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Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων; 

Τα Ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας των παιδιών 
στη χώρα μας. 
 
Τα ατυχήματα που απειλούν τα παιδιά είναι πολλά: τροχαία, πτώσεις, 
δηλητηριάσεις, εγκαύματα, πνιγμός, κλπ. μπορούν δε να συμβούν 
οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, όπως στο σπίτι, στο σχολείο, 
στο δρόμο, στην παιδική χαρά, στις διακοπές.... Όταν ένα παιδί 
τραυματίζεται σωματικά, τραυματίζεται και ψυχικά τόσο το ίδιο όσο και 
όλη η οικογένεια του. 
 
Σε αντίθεση με τις περισσότερες ασθένειες, ατυχήματα συμβαίνουν σε 
όλους, σε ανύποπτο χρόνο. Είναι αποδεδειγμένο όμως, ότι η σωστή και 
συστηματική πρόληψη μπορεί να μειώσει τον αριθμό και τη 
σοβαρότητα των παιδικών ατυχημάτων μέχρι και 50%. 

Τα παιδιά σε μικρή ηλικία είναι από τη φύση τους γεμάτα 
περιέργεια και δεν έχουν ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου, για 
αυτό και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατυχήματα. Μεγαλώνοντας, 
αναπτύσσουν μεν την αίσθηση του κινδύνου, επηρεάζονται όμως από 
άλλους παράγοντες όπως, η ανάγκη επίδειξης, η εφηβική αντίδραση 
στις συμβουλές των ενηλίκων και στους νόμους, η έλξη προς την 
περιπέτεια και η επιθυμία να είναι αποδεκτοί από τους άλλους, με 
αποτέλεσμα να ^ είναι εξίσου επιρρεπή στα ατυχήματα. 
 
Ένα μη σοβαρό ατύχημα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει το 
παιδί περισσότερο προσεκτικό. Δυστυχώς όμως, πολλά από τα 
ατυχήματα είναι σοβαρά και καταλήγουν σε μόνιμες αναπηρίες ακόμα 
και σε θάνατο. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε στα 
παιδιά μας από μικρή ηλικία να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να 
προστατεύονται από αυτούς. 

Το κράτος και οι ενήλικες ευθύνονται για τη δημιουργία σωστής 
υποδομής, ώστε το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά να 
είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλές. Παρά ταύτα, όλα τα παιδιά 
παθαίνουν ατυχήματα. Ο συνδυασμός τόπου κατοικίας, κοινωνικής 
τάξης, γένους, ηλικίας, ωριμότητας και χαρακτήρα, δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις που προκαλούν τα ατυχήματα. Έχει παρατηρηθεί ότι, τα 
αγόρια παθαίνουν συχνότερα ατυχήματα από τα κορίτσια, προκαλούνται 
περισσότερα παιδικά ατυχήματα στις υποβαθμισμένες περιοχές, και 
ορισμένα παιδιά είναι περισσότερο ριψοκίνδυνα από άλλα. 

Να αποφεύγουμε όμως την υπερπροστασία, γιατί συχνά φέρνει το 
αντίθετο αποτέλεσμα. 
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Γιατί να συμπεριληφθεί η Πρόληψη Ατυχημάτων στη σχολική ύλη; 

Ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος να ενημερωθούν και να 
ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα, είναι μέσω του 
Εκπαιδευτικού Συστήματος. Μετά τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί 
που περνούν τον περισσότερο χρόνο με τα παιδιά και ως εκ τούτου 
τα γνωρίζουν καλά καθώς επίσης και τις ιδιαιτερότητες της 
περιοχής στην οποία μεγαλώνουν. Στην εφηβική ηλικία, συχνά τα 
παιδιά δέχονται πιο εύκολα συμβουλές από τους καθηγητές τους όταν 
βρίσκονται με τους συμμαθητές τους, παρά από τους γονείς τους σε 
προσωπική συζήτηση. 

Τα θέματα της Πρόληψης των Ατυχημάτων είναι κατά βάση γνωστά 
σε όλους, ακόμα και στα μικρά παιδιά. Το πρόβλημα όμως είναι η 
νοοτροπία όλων, μικρών και μεγάλων, απέναντι στα ατυχήματα. 
Είναι σημαντικό να μάθουμε όλοι να είμαστε περισσότερο 
νομοταγείς (οι νόμοι υπάρχουν για να μας προστατεύουν και από τον 
ίδιο τον εαυτό μας), να σεβόμαστε τους άλλους, να είμαστε λιγότερο 
βιαστικοί και πιο υπεύθυνοι και να χρησιμοποιούμε τη λογική μας. 
 
