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Ταυτότητα φορέα
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας «ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ»1 έχει ως ιδρυτικό φορέα τη
Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΜΟΤ.Ο.Ε. - www.motoe.gr) και τις Λέσχες της.
Το Ινστιτούτο είναι φορέας κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα, τα οποία
αφορούν το οδικό περιβάλλον και τη θέση του μοτοσυκλετιστή σ΄ αυτό. Αποσκοπεί στη
βελτίωση της οδικής ασφάλειας του μοτοσυκλετιστή και των άλλων καθημερινών χρηστών
του δρόμου.
Πιστεύουμε ότι η οδική ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί, χωρίς σημαντικούς περιορισμούς
στην ελευθερία της κίνησης, επειδή υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της
συμπεριφοράς όλων μας στο δρόμο.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας, μετά από έρευνα και εφαρμογή προγραμμάτων,
επέλεξε ως φορέα τεχνογνωσίας και πιστοποίησης τη Βρετανική Βασιλική Εταιρεία για την
Πρόληψη των Ατυχημάτων (RoSPA - The Royal Society for the Prevention of Accidents www.rospa.com), το σημαντικότερο φορέα στην πρόληψη των τροχαίων συμβάντων στη
Μεγ. Βρετανία και έναν από τους καλύτερους παγκοσμίως.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας «ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ» είναι μέλος του European Road
Safety Charter2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ήδη το Ινστιτούτο, με την ενεργή στήριξη της ΜΟΤ.Ο.Ε. και των ενδιαφερομένων Λεσχών
της, αναπτύσσει σε όλη τη χώρα, μέσω πιστοποιημένων παρατηρητών εκπαίδευσης
δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης που απευθύνονται:



στους νέους, οι οποίοι πρόκειται να αποκτήσουν τα προσεχή χρόνια άδεια
ικανότητας οδήγησης
στους μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την ασφάλειά τους

Ιωάννα Ζορμπά, PhD, Μέλος και ειδικός συνεργάτης του Μοτοθέσις. Περισσότερα:
https://gr.linkedin.com/in/zorbaioanna: Επιμέλεια έρευνας, σχολιασμός αποτελεσμάτων &
ανάπτυξη καλών πρακτικών
Θωμάς Κακαδιάρης, Διευθυντής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ινστιτούτου Μοτοθέσις:
σχολιασμός αποτελεσμάτων & ανάπτυξη καλών πρακτικών

1
2

Βλέπε περισσότερα: http://www.motothesis-motoe.org
Βλέπε περισσότερα: http://www.erscharter.eu/
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Περίληψη/Abstract
Το Ελληνικό Ινστιτούτου Μοτοσυκλέτας «Μοτοθέσις» μελέτησε αντιλήψεις εφήβων &
νέων, όπως και μοτοσυκλετιστών σχετικά με τη χρησιμότητα του κράνους και τις
ανορθόδοξες πρακτικές που διαπιστώνονται, με σκοπό να αναπτύξει ένα σώμα προτάσεων
για την ανάπτυξη καλών πρακτικών, που θα υποστηρίξουν/ενισχύσουν την ευρεία,
συστηματική και ορθή χρήση του κράνους. Η έρευνα ανέδειξε ότι η περιορισμένη αντίληψη
της χρησιμότητας του κράνους, η απαξία και η άγνοια της συμβολής του κράνους στον
ποιοτικό μοτοσυκλετισμό, συνέβαλε στη στρεβλή ή ακόμη και μεταφυσική αντίληψη περί
αποδοτικότητας του κράνους κατά την ανορθόδοξη ή μη χρήση του. Επιπλέον, ο
παράγοντας της έκφρασης/επίδειξης γοήτρου (μαγκιάς) δεν μπορεί να μη εκληφθεί ως
καταλυτικός για την εδραίωση των κακών αυτών πρακτικών, αλλά ταυτόχρονα και ως
καταλυτικός για την αντιστροφή των πεποιθήσεων αυτών. Αναγνωρίζεται ότι η ανάπτυξη
μοτοσυκλετιστικής παιδείας αποτελεί τη βάση για τη συνολικότερη βελτίωση (ποσοτικά και
ποιοτικά) της μοτοσυκλετιστικής πρακτικής. Ωστόσο, στα πλαίσια μιας σταδιακής
ανάπτυξης παιδείας αυτοπροστασίας και ποιοτικού μοτοσυκλετισμού, άμεσα προτείνεται
προβολή μηνυμάτων (ενημερωτικά -εκπαιδευτικά - διαφημιστικά) με τις παρακάτω βασικές
αρχές: α) απελευθέρωση του κράνους από τον παράγοντα του φόβου και β)
απομυθοποίηση κακών πρακτικών.
Λέξεις-κλειδιά: Μοτοσυκλετισμός, Κράνος, Μοτοσυκλετιστική παιδεία, Καλές πρακτικές

The Hellenic Motorcycle Institute “Motothesis” studied perceptions on helmet use and
unorthodox practices regarding helmet use. It addressed to adolescents and young (riders or
not), and as well to motorcyclists. The aim of the study was to develop a proposal body of
best practices for the dissemination of a qualitative and a broad/wide use of helmet. The
survey identified that limiting perception on helmet use and underestimation or ignorance
of the helmet contribution to qualitative motorcyclism effect development of a distorted or
even metaphysical perception on helmet efficiency under unorthodox or non-use.
Moreover, the factor of prestige demonstration via unorthodox use or non-use of helmet is
identified as a catalyst factor for the consolidation of these bad practices. However, at the
same time, this factor can be used in order bad practice to be reversed. It is recognized that
the development of motorcyclist literature is the basis for the overall improvement
(quantitative and qualitative) of motorcyclist practice. However, the Institution proposes, as
part of a gradual development of self-education and qualitative motorcyclism, immediate
promoting and educative actions based on the following principles: a) release helmet from
fear factor and b) debunking of bad practices.

Keywords: Motorcyclism, Helmet, Motorcyclist literature, Best practices
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Εισαγωγή
Η ανάγκη μιας πρωτότυπης έρευνας για τις πεποιθήσεις σχετικά με τη χρήση του κράνους
προέκυψε επειδή στη χώρα μας χρησιμοποιείται καθημερινά ένας πολύ μεγάλος αριθμός
δίκυκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (PTW: Ρowered Two-Wheel). Το ίδιο συμβαίνει και στις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες του Νότου, όπου λόγω καιρικών και οικονομικών συνθηκών η
χρήση μηχανοκίνητων δικύκλων είναι πολλαπλάσια σε σχέση με αυτή των βορείων
ευρωπαϊκών χωρών. Σε δύο περίπου εκατομμύρια μηχανοκίνητα δίκυκλα ανέρχεται ο
«στόλος» των μηχανοκίνητων δικύκλων3. Σε μία χώρα με πληθυσμό ηλικίας 15 έως 64 ετών
να φτάνει τους 7,5 εκατ. κατοίκους4 σημαίνει πρακτικά ότι το ένα τέταρτο του πληθυσμού
οδηγεί μηχανοκίνητο δίκυκλο και το μισό κινείται με μηχανοκίνητο δίκυκλο, αν
προσθέσουμε και τους συνεπιβάτες!
Το κράνος αποτελεί το μοναδικό μέσο προστασίας του μοτοσυκλετιστή που η χρήση του
επιβάλλεται από το 1992 δια νόμου (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - Κ.Ο.Κ.).
Είναι κοινά αποδεκτό ότι απέχουμε από την ορθή χρήση του οχήματος και των μέσων
προστασίας που απαιτεί.
Σχετικά με το κράνος μόνο διαπιστώνεται σε κάποιο βαθμό:
– Περιστασιακή ή και μη συστηματική (αν όχι μηδενική) χρήση κράνους
– Χρήση Α-κατάλληλου κράνους
– Κρέμασμα (όχι εφαρμογή) κράνους
– Μη ορθή εφαρμογή κράνους
– Ελλιπής προστασία ή συντήρηση κράνους
Υστερούμε ποσοτικά και ποιοτικά στη χρήση του προστατευτικού κράνους.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας «Μοτοθέσις» διεξήγαγε έρευνα, ως μέλος του
European Road Safety Charter, για την ανάπτυξη καλών πρακτικών (best practices) σε ό,τι
αφορά τη συστηματική και ορθή χρήση του κράνους από όλους τους μοτοσυκλετιστές
(οδηγούς & συνεπιβάτες μηχανοκίνητου δι/τρικύκλου). Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο
της ανάπτυξης καλών πρακτικών για την ασφαλή μηχανοκίνητη κινητικότητα του European
Road Safety Charter5, ώστε να μειωθούν τα θανατηφόρα τροχαία περιστατικά.

3

Πηγή: ACEM – The Motorcycle Industry in Europe στο Delhaye, A. & Marot, L. (2015) Ridescan
project: European Scanning Tour for Motorcycle Safety, Brussels: Federation of European
Motorcyclists’ Association.
4
Εθνική απογραφή 2011
5
Βλέπε περισσότερα: http://www.erscharter.eu/en/road-safety-in-action
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Σχετικά με την έρευνα
Ο σκοπός6 της έρευνας ήταν η ανάπτυξη ενός σώματος προτάσεων για την ανάπτυξη καλών
πρακτικών, που θα υποστηρίξουν/ενισχύσουν την ευρεία, συστηματική και ορθή χρήση του
κράνους, εξασφαλίζοντας την αποδοτικότητά7 του ως ένα από τα στοιχεία του
μοτοσυκλετιστικού εξοπλισμού.
Οι στόχοι της έρευνας οριοθετήθηκαν ως:









Ανασκόπηση του εύρους των πεποιθήσεων του κοινού για τη χρησιμότητα του
κράνους (Review the range of public perspectives on the reasons for helmet’s use).
Διερεύνηση αιτιολογίας για τους λόγους που οι αναβάτες δεν κάνουν χρήση του
κράνους ή που δεν κάνουν χρήση του κράνους με κατάλληλους τρόπους (Investigate
reasons which riders - themselves - identify for not using or not using with appropriate
way the helmet).
Εξέταση του εύρους των πεποιθήσεων σχετικά με το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι
καλές πρακτικές, που θα συντελούσαν στην ποιοτική και ευρεία χρήση του κράνους
(Review the range of riders’ perspectives on which could be the best practice for
increasing the qualitative and broad/wide use of helmet).
Σύνταξη πρότασης για καλές πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της
έρευνας (Composition of a proposal for best practice, taking into account the results of
the above studies).
Προώθηση καλών πρακτικών για την προαγωγή της ποιοτικής και ευρείας χρήσης του
κράνους (Promoting best practices for the dissemination of a qualitative and wide use
of helmet).

Μεθοδολογία:
Ποσοτική/περιγραφική έρευνα (descriptive survey) περιόδου: 01/11/2014 έως 31/03/2015:
ανασκόπηση (survey) μέσω δύο ερωτηματολογίων για συμπλήρωση από τους ίδιους τους
ερωτώμενους (self-completion questionnaire). Το ένα ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε στους
εφήβους και νέους, που αφενός αποτελούν τις άμεσα δημιουργικές γενιές και αφετέρου
έχουν μεγαλώσει έχοντας δεδομένη την υποχρεωτική χρήση του κράνους δια νόμου,
στοχεύοντας να συγκεντρώσει τις απόψεις τους σχετικά με τη χρήση του κράνους και τις
ανορθόδοξες πρακτικές σχετικά με αυτό, και το δεύτερο απευθύνθηκε στα Διοικητικά
Συμβούλια (ΔΣ) των Λεσχών της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΜΟΤ.Ο.Ε.),
στοχεύοντας να συγκεντρώσει αντίστοιχα τις απόψεις τους, αλλά και τις προτάσεις τους.

