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ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  1144ΗΗ  

Ατυχήματα  

  

ΣΣ’’  ααυυττήή  ττηηνν  εεννόόττηητταα......  

 

❶ Μαθαίνουμε για τα είδη των παιδικών 

ατυχημάτων και τα τροχαία ατυχηματα 

(αιτίες, συνέπειες, τρόποι αντιμετώπισης). 

 

❷ Επεξεργαζόμαστε ένα άρθρο 

δημοσιευμένο στο διαδίκτυο με τίτλο «Το 

αρνητικό προφίλ του Έλληνα οδηγού» και 

απαντάμε σε σχετικές ερωτήσεις. 

 

❸ Εξασκούμαστε στους επιρρηματικούς 

προσδιορισμούς - στα επιρρήματα, τους 

τρόπους έκφρασης του τόπου και του 

χρόνου και άλλες επιρρηματικές δομές-.  

 

❹ Μαθαίνουμε νέες λέξεις και 

εξασκούμαστε σε λεξιλογικές ασκήσεις. 

 

❺ Μαθαίνουμε να στηρίζουμε την άποψή 

μας με επιχειρήματα και παράγουμε 

κείμενα ανάλογης θεματολογίας. 

 

❻ Δοκιμάζουμε τις γνώσεις μας μέσα από 

ένα κριτήριο αξιολόγησης. 

 

 

 

 

http://www.arnos.gr/
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❶❶  ΣΣχχεεδδιιάάγγρρααμμμμαα  θθέέμμααττοοςς  
 

Ετυμολογικά, με τον όρο «ατύχημα» [= α(στερ) + τύχη] 

αναφερόμαστε στην έλλειψη τύχης. Σύμφωνα με έρευνες, 9 στις 10 

φορές το ατύχημα συμβαίνει εξαιτίας κάποιου ανθρώπινου λάθους, 

από αμέλεια ή περιφρόνηση του κινδύνου.  

 

Παιδικά ατυχήματα 

 Τα ατυχήματα αποτελούν τη βασικότερη αιτία θανάτου για τα 

μικρά παιδιά. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ανωριμότητα της 

παιδικής ηλικίας, την περιέργεια, την επιθυμία για εξερεύνηση και 

την άγνοια του κινδύνου.  

 Τα ατυχήματα διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία: στη βρεφική 

ηλικία παρατηρούνται τις περισσότερες φορές ατυχήματα από 

πτώση, εισρόφηση κάποιου ξένου σώματος και πνιγμό, ασφυξία, 

δηλητηριάσεις (από  απορρυπαντικά, καθαριστικά,κ.α.). 

 Συχνά είναι, επίσης, τα εγκαύματα από αναπτήρα και σπίρτα ή 

από κάποιο 

καυτό ρόφημα ή 

ακόμα και από 

το τζάκι όταν δεν 

έχει τοποθετηθεί 

προστατευτικό 

κάλυμμα. 

 Ατυχήματα από 

τη χρήση 

εργαλείων που 

βρίσκονται στο 

σπίτι, είναι 

εξίσου συχνά, 

όταν τα παιδιά 

έρχονται σε επαφή με μαχαίρια, ψαλίδια, μηχανήματα ή ακόμα και 

όπλα.  

 Η ηλεκτροπληξία αποτελεί συνεχή κίνδυνο για τα παιδιά σε ένα 

σπίτι, κάτι το οποίο όμως μπορεί εύκολα να προβλεφθεί και να 

αποτραπεί, αν παρθούν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 

 Ατυχήματα, ωστόσο, σημειώνονται εκτός από το σπίτι και σε 

άλλους χώρους, όπως είναι το σχολείο και η παιδική χαρά.  

http://www.arnos.gr/
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 Τα άσχημα και επικίνδυνα αστεία στο σχολείο, η επίδειξη δύναμης, 

τα σπρωξίματα στην αυλή και η έλλειψη επίβλεψης στο διάλειμμα 

από τους δασκάλους δημιουργούν πιο πολλά ατυχήματα από όσα 

συμβαίνουν στο οικιακό περιβάλλον, αν μετρήσουμε τα ατυχήματα 

των παιδιών 5 με 15 ετών. 

 Τέλος, τις παιδικές χαρές οι τσουλήθρες, οι τραμπάλες και οι 

κούνιες, όταν δεν πληρούνται οι κατάλληλες προδιαγραφές για τη 

συντήρησή τους, μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνες. 

 Η πρόληψη των ατυχημάτων αποτελεί βασικό μέλημα, τόσο της 

οικογένειας, όσο και των υπευθύνων σε διάφορους χώρους. 

Επιβάλλεται να εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, ώστε 

να αποτρέπονται οι κίνδυνοι και οι περιπτώσεις ατυχήματος.  

