Μάθημα/Τάξη:
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ
Κεφάλαιο:
Εφ όλης της ύλης
Ονοματεπώνυμο Μαθητή:
Ημερομηνία:
Επιδιωκόμενος Στόχος:
70/100
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
Στον σύγχρονο τρόπο ζωής οι μετακινήσεις γίνονται
κυρίως με αυτοκίνητο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούν
488 αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους. Ο μέσος κάτοικος της
Ε.Ε. κάνει περίπου 0.5 χλμ. την ημέρα με το ποδήλατο,
περπατάει περίπου 1 χλμ. ενώ διανύει 27.5 χλμ. με το
αυτοκίνητο. Οι επιπτώσεις στην υγεία από τον σύ γχρονο
τρόπο μετακίνησης μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμες (π.χ.
τραυματισμοί από τροχαία) και μακροπρόθεσμες (π.χ.
νοσήματα που συσχετίζονται με θόρυβο, καθιστική ζωή και
ρύπανση κ.α.)
Τα τροχαία αποτελούν παγκοσμίως την πρώτη αιτία
ακούσιου θανάτου από τραυ ματισμό. Στην Ελλάδα κάθε
χρόνο
τραυματίζονται
30.000
άνθρωποι.
Μία
σημαντική παράμετρος του προβλήματος των τραυματισμών
από τροχαία, με ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι ο μεγαλύτερος
αριθμός θυμάτων (40%) είναι μεταξύ 15 -34 ετών.
Δηλαδή πλήττεται κυρίως η πιο παραγωγική ηλικία της
χώρας μας που αποτελεί το μέλλον και τις ελπίδες μας. Άλλο
ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση των
στοιχείων είναι ότι ανάμεσα στους χρήστες των οδών
υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, δηλαδή ομάδες υψηλού κινδύνου
: οι πεζοί, οι δικυκλιστές, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με
αναπηρία και τα παιδιά.
Οι αιτίες των ατυχημάτων συνοψίζονται σε τρεις κύριες
κατηγορίες: η πρώτη αφορά το όχημα, η δεύτερη το οδικό
δίκτυο και το περιβάλλον και η τρίτη τον ανθρώπινο
παράγοντα (χρήστες της ο δού). Σε κάθε κατηγορία έχουμε τη
φάση πριν από το ατύχημα, τη φάση κατά τη διάρκεια του
ατυχήματος και τη φάση αφού έχει συμβεί το ατύχημα.
Μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης περιλαμβάνει

προσπάθειες βελτίωσης σε όλες τις κατηγορίες και σε όλες
τις φάσεις.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την παραπάνω λογική, σχετικά με
το όχημα στόχος οφείλει να είναι οι βελτιώσεις που έχουν
σκοπό να αυξήσουν την ασφαλή οδική συμπεριφορά πριν από
το ατύχημα, την αύξηση της παθητικής ασφάλειας κατά τη
διάρκεια του ατυχήματος και τη δ υνατότητα εύκολου
απεγκλωβισμού μετά το ατύχημα.
Αντίστοιχα, σχετικά με την οδό και το περιβάλλον
στόχος είναι η βελτίωση των δρόμων και της σήμανσης στην
πρώτη φάση, η πρόκληση μικρότερης δυνατόν βλάβης κατά
τη διάρκεια του ατυχήματος (προστατευτικές μπάρ ες) και η
εύκολη πρόσβαση των οχημάτων βοήθειας, αφού έχει συμβεί
το ατύχημα.
Όσον αφορά την ανθρώπινη συμπεριφορά στην πρώτη
φάση, δηλαδή πριν από το ατύχημα – που είναι και το πιο
σημαντικό σημείο – στόχος επιβάλλεται να είναι η
εκπαίδευση του χρήστη για την απόκτηση σωστής οδικής
συμπεριφοράς και κυκλοφοριακής παιδείας. Να κινείται
σωστά ακολουθώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και
να
συνειδητοποιήσει
τη
συμπεριφορά
εκείνη
που
χαρακτηρίζεται
ως ριψοκίνδυνη και
αυξάνει
την πιθανότητα ατυχήματος, είτε κινείται ως οδηγός είτε ως
πεζός. Σχετικά με τη φάση κατά την οποία συμβαίνει το
ατύχημα σκοπός είναι να συνειδητοποιήσει ο χρήστης της
οδού τα μέσα προστασίας τα οποία θα τον προφυλάξουν
καλύτερα, μειώνοντας στο ελάχιστο τη σωματική βλάβη.
Στην
τρίτη
φάση,
μετά
το
ατύχημα,
η
εκπαίδευση εστιάζεται στην
απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων παροχής πρώτων βοηθειών.
Είναι γεγονός ότι η εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία
είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος για τη δραστική μείωση των
τροχαίων ατυχημάτων. Εκπαιδεύοντας χρήστες τ ης οδού
με πλήρη επίγνωση των
συνεπειών
ενός
τροχαίου
ατυχήματος, είναι πιθανόν στο μέλλον να μην έχουμε θύματα
από αυτή τη μάστιγα, η οποία τείνει να αποκτήσει
διαστάσεις επιδημίας.
(από άρθρο στον ημερήσιο Τύπο, διασκευή)
Α1.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο
τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη

λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη, σύμφωνα πάντα με το κείμενο.
α)

Τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο μέσος κάτοικος της Ε.Ε.
χρησιμοποιεί κυρίως το αυτοκίνητο.
Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων
είναι ότι οι χρήστες των οδών αποτελούνται κυρίως από υπάρχουν
ευπαθείς ομάδες.
Η σήμανση στους δρόμους δεν χρειάζεται βελτίωση.
Οι προστατευτικές μπάρες συμβάλλουν στην πρόκληση της μικρότερης
δυνατόν βλάβης κατά τη διάρκεια του ατυχήματος.
Η εκπαίδευση από πολύ μικρή ηλικία είναι πιθανό να συμβάλει στη
δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

β)
γ)
δ)
ε)

(μονάδες 10)
Β2.

Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης
τεκμηριώνοντας την απάντησή σας.

της

3ης παραγράφου,
(μονάδες 10)

Β3. α) Για κάθε λέξη τυπωμένη με έντονη γραφή να δώσετε μια συνώνυμη,
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο.
β) Για κάθε υπογραμμισμένη λέξη να δώσετε ένα αντώνυμο,
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους στο κείμενο.
γ) κατοίκους, παγκοσμίως, ατυχημάτων, σύμφωνα, απόκτηση,
κυκλοφοριακής, παροχής, επιδημίας: Χρησιμοποιώντας το β΄ συνθετικό
των παραπάνω λέξεων ως α΄ συνθετικό, να σχηματίσετε ένα νέο σύνθετο
ουσιαστικό ή επίθετο.
(μονάδες 15)
Β5.

Στην παρακάτω περίοδο να αναγνωρίσετε το είδος της σύνταξης
(ενεργητική ή παθητική) και να τη μεταφέρετε στην αντίθετή της:
« …σκοπός είναι να συνειδητοποιήσει ο χρήστης της οδού τα μέσα
προστασίας τα οποία θα τον προφυλάξουν καλύτερα »
(μονάδες 10)

Γ.

Το σχολείο σας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Κυκλοφοριακή
Αγωγή». Να συνθέσετε μια ομιλία (350-400 λέξεων), στην οποία:
α) θα αναλύετε τις συνέπειες που προκύπτουν από τα τροχαία ατυχήματα
τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία και

β) θα προτείνετε τρόπους με τους οποίους μπορεί να αμβλυνθεί το
φαινόμενο των τροχαίων ατυχημάτων.
(μονάδες 30)

Ιθάκη
Κ.Π.Καβάφης
Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις,
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.
Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος.
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά
θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους·
να σταματήσεις σ’ εμπορεία Φοινικικά,
και τες καλές πραγμάτειες ν’ αποκτήσεις,
σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ’ έβενους,
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά·
σε πόλεις Aιγυπτιακές πολλές να πας,
να μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους.
Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.
Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε.
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,
ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν.

ΘΕΜΑ Α
Να εντοπίσετε το βαθύτερο νόημα του ποιήματος όπως το
αντιλαμβάνεστε και να το χαρακτηρίσετε ως αισιόδοξο ή απαισιόδοξο
τεκμηριώνοντας την απάντησή σας.
(μονάδες 25)