6

Βλέπε, ερευνητικό προφίλ στα αγγλικά, όπως εμφανίζεται στο επίσημο δικτυακό τόπο του
European Road Safety Charter: http://www.erscharter.eu/en/content/good-practice-submission-4
(ελεγχόμενη πρόσβαση - Βλέπε στην πλήρη έκθεση, Παράρτημα I)
7
Η αποδοτικότητά του αναφέρεται στην προστασία του αναβάτη από το θόρυβο, από τις καιρικές
συνθήκες, από αιωρούμενα αντικείμενα, από τον άνεμο, στην προστασία του σε πτώση (εκτός και
στα πλαίσια εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν), καθώς και στη βελτίωση της ορατότητας του αναβάτη
από τρίτους.
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Μοτοσυκλετιστική παιδεία και η ανάπτυξή της
Η ανάπτυξη μοτοσυκλετιστικής παιδείας παίρνει πάντα πολύ χρόνο αλλά μπορεί να
ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή και με συγκεκριμένους στόχους. Προσδιορίζοντας τα πεδία
ανάπτυξης μοτοσυκλετιστικής παιδείας υποχρεωτικά μιλάμε για ΓΝΩΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ και ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.
ΓΝΩΣΕΙΣ για το ίδιο το όχημα που λόγω της ιδιαιτερότητάς του από κάθε άποψη είναι
απαιτητικό. Οι γνώσεις αφορούν την κατασκευή, τη χρήση και τη συντήρηση του οχήματος,
τον εξοπλισμό προστασίας του αναβάτη και του συνεπιβάτη και επειδή τίποτα δεν είναι
ασύνδετο με το περιβάλλον τις ανάλογες γνώσεις για το οδικό περιβάλλον. ιδιαίτερα
σημαντικό για τα οχήματα μονού ίχνους, όπως η μοτοσυκλέτα.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ στο χειρισμό της μοτοσυκλέτας, αφού από κατασκευής η μοτοσυκλέτα
δε μοιάζει με κανένα άλλο όχημα.
ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ με την ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και
γνώμονα την προηγμένη οδήγηση όπως αυτή ορίζεται πιο κάτω:
Προηγμένη οδήγηση μοτοσυκλέτας είναι η ικανότητα να ελέγχεις τη θέση και
την ταχύτητα της μοτοσυκλέτας με ασφάλεια, συστηματικά και ομαλά, να
αξιοποιείς τις οδικές και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, για να κινηθείς ανεμπόδιστα
με δεξιότητα και υπευθυνότητα. Αυτή η ικανότητα απαιτεί μια θετική, ευγενική
συμπεριφορά και ένα υψηλό επίπεδο ικανότητας οδήγησης, το οποίο βασίζεται
στη συγκέντρωση, στην αποτελεσματική παρατήρηση ολόγυρα, στην πρόβλεψη
και στο σχεδιασμό. Επιπλέον, η ικανότητα αυτή πρέπει να συνδυάζεται με τον
επιδέξιο χειρισμό της μοτοσυκλέτας: Η μοτοσυκλέτα πρέπει να είναι στη σωστή
θέση στο δρόμο τη σωστή στιγμή, να κινείται με τη σωστή ταχύτητα, να έχει τη
σωστή σχέση στο κιβώτιο και να είναι σε θέση να σταματήσει με ασφάλεια, πάντα
στη δική της πλευρά του δρόμου και μέσα στην απόσταση - που βλέπεις εμπρός
- ελεύθερη από εμπόδια.

Η ανάπτυξη της μοτοσυκλετιστικής παιδείας οφείλει να είναι κοινή προσπάθεια αρκετών
παραγόντων με πρώτη την Ελληνική Πολιτεία, αλλά και τους φορείς, που ειδικεύονται στην
οδική ασφάλεια και έχουν λόγους να θέλουν μια ελεύθερη και ασφαλή κίνηση των
μοτοσυκλετιστών.
Η Ελληνική Πολιτεία και ιδιαίτερα το Υπουργείο Μεταφορών οφείλει να στηρίξει με
βιβλιογραφία την εκπαίδευση των μοτοσυκλετιστών. Η πενία της ελληνικής βιβλιογραφίας
είναι παροιμιώδης και έχει φτάσει μέχρι την απουσία γλώσσας δηλ. η ελληνική ορολογία η
οποία αφορά το όχημα αυτό είναι ακατανόητη από τους περισσότερους (χρήστες, τεχνίτες
κλπ) και ως υποκατάστατο χρησιμοποιούνται γαλλικοί ή αγγλικοί όροι στη καθομιλουμένη
μεταξύ μοτοσυκλετιστών, τεχνικών κλπ. Το «φαινόμενο» να γίνονται εξετάσεις από το 1946
μέχρι το 1998 χωρίς να υπάρχει βιβλίο με κατάλληλη ύλη είναι μάλλον μοναδικό.
Δυστυχώς, η παγκόσμια αυτή πρωτοτυπία συνεχίζεται με τη ΜΗ έκδοση
επικαιροποιημένων βιβλίων τα οποία ενώ ήδη έχουν παραδοθεί εδώ και μία 7ετία από τη
συγγραφική ομάδα ΔΕΝ εκδόθηκαν ΠΟΤΕ.
Επίσης, η εκπαίδευση του τεχνικού – επισκευαστικού προσωπικού στο χώρο των
μοτοσυκλετών παίζει σημαντικό ρόλο. Η βελτίωση αυτών θα προσθέσει στις γνώσεις
συνολικά. Ακόμη, η αναβάθμιση των ιδιωτών εκπαιδευτών και των κρατικών εξεταστών
είναι ένας άλλος μοχλός ανάπτυξης της μοτοσυκλετιστικής παιδείας, προσθέτοντας στις
γνώσεις και την τεχνική δεξιότητα. Τέλος, φορείς του ιδιωτικού τομέα με μη κερδοσκοπικό
χαρακτήρα, όπως η ΜΟΤ.Ο.Ε. και ο εκπαιδευτικό του βραχίονας, το Ελληνικό Ινστιτούτο
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Μοτοσυκλέτας, μπορούν να στηρίξουν την προσπάθεια για πρόσθετη εκπαίδευση, ώστε
βελτιωμένα μοντέλα διαχείρισης της κυκλοφορίας να αποτελέσουν κοινό κτήμα των
μοτοσυκλετών και με θετικά αποτελέσματα στη μείωση των τροχαίων συμβάντων.

Χρησιμότητα κράνους
Για να επιτευχθεί η προηγμένη οδήγηση μοτοσυκλέτας χρειάζεται ο αναβάτης να έχει
απερίσπαστη την προσοχή του και σε αυτό συμβάλει ο κατάλληλος εξοπλισμός του
αναβάτη, για το είδος του μοτοσυκλετισμού (π.χ. ταξίδι σε αυτοκινητόδρομο, χωμάτινη
διαδρομή/αγώνας, μετακίνηση εντός αστικού οδικού περιβάλλοντος, κλπ). Το κράνος είναι
ένα κομμάτι του εξοπλισμού, το πιο σημαντικό, αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Αποτελεί μέσο ατομικής προστασίας, αφενός και
αφετέρου, αποτελεί κομμάτι του συνολικού εξοπλισμού του συνόλου «αναβάτης-όχημα»
συμβάλλοντας στην αεροδυναμική του και στην ορατότητά του από τους τρίτους8.
Εξωτερικοί παράγοντες, όπως ο θόρυβος, ο αέρας, τα αιωρούμενα αντικείμενα (π.χ. σκόνη,
έντομα), οι καιρικές συνθήκες (π.χ. ζέστη, κρύο, βροχή, κλπ), αλλά και ο συνεπιβάτης ή
άλλα άτομα στο τρέχον κυκλοφορικό περιβάλλον, μπορούν να μειώσουν την
αυτοσυγκέντρωση, αποσπώντας την προσοχή του αναβάτη. Στην προσέγγιση του ποιοτικού
μοτοσυκλετισμού9 η χρήση κατάλληλου κράνους και η ορθή εφαρμογή του μπορεί να
μειώσει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τους παράγοντες απόσπασης της προσοχής,
προσφέροντας απολαυστικότερη οδήγηση (π.χ. που να μην ερεθίζεται η επιδερμίδα από το
ζεστό ή κρύο αέρα, που να μη αναπτύσσονται μακροχρόνια συνάχια και ιγμορίτιδες, που η
ταχύτητα κίνησης να προσφέρει θέαμα και όχι έλλειψη ορατότητα λόγω δακρύσματος από
τον αέρα, που το μαλλί δεν μπερδεύεται και δε ψαλιδίζει κλπ) και ταυτόχρονα
ασφαλέστερη.
Το κράνος προστατεύει από τον άνεμο ο οποίος είναι πάντοτε παρόν κατά την κίνηση της
μοτοσυκλέτας. Οι οφθαλμοί είναι δυνατόν να αντέξουν (να διαχειριστούν) τη ροή του αέρα
και τη ψύξη που προκαλείται μέχρι κάποιου ορίου. Είναι πρακτικά αδύνατο να
διαχειριστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα τη ροή του αέρα με άμεσο αποτέλεσμα τη
μείωση της ορατότητας του οδηγού.
Το κράνος προστατεύει από το θόρυβο, ο οποίος φτάνει σε επιβλαβή για την ακοή
επίπεδα λόγω έντασης και διάρκειας. Οι βλάβες της ακοής προκύπτουν αθροιστικά με την
πάροδο των ετών. Επίσης, ένας μοτοσυκλετιστής που φοράει κράνος ακούει το ίδιο καλά ή
ακόμα καλύτερα από κάποιον που δε φοράει. Ο θόρυβος του ανέμου ή της μηχανής είναι
ισχυρός και άλλα σημαντικά ηχητικά μηνύματα πρέπει να είναι πιο δυνατά για να
ακουστούν από κάποιον που δε φοράει κράνος. Αυτό σημαίνει ότι, οποιοσδήποτε ήχος
μπορεί να ακουστεί υπερβαίνοντας το θόρυβο του αέρα ή της μηχανής χωρίς το κράνος,

8

Σε σχετική με τη βελτίωση της ορατότητας του μοτοσυκλετιστή από τρίτους έρευνα γίνεται
αναφορά ότι το κράνος και μάλιστα το ανοιχτόχρωμο κράνος βελτιώνει την αναγνώρισή του από
τρίτους και έτσι αυξάνεται ο συντελεστής ασφάλειας [Law, T. H., M. Ghanbari, H. Hamid, A. AbdulHalin and C. P. Ng (2015). "Examining the effect of visual treatments on truck drivers' time-to-arrival
judgments of motorcycles at T-intersections." Transportation Research Part F: Traffic Psychology and
Behaviour 33: 66-74.]
9
Ο ποιοτικός μοτοσυκλετισμός είναι αποτέλεσμα προηγμένη οδήγησης και χρήσης κατάλληλου
εξοπλισμού προστασίας, που μειώσει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τους παράγοντες απόσπασης της
προσοχής, προσφέροντας απολαυστικότερη και σαφώς ασφαλέστερη οδήγηση.
Πλήρη έκθεση έρευνας και αποτελεσμάτων στην έκδοση με τίτλο:
Χρήση κράνους: έκθεση έρευνας και αποτελεσμάτων - ISBN: 978-618-82582-0-4

Σ ύ ν τ ο μ η α ν α φ ο ρ ά - σ ε λ ί δ α | 10

μπορεί να ακουστεί από τον αναβάτη που φοράει κράνος. Επίσης, η χρήση ωτοασπίδων
ενισχύει την ακοή χρήσιμων ήχων/κραδασμών και μειώνει τις επιπτώσεις του θορύβου.
Το κράνος προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. ζέστη, βροχή, κρύο, κλπ) ιδιαίτερα
όταν οι καιρικές συνθήκες γίνονται ακραίες. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη δυσφορία
της καλοκαιρινής ζέστης, αλλά και τη δυσφορία από την αποπνικτική ατμόσφαιρα των
πόλεων όπου έχουμε πλέον και μετρήσεις μείωσης του οξυγόνου ΕΝΤΟΣ του κράνους (full
face) όταν η κυκλοφορία είναι αργή ή στάσιμη για μεγάλες αστικές αποστάσεις
(μποτιλιαρίσματα). Βέβαια, σημειώνεται ότι η ζέστη δεν προκαλείται από τη χρήση του
κράνους. ωστόσο, μπορεί να επιτείνει την αίσθηση. Ωστόσο, μπορεί και να μειώνει τα
συμπτώματα προστατεύοντας από την ηλιοέκθεση. Ουσιαστικά, η χρήση του κράνους με
προδιαγραφές και του κατάλληλου για το είδος του μοτοσυκλετισμού που κάθε φορά
λαμβάνει χώρα, βελτιώνει τη συνολική πρακτική του μοτοσυκλετισμού (π.χ. υπάρχουν στην
αγορά κράνη τύπου «jet» με μονή ή και διπλή για τον ήλιο ζελατίνα, που είναι σαφώς πιο
εύχρηστα κατά τους θερινούς μήνες στην Ελλάδα σε αστικό οδικό περιβάλλον).
Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι η αντίληψη για τη χρησιμότητα
του κράνους ΔΕΝ αφορά τόσο τον ποιοτικό μοτοσυκλετισμό, αλλά είναι επικεντρωμένη
κατά κύριο λόγο πρωτίστως στην προστασία σε πτώση/εμπλοκή σε τροχαίο και
δευτερευόντως στην αποφυγή προστίμου για τη μη χρήση κράνους.