 

Τροχαία ατυχήματα 

Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται από την 

INTERNATIONAL ROAD TRAFFIC AND ACCIDENT DATABASE (IRTAD 

1998) ως «τροχαίο ατύχημα» εννοούμε το 

ατύχημα που συμβαίνει σε δημόσιο δρόμο ή 

χώρους ανοιχτούς στην κυκλοφορία 

οχημάτων, με αποτέλεσμα τον θάνατο ή τον 

τραυματισμό ενός ή περισσοτέρων ατόμων 

και την εμπλοκή τουλάχιστον ενός οχήματος. Όταν λέμε «τραυματισμός 

από τροχαίο ατύχημα» εννοούμε τον τραυματισμό που προκλήθηκε σε 

έναν ή περισσότερους από τους οδικούς χρήστες οι οποίοι ενεπλάκησαν 

στο ατύχημα. Ως «θανατηφόρο ατύχημα» ορίζεται το ατύχημα στο 

οποίο το θύμα σκοτώθηκε επιτόπου ή εντός 30 ημερών από την ημέρα του 

ατυχήματος. 

Αίτια 

 Ριψοκίνδυνη και απρόσεκτη οδήγηση:  

- υπερβολική ταχύτητα 

- βεβιασμένες προσπεράσεις οχημάτων 

- απότομη αλλαγή λωρίδας 

- παραβίαση ερυθρού σηματοδότη  

- οδήγηση υπό την επήρεια μέθης 

- οδήγηση υπό επικίνδυνες ή αντίξοες καιρικές συνθήκες  

- νυχτερινή οδήγηση 

- νευρική οδήγηση 

- μη τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας 
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 Απουσία κυκλοφοριακής αγωγής και συνείδησης τόσο από τους 

οδηγούς, όσο και από τους επιβάτες και τους πεζούς 

 Κακή κατάσταση οδοστρώματος (λακκούβες, κακοτεχνίες, κ.α.) 

 Παλαιότητα οχήματος ή ελλιπής συντήρησή του (π.χ. 

φθαρμένα ελαστικά) 

 Απρόβλεπτες αντιδράσεις των πεζών (π.χ. ένα παιδί που κυνηγά 

την μπάλα του, ένας ηλικιωμένος που περπατά αφηρημένος κτλ. 

να βρεθεί αίφνης μπροστά στο κινούμενο όχημα) 

 

Συνέπειες 

Για το άτομο 

 απώλεια ανθρώπινων ζωών 

 τραυματισμοί, αναπηρίες 

 ψυχολογικά τραύματα 

 ψυχικός πόνος για ολόκληρη την οικογένεια 

Για την κοινωνία 

 απώλεια ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως νέων ανθρώπων, με 

αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του κοινωνικού συνόλου 

 μείωση πληθυσμού 

 οικονομική επιβάρυνση για περίθαλψη και σύνταξη του θύματος 

 προβλήματα στην κυκλοφορία των πολιτών, ενίσχυση 

εκνευρισμού, υποβάθμιση ποιότητας ζωής 

 

Τρόποι αντιμετώπισης 

 η αντιμετώπιση όλων των παραπάνω αρνητικών συνεπειών 

απαιτεί συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων 

 τα ίδια τα άτομα θα πρέπει να αλλάξουν οδηγική συμπεριφορά και 

κουλτούρα γενικότερα, να είναι προσεκτικοί, να ακολουθούν πιστά 

τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

 ολοκληρωμένη πολιτική οδικής ασφάλειας και 

αστυνόμευσης, σε συνδυασμό με πολλαπλούς 

ελέγχους της τροχαίας για υπέρβαση ορίου 

ταχύτητας, χρήση ζώνης, αλκοτέστ, έλεγχοι 

από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 

(ΚΤΕΟ), κ.α. 

 η συντήρηση και επισκευή του οδικού δικτύου, όπου χρειάζεται, 

κρίνεται ιδιαίτερα επιβεβλημένη.  

http://www.arnos.gr/
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❷ ΚΚεείίμμεεννοο  γγιιαα  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ: «Το αρνητικό προφίλ του Έλληνα οδηγού» 
 

Ο Έλληνας οδηγός είναι κατά 

κανόνα βιαστικός και αδιαφορεί 

πλήρως για τα όρια ταχύτητας και τους 

λοιπούς κανόνες του κώδικα οδικής 

κυκλοφορίας. Αν βρεθεί σε κάποιον 

αυτοκινητόδρομο ή σε κάποια οδό 

ταχείας κυκλοφορίας, θα αυξήσει 

ταχύτητα, όχι με βάση τους ισχύοντες νόμους, αλλά με βάση τη 

δυνατότητα του οχήματός του, αδιαφορώντας για τους κινδύνους που 

συνοδεύουν την οδήγηση με υψηλές ταχύτητες. Θεωρεί, μάλιστα, 

δεδομένη την παραβίαση των ορίων ταχύτητας όταν πραγματοποιεί 

κάποιο ταξίδι, κι αν βρεθεί αντιμέτωπος με κάποιον έλεγχο της τροχαίας, 

αντί να εκτιμήσει την προσπάθεια των αρχών να προφυλάξουν την 

ασφάλεια των οδηγών, θα εκλάβει το γεγονός ως μεγάλη ατυχία. Έχει, 

άλλωστε, πάντοτε την εντύπωση πως όσο πιο μεγάλες ταχύτητες 

αναπτύξει, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσει στον προορισμό του, 

παραγνωρίζοντας τελείως τον κίνδυνο στον οποίο εκθέτει τον εαυτό του 

και τους άλλους. 