Βέβαιη χρησιμότητα για:
Προστασία σε πτώση (εκτός εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν): 79% από
νέους/εφήβους και 93% από τις Λέσχες
Προστασία σε εμπλοκή σε τροχαίο συμβάν: 71% από
νέους/εφήβους και 89% από τις Λέσχες
Αποφυγή προστίμου για μη χρήση κράνους: 51% από
νέους/εφήβους, αλλά το 35% δήλωσε ότι δεν είναι χρήσιμο ως προς
αυτό το ζητούμενο, ενώ μόνο το 26% από τις Λέσχες

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των εφήβων/νέων το κράνος έχει συνδεθεί πρωτίστως
με τη χρησιμότητά του σε τροχαίο συμβάν στα πλαίσια ή όχι τροχαίου. Δευτερευόντως
είναι συνδεδεμένη η χρησιμότητά του σε τροχονομικό έλεγχο, ο οποίος είναι πιθανόν λόγω
της μη συστηματικής άσκησης του να μη γίνεται αρκετά πιεστικός ώστε να οδηγεί σε
συστηματική χρήση του κράνους.

Βέβαιη χρησιμότητα για:
Προστασία από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. ζέστη, βροχή, κρύο,
κλπ): 44% από νέους/εφήβους (αλλά το 40% δήλωσε ότι δεν
προστατεύει), και 81% από τις Λέσχες
Προστασία από τον άνεμο: 40% από νέους/εφήβους (ενώ το 41%
θεωρεί πώς δεν προστατεύει), και 85% από τις Λέσχες

Αντιθέτως, οι έμπειροι και καλύτερα ενημερωμένοι εκπρόσωποι των Λεσχών της
Ομοσπονδίας, χωρίς να υποτιμούν την προστασία που μπορεί να παρέχει σε περίπτωση
τροχαίου συμβάντος με ή χωρίς εμπλοκή άλλου χρήστη του δρόμου, προκρίνουν σαφώς
ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προστασίας και της εξασφάλισης απερίσπαστου
μοτοσυκλετισμού, τα οποία και αυξάνουν την ασφάλεια και την ευχαρίστηση κατά τη
δραστηριότητα του μοτοσυκλετισμού, όπως είναι η προστασία από τις καιρικές συνθήκες,
από αιωρούμενα αντικείμενα και από τον άνεμο.
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Η ορθή προσέγγιση της ομάδας των έμπειρων μοτοσυκλετιστών θέλει το κράνος ως μέσο
ατομικής προστασίας και να αποτελεί το σημαντικότερο από τα μέσα προστασίας του
μοτοσυκλετιστή. Το στοιχείο που το κάνει ιδιαίτερο είναι ότι προστατεύει πολύτιμα μέρη
του ανθρωπίνου σώματος και κυρίως τα μέρη του σώματος που υποστηρίζουν τη βασική
αίσθηση της ΟΡΑΣΗΣ (οφθαλμοί και εγκέφαλο), αίσθηση εντελώς απαραίτητη στην
οδήγηση (οι τυφλοί ΔΕΝ οδηγούν). Συνεπώς η μακροχρόνια και σε μεγάλες αποστάσεις
χρήση της μοτοσυκλέτας «αλλάζει» τις απόψεις, υποχρεώνοντας στην εκτίμηση του
κράνους με τα πραγματικά χαρακτηριστικά του. Αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που
προσεγγίζει το προϊόν «κράνος» ο μοτοσυκλετιστής. Η αγορά ενός κράνους από την πρώτη
ομάδα γίνεται με κριτήρια όπως η τιμή και η εμφάνιση, ενώ στους μοτοσυκλετιστές της
δεύτερης ομάδας ρόλο παίζουν η αεροδυναμική (θόρυβος), το βάρος, η ορατότητα, ο
αερισμός κλπ.
Σημειώνεται ότι το κράνος διαφοροποιείται ως μέσο προστασίας επειδή λειτουργεί ΚΥΡΙΩΣ
ΠΡΙΝ το τροχαίο συμβάν, ενώ η ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο ΜΟΝΟ κατά το τροχαίο
συμβάν. Επίσης, η προβολή της χρήση του κράνους από κάθε είδους φορείς (κρατικούς και
μη) είναι η κυριότερη πηγή διαμόρφωσης άποψης για την ομάδα των εφήβων/νέων έως
ότου (και όχι κατ’ ανάγκη βέβαια) αποκτηθεί εμπειρία και διαμορφωθεί μια πιο ώριμη
άποψη για τη χρήση του κράνους.
Είναι σαφές ότι οι λιγότερο ενημερωμένοι (είτε λόγω της λανθασμένης προβολής του
κράνους, είτε λόγω μικρής εμπειρίας) δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην αποφυγή των
συνεπειών σε τροχαίο συμβάν και διοικητικής ή άλλης ποινής (πρόστιμο). Η προβολή από
κάθε είδους φορείς (κρατικούς και μη) είναι η κυριότερη πηγή διαμόρφωσης άποψης για
την ομάδα αυτή έως ότου (και όχι κατ’ ανάγκη βέβαια) αποκτηθεί εμπειρία και
διαμορφωθεί μια πιο ώριμη άποψη για τη χρήση του κράνους. Στην ομάδα των νέων, η
προσέγγιση του κράνους γίνεται μέσω της βασικής εκπαίδευσης και της προβολής του,
μέσω του Τύπου και έχει αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται το κράνος σαν εξοπλισμός
ασφαλείας δηλ. εξοπλισμός προστασίας ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ από τον κίνδυνο του τροχαίου
συμβάντος ή τον κίνδυνο του … προστίμου.
Σημειώνεται ότι ποιοτικά χαρακτηριστικά μοτοσυκλετιστικής κουλτούρας/παιδείας, όπως η
χρησιμότητα του κράνους για την προστασία από το θόρυβο και για τη βελτίωση της
ορατότητας του αναβάτη από τρίτους υποβιβάστηκαν και από τις δύο ομάδες.
Διαπιστώνεται ότι υφίσταται απαξίωση της χρησιμότητας του κράνους ως μέσου
προστασίας, αλλά και του εξοπλισμού προστασίας συνολικότερα. Σήμερα σε μια υποθετική
έρευνα μεταξύ μοτοσυκλετιστών, η απάντηση στο ερώτημα «γιατί φοράς το κράνος» θα
μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία να μιλήσει κινούμενη από το φόβο για το
τροχαίο συμβάν και το πρόστιμο. Η μειοψηφία θα αναφερθεί στις υπόλοιπες ωφέλειες του
κράνους κατά το μοτοσυκλετισμό ως δραστηριότητα.
Έχει η επιλεγμένη προβολή και εφαρμογή της πρόβλεψης του Κ.Ο.Κ. ως αποτέλεσμα τη
συχνότερη χρήση του κράνους; Ασφαλώς ναι, ΑΛΛΑ δεν έχουμε πετύχει την καθολική και
την ορθή χρήση διότι στη χρήση των μέσων προστασίας δεν αρκεί η ποσοτική αύξηση αλλά
και η ποιοτική χρήση! Θεωρούμε την πρακτική προβολής που ως σήμερα επιλέγεται από
κρατικούς και μη φορείς ως κακή πρακτική εκ των αποτελεσμάτων της. Δύο φαινόμενα
ΑΝΑΙΡΟΥΝ την «επιτυχία» της μέχρι σήμερα επιλεγμένης προβολής:
Χρήση από πολλούς δικυκλιστές ο,τιδήποτε που θυμίζει κράνος… σαν κράνος και
η χρήση του κράνους με λανθασμένο τρόπο δηλ. λάθος εφαρμοσμένο
(ξεκούμπωτο, λοξά, πάνω από το κεφάλι ή πάνω από καπέλο/τζόκεϊ) ή λάθος
μέγεθος.
Προφανώς δε χρειάζεται να επισημάνουμε την περιορισμένη χρήση του κράνους
ΣΥΝΟΛΙΚΑ!
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Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι ο τροχονομικός έλεγχος από μέσο παρώθησης της χρήσης
του κράνους έχει μετατραπεί σε απειλή, καθιστώντας την αποφυγή προστίμου πτυχή της
χρησιμότητας του κράνους!

Αντιλήψεις για τους λόγους μη χρήσης/μη συστηματικής χρήσης ή μη ορθής
χρήσης του κράνους
Φαινόμενα μη συστηματικής ή/και ανορθόδοξης χρήσης του κράνους μπορούν να γίνουν
περισσότερο κατανοητά με βάση την επίδραση των παραγόντων α) της
άγνοιας/υποτίμησης του ποιοτικού μοτοσυκλετισμού και β) της έκφρασης/επίδειξης
γοήτρου (μαγκιά). Οι παράγοντες αυτοί δεν μπορούν να μη λαμβάνονται υπόψη ως
καταλυτικοί για την εδραίωση κακών πρακτικών.
Συνοπτικά (βλέπε παρακάτω, γραφικό), η έρευνα ανάδειξε ότι ο περιορισμός της αντίληψης
για τη χρησιμότητα του κράνους10, με ταυτόχρονη υποτίμηση ή άγνοια της συμβολής του
κράνους στον ποιοτικό μοτοσυκλετισμό11, συνέβαλε στη στρεβλή αντίληψη περί
αποδοτικότητας του κράνους, ενισχύοντας εκφράσεις ανορθόδοξης χρήσης (π.χ. κρέμασμα
κράνους, μη συντήρηση/προστασία κράνους, επιλογή ακατάλληλου κράνους, ανορθόδοξη
εφαρμογή του). Ταυτόχρονα, ο περιορισμός της αντίληψης για τη χρησιμότητα του κράνους
με συνδυασμό την πεποίθηση για μη-βεβαιότητα των αρνητικών συνεπειών (μεταφυσική
προσέγγιση) ενισχύει τη μη συστηματική χρήση του κράνους και ενέργειες μη ορθής χρήσης
του κράνους.

Περιστασιακή ή και μη
συστηματική χρήση
κράνους

Μη-βεβαιότητα
αρνητικών
συνεπειών
Αποφυγή
προστίμου
για μη χρήση
κράνους

Κρέμασμα (όχι
εφαρμογή)
κράνους

Δεν
επηρεάζεται η
αποδοτικότητα
του κράνους

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
κράνους
Προστασία
σε πτώση /
εμπλοκή σε
τροχαίο

Υποτίμηση/άγνοια
ποιοτικού
μοτοσυκλετισμού

Έκφραση/Επίδειξη
γοήτρου (μαγκιά)

Μη
ορθόδοξη
εφαρμογή
κράνους

Χρήση Ακατάλληλου
κράνους
Ελλιπής
προστασία
ή
συντήρηση
κράνους

10

Η χρησιμότητα του κράνους περιορίζεται α) στην προστασία σε πτώση/εμπλοκή σε τροχαίο και β)
στην αποφυγή πρόστιμου για μη χρήση του κράνους.
11
Ο ποιοτικός μοτοσυκλετισμός είναι αποτέλεσμα προηγμένη οδήγησης και χρήσης κατάλληλου
εξοπλισμού προστασίας, που μειώσει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τους παράγοντες απόσπασης της
προσοχής, προσφέροντας απολαυστικότερη και σαφώς ασφαλέστερη οδήγηση.
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Μη βεβαιότητα αρνητικών συνεπειών

Είναι μεταφυσική προσέγγιση ότι θα λειτουργήσει το κράνος ως αντικείμενο (άσχετα με
την κατάσταση και ποιότητά του), ότι τίποτα κακό δε θα συμβεί, ότι σε οικεία
περιβάλλοντα/δρομολόγια δεν μπορούν να συμβούν τροχαία συμβάντα, κλπ. Η
μεταφυσική προσέγγιση στην καθημερινή πρακτική της ελληνικής κοινωνίας είναι γεγονός
το οποίο ανακλάται πολύ συχνά στις ευχές μας για ευτυχή γεγονότα και τις επωδούς για
δυστυχή περιστατικά. Όσον αφορά το δεύτερο, φράσεις όπως «τον ήθελε ο Θεός κοντά
του», «ήρθε η ώρα του», «δεν τον είχε για να πεθάνει» κλπ ακούγονται τόσο συχνά που
θέτουν σε αμφισβήτηση αν οποιαδήποτε πρακτική αυτοπροστασίας έχει νόημα. Αφού η
τύχη μας ορίζεται από άλλον, εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε; Οποιαδήποτε λογική
προσέγγιση συχνά προσκρούει σε τέτοιες μοιρολατρικές και μεταφυσικά «νομοτελειακές»
προσεγγίσεις.
Προς στιγμής, θα διαπίστωνε κανείς μια βαθιά θρησκευτική πίστη αλλά προχωρώντας λίγο
βαθύτερα θα διαπίστωνε ότι μία τέτοια αντίληψη για την αυτοπροστασία «βολεύει»,
υποκρύπτοντας άλλα στοιχεία που μάλλον συναντούν τις απόψεις περί βαρεμάρας και
αδιαφορίας δηλ. απαξίας της κάθε προσπάθειας για συμμετοχή στην αυτοπροστασία και
τελικά στην απουσία της ορθής μοτοσυκλετιστικής παιδείας.

Αποδοτικότητα κράνους και επιχειρηματολογία περί αδιαφορίας και βαρεμάρα

Η αδιαφορία για την προσωπική τους προστασία και ασφάλεια για τους μεγαλύτερους σε
ηλικία μοτοσυκλετιστές μπορεί να προβάλλεται ως μία από τις αιτίες κακής χρήσης ή
αποφυγής χρήσης του κράνους. Η βαρεμάρα προβάλλεται αντίστοιχα για τους νεότερους
σε ηλικία μοτοσυκλετιστές. Πίσω από τις δύο αυτές λέξεις (αδιαφορία – βαρεμάρα)
κρύβεται η απουσία μοτοσυκλετιστικής παιδείας ή η υποκατάστασή της με διάφορες
«δοξασίες»!
Η απουσία μοτοσυκλετιστικής παιδείας ή η ανάπτυξη μιας στρεβλής άποψης για το θέμα
μπορούν να εξηγήσουν την κακή πρακτική που ακολουθεί μεγάλο μέρος των
μοτοσυκλετιστών και η αιτία μάλλον πρέπει να αναζητηθεί στον τρόπο που αυτή η παιδεία
αναπτύχθηκε (ορθά ή λάθος) από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, όταν η
μοτοσυκλέτα εισήχθη μαζικά στην ελληνική κοινωνία, μέχρι σήμερα.
Η μοτοσυκλέτα «εισήχθη» στην ελληνική κοινωνία με τους όρους τους οποίους εισήχθη
σχεδόν όλος ο μηχανολογικός πολιτισμός: βεβιασμένα, λειψά, απαίδευτα και με όρους
πενίας. Ειδικά για τις μοτοσυκλέτες έκαναν την εμφάνισή τους «τραυματισμένες»,
«κομμένες», μετασκευασμένες για τις επείγουσες ανάγκες, χωρίς ανταλλακτικά,
κακοσυντηρημένες να κινούνται στα όρια των τεχνικών δυνατοτήτων τους. Αυτή είναι η
εικόνα της μοτοσυκλέτας στη μεταπολεμική Ελλάδα.
Εργαλεία, ανταλλακτικά και αναλώσιμα είδη συντήρησης σπανίζουν. Για εξοπλισμό
προστασίας του αναβάτη και εκπαίδευση, ούτε λόγος. Γνώσεις για το όχημα και τη χρήση
του, δεξιότητες στο χειρισμό, την οδήγησή του και τη χρήση του ελάχιστες, υποκατάσταση
με την «άτυπη» εκπαίδευση στο πεζοδρόμιο. Οδική συμπεριφορά σχετική με τα οχήματα
μονού ίχνους, ούτε λόγος. Αυτά τα στοιχεία που συνθέτουν τη μοτοσυκλετιστική παιδεία
(και η απουσία τους επίσης συνιστά μια κάποια παιδεία) εξηγούν τη στάση των νεοτέρων
Πλήρη έκθεση έρευνας και αποτελεσμάτων στην έκδοση με τίτλο:
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και των παλαιοτέρων (σε κάποιες περιπτώσεις φανατικά υπερασπιζόμενοι τη θέση τους)
έναντι του εξοπλισμού προστασίας συνολικά και του κράνους ειδικά.

Αστυνομική εποπτεία & τροχονομικοί έλεγχοι

Σε μια σύγχρονη κοινωνία πολιτών προηγείται η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η συμβουλή
πριν καταλήξεις στη σωφρονιστική επιβολή ποινής. Η αβέβαιη ποινή λόγω απουσίας
συστηματικού ελέγχου και η αμφίβολη απειλή λόγω της βαρύτητα της εξοντωτικής ποινής
δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ σωφρονιστικό αποτέλεσμα και πρακτικά το μόνο αποτέλεσμα είναι η
σπανιότατη εξόντωση του «τυχερού», όταν εντέλει επιβληθεί! Είναι μια απόλυτα
πατερναλιστική και αναχρονιστική πρακτική και η έμπρακτη αποδοχή ότι αποτύχαμε ως
κοινωνία να εκπαιδεύσουμε και να ενημερώσουμε σωστά.
Η παραπάνω άποψη δεν απορρίπτει την ανάγκη αστυνομικής εποπτείας, ούτε οδηγεί στην
κατάργηση των ποινών. Η αστυνομική εποπτεία που συνοδεύεται από ενημερωτικές
καμπάνιες και προειδοποιήσεις για την ορθή χρήση του κράνους και τα αποτελέσματα της
μη χρήσης, συνοδευόμενη από τη βεβαιότητα επιβολής μικρών αλλά σίγουρων ότι θα
επιβληθούν ποινών, θα είχε καλύτερα αποτελέσματα, αφού οι πιο δεκτικοί θα
συμμορφώνονταν με τις προειδοποιήσεις, αφήνοντας στους λίγους την επιμονή να μην το
χρησιμοποιούν. Αυτοί θα αντιμετώπιζαν την επαναλαμβανόμενη μικρή ποινής μέχρι να …
να πεισθούν. Ουσιαστικά, το πρόστιμο δεν μπορεί να θεωρηθεί θετική προσέγγιση12, η
οποία μάλιστα δεν εγγυάται απαραίτητα θετικά αποτελέσματα13. Η επιλογή και η
συστηματική χρήση του κράνους πρέπει να συνδεθεί με την ατομική ευθύνη προστασίας
και να αποφορτιστεί από την απειλή του προστίμου.

Έκφραση/επίδειξη υπεροχής (μαγκιά)

Η χρήση της μοτοσυκλέτας συνδέθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο με την αμφισβήτηση, την
αίσθηση ελευθερίας και σε ακραίες περιπτώσεις τη χλεύη του «μοιραίου». Αυτό σε πολλές
περιπτώσεις εκφράστηκε μέσα από ενδυματολογικές επιλογές, στις περισσότερες όμως
συνδέθηκε με το κράνος που είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ είδος προστασίας που επιβλήθηκε δια
Νόμου!
Η περιφρόνηση του κράνους ως μέσο προστασίας συνδέεται άμεσα με το αίτημα της
ελευθερίας και της αμφισβήτησης κατά πόσο η επιβολή του γίνεται για λόγους
ενδιαφέροντος από τη μεριά της Πολιτείας ή ως μέσο ελέγχου.
12

Το Ινστιτούτο δεν υιοθετεί προτροπές για αύξηση της αστυνομικής εποπτείας και των προστίμων,
όπως προτείνονται ακόμη και από έρευνες [ενδεικτικά: Ranney, M. L., M. J. Mello, J. B. Baird, P. R.
Chai and M. A. Clark (2010). "Correlates of motorcycle helmet use among recent graduates of a
motorcycle training course." Accident Analysis and Prevention 42(6): 2057-2062.] ακόμη και με
ελληνικό ερευνητικό πεδίο [ενδεικτικά: Papadakaki, M., G. Tzamalouka, C. Orsi, A. Kritikos, A.
Morandi, C. Gnardellis and J. Chliaoutakis (2013). "Barriers and facilitators of helmet use in a Greek
sample of motorcycle riders: Which evidence?" Transportation Research Part F: Traffic Psychology and
Behaviour 18: 189-198.]
13
Ενδεικτική έρευνα: Houston, D. J. (2007). "Are helmet laws protecting young motorcyclists?"
Journal of Safety Research 38(3): 329-336.
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Για να γίνει κατανοητό θα πρέπει να το συνδέσουμε με το θυμικό και η απόρριψη, η
άρνηση χρήσης του δεν έχει κάποια λογική βάση ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες με τη
ραγδαία αύξηση των οχηματοχιλιομέτρων14, που αυξάνει γεωμετρικά την πιθανότητα
εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν.
Ο αρνούμενος να χρησιμοποιήσει κράνος δηλώνει την ανεξαρτησία του, την αποδοχή του
κινδύνου ως μέρος της επιλογής του να οδηγεί μοτοσυκλέτα και σε πολλές περιπτώσεις
επιδεικνύει την «ηθική» υπεροχή του έναντι όσων χρησιμοποιούν οι οποίοι προφανώς
«φοβούνται»! Αυτό στις νεαρές ηλικίες συνδυάζεται και με την ανάγκη επίδειξης («να μας
δουν») προσθέτοντας –κατά τη γνώμη όσων το κάνουν – στο γόητρό τους15.

Διαπιστώνεται ότι ορισμένοι αναβάτες μοτοσυκλέτας (οδηγοί και συνεπιβάτες) δε
κάνουν χρήση του κράνους περιστασιακά ή και συστηματικά.
Στη διαπίστωση αυτή οι ανταποκρινόμενοι εξέφρασαν έναν προβληματισμό σχετικά με το
αν χρειάζεται ή όχι να γίνεται χρήση κράνους (57% των εφήβων/νέων – 74% των Λεσχών).
Αυτός ο προβληματισμός (αμφιβολία) για την αναγκαιότητα συστηματικής χρήσης του
κράνους έχει τη βάση του στη μη-βεβαιότητα αρνητικών συνεπειών (είτε επιβολή
προστίμου, είτε τροχαίου συμβάντος) [βλέπε, παραπάνω σχετικά με μεταφυσική
προσέγγιση, αστυνομική εποπτεία και έκφραση/επίδειξη υπεροχής (μαγκιάς)].
Ο οικονομικός παράγοντας, αν και αναγνωρίστηκε ως πιθανός (45% στους εφήβους/νέους –
48% στις Λέσχες, ως και βέβαιος για το 33% αυτών) ουσιαστικά δεν έχει κάποια βάση, γιατί
από τη στιγμή που έχει αποκτηθεί ένα κράνος δεν επηρεάζει το ποσοστό της συστηματικής
του χρήση.
Ο παράγοντας της άβολης αίσθησης κατά τη χρήση του κράνους μπορεί να λειτουργεί
αποθαρρυντικά για τους άπειρους χρήστες, αλλά η άβολη αίσθηση μπορεί να μην
προκαλείται αποκλειστικά από το κράνος ως αντικείμενο, αλλά από έλλειψη ορθών
κριτηρίων επιλογής της ποιότητας και του είδους του (στοιχεία μοτοσυκλετιστικής
παιδείας). Οι ανταποκρινόμενοι έφηβοι/νέοι το θεωρούν ότι μπορεί να είναι άβολο (57%) ή
και βέβαια άβολο (26%). Αντίστοιχα, το 48% των Λεσχών το θεωρεί ότι μπορεί και ότι είναι
βέβαια άβολο.
Ένα παράδειγμα για το ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα η άβολη αίσθηση
είναι η δυσφορία της καλοκαιρινής ζέστης, αλλά και η δυσφορία από την αποπνικτική
ατμόσφαιρα των πόλεων όπου έχουμε πλέον και μετρήσεις μείωσης του οξυγόνου ΕΝΤΟΣ
του κράνους (full face), ειδικά όταν η κυκλοφορία είναι αργή ή στάσιμη για μεγάλες αστικές
αποστάσεις (μποτιλιαρίσματα). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ζέστη δεν προκαλείται από τη
χρήση του κράνους - μπορεί να επιτείνει την αίσθηση, ωστόσο μπορεί και να μειώνει τα
συμπτώματα προστατεύοντας από την ηλιοέκθεση και την ίδια στιγμή να δίνει τη
δυνατότητα για εύκολη αναπνοή (βλέπε, κράνη τύπου «jet» που είναι σαφώς πιο εύχρηστα
14