Ο Έλληνας οδηγός θα προτιμήσει να οδηγήσει το αυτοκίνητό του σε 

κάποια βραδινή έξοδο, ακόμη κι αν έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα 

αλκοόλ, θεωρώντας εντελώς λανθασμένα πως το αλκοόλ δεν τον 

επηρεάζει και πως είναι σε θέση να οδηγήσει εξίσου αποτελεσματικά και 

στο ίδιο επίπεδο εγρήγορσης, όπως όταν είναι νηφάλιος. Εκλαμβάνοντας, 

μάλιστα, ως μεγάλη ατυχία κάποιον πιθανό έλεγχο για αλκοτέστ από την 

τροχαία, έστω κι αν είναι ακριβώς αυτός ο έλεγχος που τον προφυλάσσει 

από τη δική του απερισκεψία. 

Ο Έλληνας οδηγός θα θελήσει να παρκάρει το όχημά του όσο πιο 

κοντά στον προορισμό του μπορεί, έστω κι αν αυτό σημαίνει πως θα 

χρειαστεί να παρκάρει παράνομα, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να 

παρεμποδίζει την κανονική κυκλοφορία των άλλων οχημάτων. Η σκέψη 

του είναι πως ό,τι προέχει είναι να εξυπηρετηθεί ο ίδιος, αδιαφορώντας 

για τα προβλήματα που τυχόν δημιουργεί στους άλλους οδηγούς. 

Αντιστοίχως, βέβαια, αν λάβει κλήση για το παράνομο αυτό παρκάρισμα 

ή αν του αφαιρεθούν οι πινακίδες, θα αποδώσει το γεγονός αυτό στη 

συνήθη «ατυχία» του, αρνούμενος να συνειδητοποιήσει πως οι σχετικοί 

κανόνες για το παρκάρισμα υπάρχουν για τη διασφάλιση της ομαλής 

κυκλοφορίας των οχημάτων. 

Βρες το κείμενο στην 

ηλεκτρονική μας σελίδα για 

να κάνεις αναγνωστική 

κατανόηση! 

 



 

Γλώσσα για Πρότυπα – Τετράδιο Σπουδής (γ’ τεύχος) 

 

 

Απλά και Κατανοητά η Γνώση! 
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Ο Έλληνας οδηγός εν γένει αρνείται να σεβαστεί τους κανόνες 

οδικής κυκλοφορίας, παραβιάζοντας με χαρακτηριστική ευκολία τα όρια 

ταχύτητας ή τους ερυθρούς σηματοδότες, κρίνοντας πως τέτοιου είδους 

περιορισμοί δεν αφορούν τον ίδιο και πολύ περισσότερο πως δεν μπορούν 

να σταθούν εμπόδιο στην προσπάθειά του να φτάσει εκεί που θέλει όσο 

πιο γρήγορα μπορεί. 

 
Κείμενο από το διαδίκτυο (https://latistor.blogspot.com) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 

 

1. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο, να απαντήσετε σύντομα 

και περιεκτικά στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

α. Σύμφωνα με το κείμενο, ποια είναι η συμπεριφορά του Έλληνα 

οδηγού, όταν έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ; 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

β. Πώς επηρεάζει η «παραβατικότητα» του Έλληνα οδηγού τους 

επιβάτες άλλων οχημάτων; 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

http://www.arnos.gr/


 

Ενότητα 14η - Ατυχήματα 

 

 

Απλά και Κατανοητά η Γνώση! 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Να σημειώσετε την ένδειξη Σ για τις σωστές απαντήσεις και Λ για 

τις λανθασμένες για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις: 

 

α. Ο Έλληνας οδηγός σέβεται πάντοτε το όριο ταχύτητας. ..……… 

β. Ο Έλληνας οδηγός δεν θα προσπαθήσει να αποφύγει πιθανό έλεγχο 

της τροχαίας. ………… 

γ. Σύμφωνα με τον Έλληνα οδηγό, η κατανάλωση αλκοόλ μειώνει την 

οδηγική του απόδοση. ……….. 

δ. Το παράνομο παρκάρισμα συνηθίζεται από τον Έλληνα οδηγό. 

……….. 

ε. Ο Έλληνας οδηγός διακατέχεται από μια εγωιστική νοοτροπία. 

………… 

στ. Ο Έλληνας οδηγός θα προτιμήσει να πάρει ταξί, όταν έχει 

καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. ………… 

 

3. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις κάθε 

αποσπάσματος με άλλες, συνώνυμες ή αντώνυμές τους: 

 

α. αδιαφορεί πλήρως για τα όρια ταχύτητας …………………………… 

(συνώνυμη) 

β. ακόμη κι αν έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ 

.………………………… (αντώνυμη) 