Οχηματοχιλιόμετρο: το γινόμενο των κινουμένων οχημάτων επί των χιλιομέτρων που διανύονται
ως μέτρο αποτύπωσης του κυκλοφοριακού φόρτου των οδών.
15
Η τάση από μαθητές να μη χρησιμοποιούν κράνος εκτιμήθηκε και ότι πηγάζει από «χαμηλή
αντίληψη της απειλής, που μπορεί πιθανόν να αποδοθεί σε εφηβικό εγωκεντρισμό και στη
συνακόλουθη αίσθηση ότι είναι άτρωτοι, ή σε ανεπαρκή γνώση και εμπειρία στην αναγνώριση των
κινδύνων.» [Germeni, E., C. Lionis, B. Davou and E. T. Petridou (2009). "Understanding reasons for
non-compliance in motorcycle helmet use among adolescents in Greece." Injury Prevention 15(1): 1923.] Ωστόσο, ένας τέτοιος εγωκεντρισμός δεν απαντάται μόνο στους εφήβους και τότε θα χρειαστεί
πιθανόν να συζητήσουμε για συναισθηματική ανωριμότητα ενηλίκων.
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κατά τους θερινούς μήνες στην Ελλάδα). Ουσιαστικά, η χρήση του κράνους με
προδιαγραφές και του κατάλληλου για το είδος του μοτοσυκλετισμού που κάθε φορά
λαμβάνει χώρα, βελτιώνει τη συνολική πρακτική του μοτοσυκλετισμού.
Τέλος, σχετικά με τη μείωση της περιφερειακής όρασης, που αναφέρθηκε ως λόγος για τη
μη συστηματική χρήση του κράνους, πάλι σχετίζεται με την έλλειψη μοτοσυκλετιστικής
παιδείας, αφού αυτή η δοξασία βασίζεται στην έλλειψη γνώσης ότι τα κράνη που τηρούν
τις προδιαγραφές παρέχουν 210Ο ορατότητα, ποσοστό που ισοδυναμεί με τη φυσιολογική
περιφερική όραση. Στην πραγματικότητα, λιγότερο από 3% της περιφερική όρασης
περιορίζεται από ένα κράνος16. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση οι περισσότεροι
μοτοσυκλετιστές απλά στρέφουν το κεφάλι τους λίγο παραπάνω αν χρειαστεί, για να
ελέγξουν την κίνηση.

Διαπιστώνεται ότι ορισμένοι αναβάτες μοτοσυκλέτας (οδηγοί και συνεπιβάτες) δε
φορούν το κράνος, αλλά το κρεμούν στον αγκώνα ή το στερεώνουν πάνω στη
μοτοσυκλέτα τους κατά την κίνησή τους.

- Έφηβοι/νέοι: πιστεύουν οι μοτοσυκλετιστές (που δε φορούν κράνος, αλλά το
φέρουν μαζί τους) ότι θα το φορέσουν έγκαιρα όταν θα το χρειαστούν
ενδεχόμενα (42%) ή σίγουρα (37%).
- Λέσχες ΜΟΤ.Ο.Ε.: αναγνωρίζουν επίσης ως ισχυρό λόγο (67%) το ότι θα
προλάβουν να το φορέσουν έγκαιρα

Το ότι οι αναβάτες φέρουν μαζί τους το κράνος, ενισχύει την άποψη ότι πιστεύουν ότι θα το
χρησιμοποιήσουν όταν χρειαστεί έγκαιρα άρα και αποτελεσματικά, για τους λόγους που το
θεωρούν χρήσιμο, δηλαδή αποφυγή κυρώσεων από την τροχαία και αποφυγή συνεπειών
πτώσης/τροχαίου συμβάντος. Βέβαια, σε αυτήν την πρακτική, εκτός της περιορισμένης
αντίληψης περί χρησιμότητας του κράνους (έλλειψη μοτοσυκλετιστικής παιδείας), άρα και
αποδοτικότητάς του, αλλά και μη-βεβαιότητας αρνητικών συνεπειών λόγω των μη
συστηματικών ελέγχων της τροχαίας, ενυπάρχει μια μεταφυσική προσέγγιση (βλέπε,
παραπάνω), αφού χρησιμοποιείται ως βάση η δοξασία ότι θα προλάβει έγκαιρα ο
αναβάτης να φορέσει το κράνος…πριν το τροχαίο συμβάν ή πριν τον τροχονομικό έλεγχο!

16

Σχετικές έρευνες αναδεικνύουν και αποδεικνύουν ότι η χρήση του κράνους δεν επηρεάζει
αρνητικά την ικανότητα του αναβάτη για επαρκή και ικανή όραση, αλλά και ακοή [ενδεικτικά: α)
McKnight, A. J. and A. S. McKnight (1995). "The effects of motorcycle helmets upon seeing and
hearing." Accident Analysis and Prevention 27(4): 493-501. β) Orsi, C., A. Stendardo, A. Marinoni, M.
D. Gilchrist, D. Otte, J. Chliaoutakis, T. Lajunen, T. Özkan, J. D. Pereira, G. Tzamalouka and A. Morandi
(2012). "Motorcycle riders' perception of helmet use: Complaints and dissatisfaction." Accident
Analysis and Prevention 44(1): 111-117.]
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Διαπιστώνεται ότι ορισμένοι αναβάτες μοτοσυκλέτας (οδηγοί και συνεπιβάτες)
φορούν ακατάλληλα κράνη (μη εγκεκριμένα, αμφίβολων προδιαγραφών, πολύ
παλιά, χτυπημένα, κλπ).

- Έφηβοι/νέοι: Διαπιστώνεται ότι η χρήση ακατάλληλου κράνους μπορεί να
ενισχύεται από την πεποίθηση ότι αυτό επαρκή για την αποφυγή κλήσης από την
τροχαία (37%), αλλά και από την πεποίθηση ότι η ποιότητα και η κατάσταση του
κράνους δεν επηρεάζουν την αποδοτικότητά του (24%).
- Λεσχών της ΜΟΤ.Ο.Ε.: Αναγνωρίζουν ως σημαντικούς λόγους την πεποίθηση ότι
αυτό επαρκή για την αποφυγή κλήσης από την τροχαία (70%) και την έλλειψη
εκπαίδευσης/ενημέρωσης (66%), ενώ επιφυλάσσονται για την πεποίθηση ότι η
ποιότητα και η κατάσταση του κράνους δεν επηρεάζουν την αποδοτικότητά του
(78%).

Η περιορισμένη αντίληψη για το περιεχόμενο της έννοιας αποδοτικότητα του κράνους, με
βάση την περιορισμένη χρησιμότητα που του αναγνωρίζεται, ενδέχεται να ενισχύει την
επιλογή χρήσης ενός ακατάλληλου κράνους. Σίγουρα σε αυτό συμβάλει η έλλειψη
ενημέρωσης/εκπαίδευσης σχετικά με την καταλληλότητα του κράνους, σε συνδυασμό με
την αποδοτικότητα των μέσων προστασίας, όπως είναι το κράνος, άρα και τη χρησιμότητά
του (βλέπε επίσης, παραπάνω για αδιαφορία). Συνεπώς, είναι δικαιολογημένη η
ενισχυμένη πεποίθηση ότι η αποτελεσματικότητα του κράνους δεν επηρεάζεται για την
αποφυγή επιβολής κύρωσης, μιας και ο,τιδήποτε σαν κράνος αρκεί για να μην επιβληθεί
καμιά κύρωση, ενισχύοντας κατ’ επέκταση και την εφαρμογή αυτής της κακής πρακτικής.
Το κόστος ενός εγκεκριμένου κράνους δεν είναι απαραίτητο να είναι αποκλειστικά
υψηλότερο από ένα «φτηνιάρικο».

Διαπιστώνεται ότι το μέγεθος του κράνους δεν είναι το κατάλληλο (πολύ
μεγάλο/μικρό) για ορισμένους αναβάτες μοτοσυκλέτας (οδηγούς και
συνεπιβάτες).

- Έφηβοι/νέοι: το μέγεθος δεν είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την
αποδοτικότητα του κράνους (61%).
- Λεσχών της ΜΟΤ.Ο.Ε.: έδωσαν έμφαση στη επίδραση της έλλειψης
ενημέρωσης/εκπαίδευσης (63%) και αντίστοιχα και στις 13 προτάσεις για μέθοδο
μείωσης της εφαρμογής κακής πρακτικής προτάθηκε η ενημέρωση από λέσχες,
σχολή οδηγών, καταστήματα πώλησης αξεσουάρ μοτοσυκλετισμού, κλπ.

Αναγνωρίζεται ότι υπάρχει μια αστήριχτη πεποίθηση ότι το κράνος θα λειτουργήσει ως
αντικείμενο, απλά γιατί το φοράει ο αναβάτης (βλέπε, παραπάνω σχετικά με μεταφυσική
προσέγγιση). Άρα ενισχύεται η πεποίθηση ότι η αποδοτικότητα του κράνους δεν
επηρεάζεται από το μέγεθος. Το στενό κράνος μπορεί να αποσπά την προσοχή του
αναβάτη, καθώς του προκαλεί σιγά-σιγά πονοκέφαλο. Αντίστοιχα, το μεγάλο μέγεθος
μπορεί να του μειώσει την ορατότητα, καθώς μπορεί να κινείται γύρω από το κεφάλι του
κατά την οδήγηση, όπως και να μετατοπίζεται προς τα πίσω-έξω κατά την επιτάχυνση και τη
μεγάλη ταχύτητα κίνησης του οχήματος με ό,τι συνεπάγεται αυτό (αίσθηση πνιξίματος από
τον ιμάντα αν είναι δεμένος κατά την απομάκρυνση του από το κεφάλι ή έντονης πίεσης).
Σε περίπτωση πτώσης, το μεγαλύτερο κράνος μπορεί κατά τη μετατόπισή του να
προκαλέσει επιπλέον κακώσεις.
Πλήρη έκθεση έρευνας και αποτελεσμάτων στην έκδοση με τίτλο:
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Διαπιστώνεται ότι ορισμένοι αναβάτες μοτοσυκλέτας (οδηγοί και συνεπιβάτες)
παραμελούν την προστασία και συντήρηση του κράνους πριν και μετά τη χρήση
του (π.χ. παρατεταμένη έκθεση στις καιρικές συνθήκες τοποθετημένο πάνω στη
μοτοσυκλέτα, μη προσεκτική περιφορά του κράνους προκαλώντας πτώσεις και
χτυπήματα σε αυτό, μη καθαρισμός ζελατίνας, κλπ).

- Έφηβοι/νέοι: Διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός (54%),
αλλά και βεβαιότητα (22%) κατά πόσο η συντήρηση και διατήρηση του κράνους ως
αντικείμενο μπορεί να μην επηρεάσει την αποδοτικότητα του κράνους.
- Λεσχών της ΜΟΤ.Ο.Ε.: αναγνωρίζουν ως σημαντικούς λόγους την κακή αυτή
πρακτική την έλλειψη ενημέρωσης/εκπαίδευσης (74%), ενώ εκφράζουν έναν
προβληματισμό για το αν η πρακτική αυτή μπορεί (74%) ή όχι (22%) να μειώσει την
αποδοτικότητα του κράνους.

Η προστασία και συντήρηση του κράνους πριν και μετά τη χρήση του κρίνεται απαραίτητη
προϋπόθεση για την αποδοτικότητα του κράνους. Η κακή πρακτική (π.χ. παρατεταμένη
έκθεση στις καιρικές συνθήκες τοποθετημένο πάνω στη μοτοσυκλέτα, μη προσεκτική
περιφορά του κράνους προκαλώντας πτώσεις και χτυπήματα σε αυτό, μη καθαρισμός
ζελατίνας, κλπ, αλλά και η επικόλληση αυτοκόλλητων και άλλων φερτών αντικειμένων ως
διακοσμητικά) αυξάνει τις πιθανότητες για μειωμένη αποδοτικότητα του υλικού:
-

-

κατά τη χρήση του στο μοτοσυκλετισμό (πχ. μειωμένη ορατότητα από βρόμικη ή
χαραγμένη ζελατίνα, ξεραμένα/βρώμικα μαξιλαράκια, που μπορεί να προκαλούν
ερεθισμούς στην επιδερμίδα)
κατά την αντιμετώπιση συνεπειών πτώσης (π.χ. «άνοιγμα» κράνους λόγω
υπερβολικά γερασμένων ή αλλοιωμένων υλικών)

Ενδεχομένως, η έλλειψη ενημέρωσης/εκπαίδευσης για τη σημασία της συντήρησης,
διατήρησης και προστασίας του κράνους ως αντικείμενο και συνολικά του
μοτοσυκλετιστικού εξοπλισμού, να συμβάλλει στην ευρεία εφαρμογή κακής πρακτικής.
Ωστόσο, κρίνεται ότι πρωταρχικό ρόλο παίζει η γενικότερη έλλειψη μοτοσυκλετιστικής
παιδείας, η απαξίωση της σημασίας του κράνους και του εξοπλισμού προστασίας
συνολικότερα (βλέπε, παραπάνω σχετικά με αδιαφορία) και η περιορισμένη αντίληψη για
τη χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα του κράνους.

Πλήρη έκθεση έρευνας και αποτελεσμάτων στην έκδοση με τίτλο:
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Διαπιστώνεται ότι ορισμένοι αναβάτες μοτοσυκλέτας (οδηγοί και συνεπιβάτες) δε
δένουν τον ιμάντα του κράνους τους.

- Έφηβοι/νέοι: Οι ανταποκρινόμενοι επισημαίνουν το λόγο της ένδειξης υπεροχής
(μαγκιάς) – 32% - ωε βέβαιο λόγο αυτής της κακής πρακτικής. Ωστόσο,
αναδεικνύουν ότι λειτουργεί και ως εκ του ασφαλούς ακύρωσης της επιβολής της
χρήσης του κράνους. Ακόμη, εκφράζεται ένας προβληματισμός κατά πόσο είναι
περιττό ή όχι το δέσιμο του κράνους (55%).
- Λεσχών της ΜΟΤ.Ο.Ε.: αναγνωρίζουν ως σημαντικούς λόγους το ότι μπορεί να είναι
άβολο (74%), αλλά και περιττό (74%), όπως επίσης και ότι μπορεί να είναι ένδειξη
υπεροχής (μαγκιάς) – 56%, αλλά το 74% πιστεύει ότι οφείλεται και στην έλλειψη
ενημέρωσης/εκπαίδευσης. Ως επιπλέον λόγους έχουν επισημάνει τους εξής:
αδιαφορία, βιασύνη/ευκολία ειδικά στους επαγγελματίες, αλλά και η κακή ποιότητα
κράνους.

Ενδεχόμενα, το δέσιμο του ιμάντα να θεωρείται και περιττό, ως αποτέλεσμα της
περιορισμένης αντίληψης περί χρησιμότητα, άρα και αποτελεσματικότητας του κράνους. Η
όποια άβολη αίσθηση στο λαιμό είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εφαρμογής του ιμάντα,
άρα και πάλι είναι αποτέλεσμα έλλειψης μοτοσυκλετιστικής παιδείας. Ο ιμάντας δεμένος
σωστά δηλ. αρκετά σφικτά για να συγκρατεί στη σωστή θέση το κράνος, ΧΩΡΙΣ να πνίγει το
μοτοσυκλετιστή, θα διατηρήσει το κράνος στη σωστή θέση καθώς ο μοτοσυκλετιστής
κινείται και αντιμετωπίζει κραδασμούς και ροή αέρα με ταχύτητα χιλιομέτρων. Επιπλέον,
στη περίπτωση πτώσης (με εμπλοκή ή όχι σε τροχαίο συμβάν) το κράνος θα μείνει στη θέση
του για να προστατεύσει. Στη περίπτωση του λυμένου ιμάντα, το κράνος θα …εγκαταλείψει
το μοτοσυκλετιστή άμεσα και καμία προστασία δε θα προσφερθεί την κρίσιμη στιγμή ή θα
προκληθεί πιθανός τραυματισμός από τη μετατόπιση του λυμένου κράνους κατά την
πρόσκρουση!
Ενδεχόμενα σε κάποιο βαθμό μπορεί να λειτουργεί και ως τρόπο για συμβολική ακύρωση
της επιβολής της χρήσης του κράνους, αφού δεν μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο για μη
δεμένο κράνος.
Βέβαια, μπορεί το μη δέσιμο του κράνους να οφείλεται σε κακή ποιότητα κράνους
(χαλασμένο κούμπωμα, ακατάλληλο μέγεθος – π.χ. πολύ μικρό και δεν επαρκεί το μήκος
του ιμάντα για δέσιμο), αλλά αυτό εξακολουθεί να αποτελεί κακή πρακτική χρήσης
ακατάλληλου κράνους (βλέπε παραπάνω σχετικά με αδιαφορία).

Πλήρη έκθεση έρευνας και αποτελεσμάτων στην έκδοση με τίτλο:
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Διαπιστώνεται ότι ορισμένοι αναβάτες μοτοσυκλέτας (οδηγοί και συνεπιβάτες)
δένουν πολύ σφιχτά ή πολύ χαλαρά το κράνος τους ή το φορούν ανορθόδοξα
(όπως αν ήταν καπέλο ή λοξά όπως μια "σηκωμένη περικεφαλαία", κλπ).

- Έφηβοι/νέοι: Το θεωρούν ένδειξη υπεροχής (μαγκιά): Σχεδόν 4/5 των
ανταποκρινόμενων το αναγνωρίζουν ως βεβαιότητα (33%) ή ως ενδεχόμενο (42%).
- Λεσχών της ΜΟΤ.Ο.Ε.: αναγνωρίζουν ως σημαντικούς λόγους την ένδειξη υπεροχής
(56%) και την έλλειψη ενημέρωσης/εκπαίδευσης (67%), αλλά επίσης διακρίνεται
ισχυρός ο προβληματισμός (52%) να μην επηρεάζεται η αποδοτικότητα του κράνους
με τη μη ορθή εφαρμογή του.

Η ενδεχόμενη ή και βέβαιη επίδραση της έκφρασης υπεροχής (μαγκιάς), που
αναγνωρίζεται, μπορεί να σχετίζεται και με μια προσπάθεια ακύρωσης της επιβολής της
χρήσης του κράνους ή δήλωσης αμφισβήτησης της πατερναλιστικής εφαρμογής του
κράνους, ως εξοπλισμός προστασίας. Ωστόσο, η επίδραση της περιορισμένης αντίληψης
περί αποδοτικότητας/χρησιμότητας του κράνους σαφώς λειτουργεί ενθαρρυντικά σε αυτήν
την κακή πρακτική.
Ο τρόπος που είναι τοποθετημένο και δεμένο το κράνος επηρεάζει την οδήγηση, αλλά
επιδρά και στις συνέπειες κατά την πτώση.
-

-

-

Το πολύ σφικτό δέσιμο μπορεί να αποσπά την προσοχή του αναβάτη, καθώς του
δημιουργεί μια αίσθηση πνιγμού, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματικό
γεγονός σε μια πτώση ανάλογα.
Το χαλαρό δέσιμο κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπά την προσοχή του αναβάτη,
καθώς του δημιουργεί μια αίσθηση ότι θα «φύγει/πετάξει» το κράνος από το
κεφάλι του και την ίδια στιγμή του δημιουργεί μια αίσθηση πνιγμού, καθώς το
κράνος φεύγει προς τα πίσω και το δέσιμο πιέζει το λαιμό, αίσθηση που μπορεί να
εξελιχθεί σε πραγματικό κίνδυνο σε περίπτωση πτώσης. Επίσης, πιθανός είναι και ο
κίνδυνος να προκληθεί κάκωση του αυχένα από μετατόπιση του κράνους σε πτώση
αν είναι χαλαρά δεμένο ή και καθόλου δεμένο.
Η ανορθόδοξη τοποθέτηση του κράνους αποσπά την προσοχή του αναβάτη, καθώς
αυτό του δημιουργεί μια αίσθηση ότι θα «φύγει/πετάξει». Επίσης, πιθανός είναι ο
κίνδυνος να προκληθεί κάκωση του αυχένα από μετατόπιση του κράνους σε πτώση.

Η ορθή τοποθέτηση και δέσιμο του κράνους σε συνδυασμό με το κατάλληλο μέγεθος
επιτυγχάνει όλα τα θετικά της χρήσης του κράνους, χωρίς καμιά απόσπαση προσοχής του
αναβάτη. Θετικά: μείωση θορύβου, προστασία από καιρικές συνθήκες, προστασία σε
πτώση και σε τροχαίο συμβάν, προστασία από άνεμο και άλλα αιωρούμενα αντικείμενα.

Πλήρη έκθεση έρευνας και αποτελεσμάτων στην έκδοση με τίτλο:
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Σχολιασμός επί λοιπών θεμάτων
Οικονομική ελάφρυνση
Το κράνος πρέπει να συνδεθεί με την ενεργητική ασφάλεια της μοτοσυκλέτας και τη φύση
του ίδιου του είδους μοτοσυκλετισμού στη συνείδηση των χρηστών με τρόπο ανάλογο με
αυτόν που επιλέγουμε τύπο κράνους ανάλογα με τη χρήση (δρόμος, off-road,
μοτοαλπινισμός κλπ). Η τεχνολογία και η αγορά ήδη προσφέρει πολλών ειδών κράνους,
κατάλληλων για διάφορες χρήσης και είδη μοτοσυκλετισμού, ώστε κάθε φορά να
επιτυγχάνεται η απολαυστικότερος (π.χ. λόγω μειωμένου βάρους) και ασφαλέστερος
μοτοσυκλετισμός. Το κόστος μπορεί σε μια πρώτη ανάγνωση να θεωρείται ανασταλτικός
παράγοντας για την απόκτηση ενός ή περισσότερων κρανών υψηλών προδιαγραφών,
ωστόσο η επιπόλαια αντιμετώπιση του μοτοσυκλετισμού μπορεί να κοστίζει πολύ
περισσότερο, ως κόστος αποκατάστασης σωματικών βλαβών, ή ακόμη να κοστίζει και σε
ανθρώπινες ζωές.
Μια μείωση του ΦΠΑ στα κράνη και προβολή του μέτρου ως δείγμα ενδιαφέροντος της
Πολιτείας θα λειτουργούσε θετικά. Το κόστος ενός εγκεκριμένου κράνους δεν είναι
απαραίτητο να είναι αποκλειστικά υψηλότερο από ένα «φτηνιάρικο». Τα οικονομικά
κίνητρα δε θα απαντήσουν απαραίτητα στη μείωση της κακής πρακτικής, αν και θα
λειτουργούσαν βοηθητικά σε συνδυασμό με την ενημέρωση/εκπαίδευση των αναβατών.
Η υποχρεωτική χρήση του κράνους δε δημιουργεί μόνο στους μοτοσυκλετιστές την
υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά και στην Πολιτεία την υποχρέωση διασφάλισης ότι το
«είδος-κράνος» που εισάγεται, παράγεται και πωλείται ως μέσο προστασίας φτάνει στον
καταναλωτή με τους καλύτερους όρους προδιαγραφών και τιμής.
Πολύ συχνά πληροφορούμαστε την πώληση ακατάλληλων κρανών όπου το φτηνό
αποδεικνύεται και «φθηνιάρικο», επειδή πάντα θα υπάρχουν έμποροι που θα πωλούν
ακατάλληλα όταν οι έλεγχοι δεν υπάρχουν και η προστασία του καταναλωτή μένει στα
χαρτιά.
Η ύπαρξη στην αγορά προϊόντων με χαμηλές ή καθόλου προδιαγραφές συμβάλει στη
διατήρηση αυτής της κακής πρακτικής. Ο οικονομικός παράγοντας είναι τις περισσότερες
φορές απαγορευτικός ειδικά για τα πολύ ακριβά κράνη υψηλών προδιαγραφών. Η μείωση
του ΦΠΑ αποτελεί πάγιο αντικείμενο διεκδίκησης της ΜΟΤ.Ο.Ε., αναδεικνύοντας ότι
απαραίτητο κομμάτι του εξοπλισμού προστασίας του αναβάτη και υποχρεωτικό από το
νόμο, δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο πολυτελείας και να φορολογείται ως τέτοιο.
Είναι πρωτίστως ευθύνη της Πολιτείας να ενημερώσει για τις προδιαγραφές και την ορθή
επιλογή κράνους μέσα από την εκπαίδευση και κατάλληλα μηνύματα πληροφόρησης και
παράλληλα να ελέγξει με τις αρμόδιες αρχές τι πωλείται από τα καταστήματα ως μέσο
προστασίας!
Η διαφημιστική προβολή κρανών με χαμηλές τιμές, ακατάλληλων για το μοτοσυκλετιστή
συνιστά παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού και αυτό θα έπρεπε να ελέγχεται! Η
ακαταλληλότητα μπορεί να προκύπτει είτε από τη σχέση ημερομηνίας παραγωγής και
υλικού ή από την κατασκευή των κρανών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός του
διαφημιζόμενου.
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Τεχνολογία

Προτάθηκε17 η εφαρμογή αυτόματου/ηλεκτρονικού συστήματος ειδοποίησης, όταν δε
φοράει ο αναβάτης κράνος (όπως εφαρμόζεται για τη ζώνη ασφαλείας). Θα πρέπει οι
προτάσεις μας να λαμβάνουν υπόψη τους την τεχνολογία που διαθέτουμε δηλ. κατά πόσο
είναι τεχνικά εφικτό αυτό που προτείνουμε και κυρίως ότι σκοπός μας είναι η ανάπτυξη
παιδείας και συνείδησης αυτοπροστασίας που τα οποιαδήποτε βοηθήματα δε θα
πιστεύουμε ότι μπορούν να επιβάλουν αλλά μόνο να υποβοηθούν/υπενθυμίζουν. Ωστόσο,
ας λάβουμε υπόψη ότι πατερναλιστικές πρακτικές αυτού του τύπου, που ήδη
εφαρμόζονται στα αυτοκίνητα, δε λειτουργούν διαπαιδαγωγικά και για αυτό και όσοι
χρήστες αυτοκινήτου δε θέλουν να βάλουν ζώνη ασφαλείας βρίσκουν τους μηχανισμούς
για να παρακάμψουν το σύστημα ειδοποίησης. Αντίστοιχα, και η εφαρμογή ακατάλληλου
κράνους θα μπορούσε να απέτρεπε όποιο σύστημα ελέγχου, αλλά η ουσία της προστασίας
να μην ικανοποιούνταν τελικά.

17

Βλέπε στην πλήρη έκθεση στα αποτελέσματα για το: «Διαπιστώνεται ότι ορισμένοι αναβάτες
μοτοσυκλέτας (οδηγοί και συνεπιβάτες) δε φορούν το κράνος, αλλά το κρεμούν στον αγκώνα ή το
στερεώνουν πάνω στη μοτοσυκλέτα τους κατά την κίνησή τους.»
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Προτάσεις καλής πρακτικής
Διαπιστώνεται ότι οι κακές πρακτικές σχετικά με τη χρήση του κράνους έχουν τη βάση τους
στην έλλειψη κουλτούρας/παιδείας αυτοπροστασίας (η απαξίωση της σημασίας του
κράνους και συνολικότερα του εξοπλισμού προστασίας), στην έλλειψη αντίληψης περί
απόλαυσης μοτοσυκλετισμού (έλλειψη μοτοσυκλετιστικής παιδείας), σε συνδυασμό με
μια μεταφυσική προσέγγιση ζωής και μια τάση άρνησης συμμόρφωσης με το
επιβαλλόμενο νομικό πλαίσιο χρήσης του κράνους.
Η ανάπτυξη μοτοσυκλετιστικής παιδείας, όπως έχει οριστεί παραπάνω, αποτελεί τη βάση
για τη συνολικότερη βελτίωση (ποσοτικά και ποιοτικά) της μοτοσυκλετιστικής πρακτικής.
Ωστόσο, άμεσα προτείνεται, στα πλαίσια μιας σταδιακής ανάπτυξης παιδείας
αυτοπροστασίας και ποιοτικού μοτοσυκλετισμού, προβολή μηνυμάτων (ενημερωτικά εκπαιδευτικά - διαφημιστικά) με τις παρακάτω βασικές αρχές:
-

Απελευθέρωση του κράνους από το παράγοντα του φόβου
Απομυθοποίηση κακών πρακτικών

Συνεπώς, προτείνεται το περιεχόμενο των μηνυμάτων σχετικά με το κράνος να
αναπτύσσεται με βάση:
-

την αποδέσμευση ή υποβάθμιση του αρνητικού μηνύματος, όπου το κράνος είναι
συσχετισμένο με το τροχαίο συμβάν ή την επιβολή του δια νόμου
τη διακωμώδηση των κακών πρακτικών
την ανάδειξη/διαφήμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κράνους

Αποδέσμευση ή υποβάθμιση του μηνύματος, όπου το κράνος είναι συσχετισμένο
με το τροχαίο συμβάν (αντιστοίχιση με τη ζώνη ασφαλείας αυτοκινήτου) ή την
επιβολή του δια νόμου.
Άμεση αποσύνδεση του κράνους από τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου. Η
σύγκριση/αναλογία με στοιχεία άλλων οχημάτων όπως του αυτοκινήτου θα πρέπει
να αφορά τμήματα βασικά του αυτοκινήτου για την οδήγηση, όπως ο
ανεμοθώρακας, η οροφή, η ηχομόνωση, η θερμομόνωση, και όχι τη ζώνη
ασφαλείας ή τους αερόσακους.
Η πρακτική προβολής του σε σχέση με το τροχαίο συμβάν πρέπει να θεωρηθεί
λανθασμένη, αφού δεν έχει προβάλει τη χρήση του συνδέοντάς το με θετικό
στοιχεία εξυπηρέτησης - προστασίας του μοτοσυκλετιστή κατά την οδήγηση και δεν
έχει οδηγήσει τους μοτοσυκλετιστές σε συνειδητή, καθημερινή χρήση του κράνους.
Το κράνος πρέπει να συνδέεται με τη βελτίωση του μοτοσυκλετισμού και την
εξασφάλιση της μεγιστοποίησης απόλαυσης.
Δεν υποβαθμίζεται η αξία του για την προστασία του αναβάτη σε πτώση, ωστόσο
στρατηγικά προτείνεται η περιορισμένη αναφορά σε αυτήν την παράμετρο
προστασίας του αναβάτη ως μέσο μετριασμού των σοβαρών επιπτώσεων. Η γνώση
των συνεπειών των επιλογών μας είναι απαραίτητη, αλλά η τρομολαγνεία δεν
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μπορεί να αποτελέσει απάντηση στην προσπάθειά μας για την ανάπτυξη
συνείδησης αυτοπροστασίας.
Ακόμη, και αν από μικρή ηλικία γίνονται ενέργειες εξοικείωσης με τη χρήση του
κράνους, μπορεί επίσης να μη θεμελιώσει θετική στάση αν εξακολουθεί να
βασίζεται στη λογική της επιβολής και της σύνδεσης με το τροχαίο συμβάν. Πώς
είναι δυνατόν να περιμένει κανείς ΘΕΤΙΚΑ αποτελέσματα στην ποιοτική και
ποσοτική βελτίωση στη χρήση του κράνους, όταν επιλέγεται ΠΑΝΤΑ η
λανθασμένη και αρνητική σύνδεση του κράνους με το τροχαίο συμβάν ή τον
τροχονομικό έλεγχο;
Η τακτική αυτή έχει βραχεία αποτελέσματα και ίσως από ένα σημείο και μετά τα
αντιθέτως αναμενόμενα! Η επιβολή ορθής πρακτικής (όχι άδετο/περικεφαλαία,
κλπ) μέσω ελέγχων τροχαίας δεν αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα, καθώς θα ενισχύσει της τάση αμφισβήτησης και παραβατικότητας
για αντίδραση σε επιβολή18.
Το κράνος αποτελεί το μοναδικό μέσο προστασίας του μοτοσυκλετιστή που η
χρήση του επιβάλλεται από το 1992 δια νόμου (Κ.Ο.Κ.). Η επιβολή του
δικαιολογείται εξαιτίας της προστασίας που παρέχει στο πλέον ευαίσθητο μέρος
του σώματός μας. Η εκρηκτική αύξηση του οχηματοχιλιομέτρου από το 1981 μέχρι
το 2009 πολλαπλασίασε τους κινδύνους που προέρχονται από χρήστες του δρόμου
(και όχι αυτών των κινδύνων που προέρχονται από το σχεδιασμό του οδικού
περιβάλλοντος ή τις ειδικές συνθήκες). Τα τροχαία συμβάντα, με τις φοβερές
επιπτώσεις τους για τους μοτοσυκλετιστές - αφού χτυπήματα ακόμη και με 4
χλμ/ώρα μπορεί να αποβούν μοιραία χωρίς καμία προστασία-, οδήγησαν στη
θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής χρήσης του κράνους. Μετά τη θεσμοθέτηση,
κρατικοί και μη φορείς επέλεξαν να ενημερώσουν τους μοτοσυκλετιστές για τη
χρήση του κράνους με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, οι οποίοι βασίζονται ΟΛΟΙ
στο αρνητικό συναίσθημα του φόβου, είτε αυτός συνδέεται με το τροχαίο συμβάν,
είτε με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (υψηλό πρόστιμο). Αυτό έγινε με πολύ
συγκεκριμένους τρόπους προβολής, οι οποίοι συνδέουν το κράνος με τη ζώνη
ασφαλείας και το τροχαίο συμβάν.
Η σύνδεση του μηνύματος με λανθασμένα, αρνητικά στοιχεία και δυσάρεστα
συναισθήματα, όπως ο φόβος, έχει υποσυνείδητα παίξει σημαντικό ρόλο στο τελικό
αποτέλεσμα που βλέπουμε στο δρόμο καθημερινά. Μετά από κάθε κοινωνικό
μήνυμα, συζήτηση, παρουσίαση σε ημερίδα ή συνέδριο παίζει σημαντικό ρόλο τι
μένει στη μνήμη μας. Κανείς δε διαφεύγει των φυσικών λειτουργιών της μνήμης και
μία από αυτές είναι η επιλογή απώθησης των αρνητικών συναισθημάτων καθώς
μειώνεται σταδιακά. Η μνήμη αλλοιώνει και εξαφανίζει βαθμηδόν μέχρι ενός
σημείου, ξεθωριάζοντας στο χρόνο τις αναμνήσεις των άσχημων εμπειριών που
είχε κάποιος άνθρωπος στη ζωή του. Οι ευχάριστες εμπειρίες μειώνονται στη
μνήμη με ένα ρυθμό πολύ πιο αργό σε σύγκριση με τις κακές αναμνήσεις. Η άνιση
αυτή εξαφάνιση των κακών αναμνήσεων σε σχέση με τις καλές, οφείλεται σε μια
διαδικασία που έχει ονομαστεί ελαχιστοποίηση.

18

Σχετική έρευνα αναφέρεται στο ότι η νεότητα σε συνδυασμό με την πρόκληση σε παραβατικότητα
από την αστυνομική επιβολή, μειώνει τις ασφαλείς πρακτικές κατά το μοτοσυκλετισμό. [Rutter, D. R.
and L. Quine (1996). "Age and experience in motorcycling safety." Accident Analysis and Prevention
28(1): 15-21.]
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Ο μηχανισμός της ελαχιστοποίησης επιτρέπει στους ανθρώπους να επιστρέφουν
μετά από δύσκολα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή τους, στα κανονικά τους
επίπεδα ευτυχίας. Ο μηχανισμός της ελαχιστοποίησης συμβαίνει σε βιολογικό,
κοινωνικό και γνωστικό επίπεδο και είναι πολύ πιο έντονος για τα αρνητικά που
συμβαίνουν στη ζωή παρά για τα θετικά. Με τον τρόπο αυτό, η μνήμη βοηθά τους
ανθρώπους να αμβλύνουν τη αισθηματική επιρροή που έχουν τα αρνητικά και
άσχημα συμβάντα που παρουσιάστηκαν στη ζωή τους. Είναι κατά κάποιο τρόπο
ένας μηχανισμός άμυνας, που προκύπτει από την ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι
να βλέπουν τη ζωή τους περισσότερο θετικά παρά αρνητικά19. Τονίζεται το γεγονός
ότι το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται σε μια ανεπάρκεια της μνήμης λόγω της
φθοράς του χρόνου. Εδώ πρόκειται για μια επιλεκτική απόκλιση της μνήμης από τα
αρνητικά που συμβάλλει στο ξεθώριασμα των κακών αναμνήσεων.

Διακωμώδηση των κακών πρακτικών, χωρίς σύνδεση με κυρώσεις ή με ακραίες
αρνητικές συνέπειες όσο και αυτές ισχύουν.
Ο μοτοσυκλετισμός είναι βαθιά συσχετιζόμενος με αισθήματα ελευθερίας,
υπεροχής, χαράς, δύναμης,… Η ευελιξία του οχήματος, το μικρό μέγεθος σε σχέση
με τη δυσανάλογη δύναμη που έχει το όχημα, καθώς και η άμεση επαφή με το
περιβάλλον, ενισχύει συναισθήματα όπως τα παραπάνω. Ακριβώς, πάνω σε αυτήν
τη ψυχολογική βάση, προτείνεται η διακωμώδηση των κακών πρακτικών, ώστε να
εμβολιστεί/διαβρωθεί/υποσκαφτεί η «καλή εικόνα» που χτίζει ο μοτοσυκλετιστής
για τον εαυτό του, έχοντας υιοθετήσει κακές πρακτικές. Με άλλα λόγια ο
παράγοντας της «μαγκιάς» μπορεί να αξιοποιηθεί για την αποδυνάμωση των αιτιών
που τον ενισχύουν, όταν αντί για αίσθημα υπεροχής από τον αναβάτη, προκαλείται
χλευασμός από τους τρίτους για τον αναβάτη. Η ενημέρωση/εκπαίδευση μπορεί να
λειτουργήσει σταδιακά εφόσον σταδιακά απομυθοποιηθούν στερεότυπα
μαγκιάς/υπεροχής μέσω κακών πρακτικών.
Προτείνεται η διάχυση μηνυμάτων που καυτηριάζουν συμπεριφορές όπου το
κράνος κρέμεται στο χέρι του οδηγού, στο τιμόνι της μοτοσυκλέτας ή φοριέται με
αστείο τρόπο (π.χ. τύπου τζόκεϊ ή περικεφαλαία), λιτό ή ανύπαρκτων
προδιαγραφών και τα πιθανά φαιδρά αποτελέσματα αυτών των πρακτικών.
- π.χ. βιντεάκι όπου κράνος μεγαλύτερο από το κεφάλι του αναβάτη και τα
αποτελέσματα σε μια περιστροφή του κεφαλιού!
- π.χ. αστεία περιστατικά με ενοχλήσεις
- π.χ. βιντεάκι όπου κράνος εκτεθειμένο στη μηχανή το «περιλούζει» αδέσποτο
σκυλάκι που «ανακουφίζεται» και μετά το φοράει αμέριμνα ο αναβάτης!
- π.χ. μηνύματα σχετικά με «μικρά» περιστατικά (ενοχλήσεις από έντομα, κρύο,
ζέστη, θόρυβος, σκόνη στα μάτια, από ανύπαρκτα μαξιλαράκια, από έλλειψη
ζελατίνας, από μετακινήσεις εν κινήσει λόγω μη ορθής εφαρμογής κλπ) χωρίς
ακραίες αναφορές στις βαρύτατες επιπτώσεις, αλλά με χιουμοριστική διάθεση.
- π.χ. χιουμοριστικά μηνύματα για την προστασία…αγκώνα, βάσης μηχανής και
άλλων σημείων που κρέμεται το κράνος, αλλά και περιστατικών όπου εντέλει
προλαβαίνει ο αναβάτης να φορέσει το κράνος πριν το τροχαίο συμβάν ή τον
έλεγχο της τροχαίας, ώστε να αναδειχτεί η φαιδρότητα μιας τέτοιας δοξασίας.
19

Βλέπε σχετικό άρθρο: Walker, W. R., Skowronski, J. J and Thompson, Ch. P. (2003), “Life is pleasant
and memory helps to keep it that way!” Review of General Psychology 7(2): 203—210.
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Με άλλα λόγια διακωμώδηση της νοοτροπίας «το παίρνω μαζί μου, μήπως
χρειαστεί…», η οποία κουμπώνει μάλλον με τη λογική της αντιμετώπισης ενός
τροχονομικού ελέγχου, όπου η κατοχή του κράνους αποτελεί ένα είδος
«άλλοθι» ή με τη «στρατιωτική λογική» ότι θα το φορέσω όταν αρχίσουν «οι
εχθροπραξίες»!

Ανάδειξη/διαφήμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κράνους, αλλά
συνδυαστικά με τον εξοπλισμό προστασίας που διασφαλίζουν μια ευχάριστη
μοτοσυκλετιστική πρακτική (θετική προσέγγιση).

Τα μηνύματα προβολής θα πρέπει να εστιάζουν στα πλεονεκτήματα οδήγησης με
κράνος προστασίας που αφορούν στις καιρικές συνθήκες, στην ηχομόνωση, στην
ταχύτητα και στη διάρκεια οδήγησης. Τα πλεονεκτήματά του ως μέρος του
εξοπλισμού προστασίας σχετικά με παράγοντες που λειτουργούν ενοχλητικά κατά
την οδήγηση. Προβολή του κράνους ως εξοπλισμού απαραίτητου για την
αποτελεσματικότερη και πιο ευχάριστη οδήγηση και όχι ως μέσο προστασίας στην
περίπτωση τροχαίου συμβάντος και μόνο!
Το κράνος πρέπει να προβάλλεται ως το κυρίως μέσο προστασίας αλλά όχι το
μοναδικό. Να αποτελεί το «κεφαλαιώδους» σημασίας εξάρτημα διότι προστατεύει
το …κεφάλι χωρίς να απομονώνεται. Η ανάδειξη των τεχνικών του χαρακτηριστικών
προτείνεται να στοχεύει στην έμμεση προτροπή για την επιλογή κατάλληλου
κράνους, κινώντας του την αγοραστική του περιέργεια ακόμη και όταν προσεγγίζει
οριακά την ενίσχυση μια τάσης μόδας.
Σημαντικό είναι η προβολή της μεθόδου επιλογής (μέγεθος, τύπος κράνους),
αγοράς (σχέση χαρακτηριστικών και τιμής) και χρήσης κράνους, αναδεικνύοντας
αναπόφευκτα την ορθή πρακτική για την εφαρμογή του κράνους
(τοποθέτηση/δέσιμο/φύλαξη).
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Φορείς Προβολής
Οι φορείς των μηνυμάτων δεν είναι όλοι του ιδίου χαρακτήρα και ως επακόλουθο θα
πρέπει να επιλέγουν το ύφος των μηνυμάτων τους, για να κάνουν και τα μηνύματα
πειστικά στους δέκτες.
-

Πολιτεία (Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη)

-

Ιδιωτικού δικαίου φορείς (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες, σχολές οδήγησης, κλπ)

-

ΜΟΤ.Ο.Ε. (ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ) – ΤΟΠΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ

Μια πανελλήνιας εμβέλειας καμπάνια της ΕΛΑΣ με έλεγχο για κράνος, αλλά αντί προστίμου
εκπτωτικής επιταγής για την αγορά κράνους, θα έβαζε άλλη διάσταση το ρόλο της
Πολιτείας στη διάδοση της συστηματικής και ποιοτικής χρήσης του κράνους. Ωστόσο,
κρίνεται ως πρωταρχικό βήμα η αλλαγή της πολιτικής της πολιτείας σχετικά με τη χρήση
των μέσων ασφαλείας. Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να αλλάξει πολιτική προβολής και
μέσω των φορέων του, όπως το Υπουργείο Παιδείας με μηνύματα προς τους
εκπαιδευτικούς πρωτίστως, τους γονείς και τους μαθητές, το Υπουργείο Μεταφορών για το
προσωπικό του, τους επαγγελματίες εκπαιδευτές και τους υποψηφίους οδηγούς
μοτοσυκλέτας και άλλων οχημάτων, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το
προσωπικό του και όλους τους χρήστες των καθημερινών δρόμων.
Σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν οι φορείς του ιδιωτικού τομέα όπως οι ασφαλιστικές
εταιρείες, υποστηρίζοντας με εκπτωτικές πρακτικές αναβάτες που εκπαιδεύονται και
πιστοποιούνται για την προηγμένη οδήγησή τους.
Τέλος, σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν φορείς του ιδιωτικού τομέα με μη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα όπως η ΜΟΤ.Ο.Ε. και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας.
Στους τελευταίους δύο πιστώνεται η πρόσθετη «έξωθεν καλή μαρτυρία» και το μήνυμα
μπορεί να έχει καλύτερη αποδοχή, αφού ο «πομπός» είναι απαλλαγμένος από συνειδητές
και υποσυνείδητες «καχυποψίες» για το σκοπό του.
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Το Ελληνικό Ινστιτούτο
Μοτοσυκλέτας «ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ» έχει ως
ιδρυτικό φορέα τη Μοτοσυκλετιστική
Ομοσπονδία Ελλάδας (ΜΟΤ.Ο.Ε. www.motoe.gr) και τις Λέσχες της.
Το Ινστιτούτο είναι φορέας κατάρτισης,
ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα, τα
οποία αφορούν το οδικό περιβάλλον και τη
θέση του μοτοσυκλετιστή σ΄ αυτό. Αποσκοπεί
στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του
μοτοσυκλετιστή και των άλλων καθημερινών
χρηστών του δρόμου.
Πιστεύουμε ότι η οδική ασφάλεια μπορεί να
βελτιωθεί, χωρίς σημαντικούς περιορισμούς
στην ελευθερία της κίνησης, επειδή
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της
συμπεριφοράς όλων μας στο δρόμο.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας, μετά
από έρευνα και εφαρμογή προγραμμάτων
από το 1996 (αρχικά ως Εφορεία
Εκπαίδευσης της ΜΟΤ.Ο.Ε.), επέλεξε ως
φορέα τεχνογνωσίας και πιστοποίησης τη
Βρετανική Βασιλική Εταιρεία για την
Πρόληψη των Ατυχημάτων (RoSPA - The
Royal Society for the Prevention of
Accidents - www.rospa.com), το
σημαντικότερο φορέα στην πρόληψη των
τροχαίων συμβάντων στη Μεγ. Βρετανία και
έναν από τους καλύτερους παγκοσμίως.
Με τη παρούσα έρευνα το Ινστιτούτο
εγκαινιάζει τον ερευνητικό του ρόλο
εστιάζοντας στον απόλυτα εξειδικευμένο
χώρο της μοτοσυκλέτας και κατ’ επέκταση
στο χώρο της τροχαίας κίνησης.
Καλή επιτυχία!
Στέλιος Κορέλης
Πρόεδρος Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας
Ελλάδας (ΜΟΤ.Ο.Ε.)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο
Μοτοσυκλέτας «ΜΟΤΟΘΕΣΙΣ»
ολοκληρώνοντας τον πενταετή πρώτο κύκλο
του βρίσκεται –παρά τις δυσάρεστες και
δύσκολες κοινωνικές συνθήκες της χώρας –
στην ευχάριστη θέση να μετρά 15.000
νεαρούς ακροατές στις παρουσιάσεις του και
πάνω από 1.000 μοτοσυκλετιστές ως
συμμετέχοντες σε κάποιο στάδιο της
εκπαίδευσης προηγμένης οδήγησης (post
license training).
Την ίδια στιγμή επιδιώκει να μετατρέψει την
εμπειρική γνώση σε αφετηρία έρευνας,
επιστημονική εμπειρία και τελικά
οργανωμένης διδακτικά γνώσης και
δεξιότητας.
Δε φτάνει να γνωρίζεις!
Για να παρέμβεις σε θέματα οδικής
ασφάλειας χρειάζονται πολλά περισσότερα
και κυρίως να αναπτυχθούν καλές πρακτικές
στη θέση άλλων αποτυχημένων πρακτικών.
Αυτό επιδίωξε η έρευνα αυτή να κάνει. Να
μελετήσει τι πραγματικά συμβαίνει και μέσα
από τους αριθμούς να καταλήξουμε όχι μόνο
σε χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και
προτάσεις ουσίας για την αλλαγή των
πρακτικών.
Συγχαρητήρια στην ομάδα εργασίας, που
παρήγαγε αυτό το αποτέλεσμα με πενιχρά
οικονομικά μέσα, αλλά ατέλειωτες ώρες
εθελοντικής εργασίας.

Αλέξανδρος Τσαλούχας
Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου
Μοτοσυκλέτας ΜΟΤΟΕΘΣΙΣ της ΜΟΤΟΕ
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