Είναι γνωστό ότι τα παιδιά μαθαίνουν μιμούμενα τους μεγάλους για 
αυτό, ακόμα και στο θέμα της Πρόληψης Ατυχημάτων πρέπει να 
δίνουμε πάντα το καλό παράδειγμα (π.χ. να φοράμε πρώτοι εμείς 
ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο, πριν το απαιτήσουμε από τα παιδιά 
μας). 

Η Πρόληψη Ατυχημάτων στα σχολεία δεν πρέπει να είναι 
«μάθημα». 

• Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, τα θέματα της Πρόληψης 
των Ατυχημάτων είναι κατά βάση γνωστά, ακόμα και στα παιδιά 
του Νηπιαγωγείου. Άρα δεν τους μαθαίνουμε κάτι καινούργιο, 
όπως στα σχολικά μαθήματα. 

• Τα   παιδιά   συχνά   δεν  αντιδρούν   θετικά   σε   κανόνες   και 
απαγορεύσεις.  Τα  «πρέπει»  και  τα   «μη»  έχουν  συνήθως 
αρνητικό ή αντίθετο αποτέλεσμα. 

• Τα περισσότερα παιδιά αν όχι όλα, έχουν κάποια εμπειρία από 
ατύχημα.   Είναι   σημαντικό  να   τους   δοθεί   η   ευκαιρία  να 
μοιραστούν αυτή την εμπειρία με άλλα παιδιά, έτσι ώστε να 
καταλήξουν μόνα τους σε κάποιο συμπέρασμα. Είναι επίσης 
γνωστό ότι τα παιδιά δέχονται υποδείξεις και επηρεάζονται 
πολύ πιο εύκολα από τους συνομηλίκους τους, παρά από τους 
ενήλικες. 
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Κατά συνέπεια η Παρουσίαση της Πρόληψης Παιδικών 
Ατυχημάτων στο Σχολείο για να είναι αποτελεσματική, πρέπει: 

• Να γίνεται κάθε χρόνο, για να είναι συνεχής και συστηματική. 

• Να είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία των παιδιών στα οποία 
απευθύνεται,   λαμβάνοντας   υπόψη   τις   ιδιαιτερότητες   των 
παιδιών και της περιοχής που κατοικούν. 

• Να  μην είναι απλώς θεωρητική αλλά να συμπεριλαμβάνει 
εικόνες    και    παραδείγματα.    Όσο   πιο    άμεσα    είναι    τα 
παραδείγματα, όπως προσωπικές εμπειρίες του εκπαιδευτικού 
και των παιδιών,  τόσο πιο αποτελεσματικά είναι.  Το  ίδιο 
συμβαίνει  και  με τις εικόνες που  μπορεί να είναι απλές 
φωτογραφίες    παρμένες    από    τα    ίδια    τα    παιδιά,    με 
πρωταγωνιστές τους εαυτούς τους. 

• Να ενθαρρύνει την συμμετοχή όλων των παιδιών. Πολύ συχνά 
τα παιδιά που δεν είναι ομιλητικά, έχουν σημαντικά πράγματα 
να πουν. 

• Με   την   καθοδήγηση   του    υπεύθυνου   εκπαιδευτικού   να 
βοηθηθούν    τα    παιδιά    να    καταλήξουν    σε    δικά    τους 
συμπεράσματα. 

• Να είναι ο εκπαιδευτικός πάντα έτοιμος να απαντήσει ειλικρινά 
και ρεαλιστικά σε όλες τις ερωτήσεις των παιδιών. Εφόσον δεν 
υπάρχει έτοιμη απάντηση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει 
στην τάξη να συζητηθεί  το    θέμα ώστε να βρεθεί  η πιο 
ρεαλιστική λύση. 

• Κατά την διάρκεια της παρουσίασης να τονίζεται, ότι σκοπός 
της   Πρόληψης   Ατυχημάτων   δεν   είναι   να   μας   κάνει   να 
φοβόμαστε   και   να   αποφεύγουμε  τα   πάντα,   για  να   μην 
τραυματιστούμε. Αντίθετα, πρέπει να χαιρόμαστε τη ζωή και να 
χρησιμοποιούμε   τη   λογική   μας   για   να   αποφεύγουμε   τα 
ατυχήματα.   Στα   μεγαλύτερα  παιδιά  όμως,   για να  είμαστε 
αποτελεσματικοί,   πρέπει  να  περνάμε  το   μήνυμα   ότι   ένα 
ατύχημα μπορεί να τους καταστρέψει τη ζωή. 
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• Είναι σημαντικό να πεισθούν τα παιδιά ότι δεν είναι ντροπή να 
αρνηθούν να κάνουν κάτι που θεωρούν επικίνδυνο. Πολλά 
ατυχήματα συμβαίνουν όταν τα παιδιά αισθάνονται 
υποχρεωμένα να ακολουθήσουν τους άλλους. 

• Είναι καλή ιδέα η παρουσίαση να καταλήγει παροτρύνοντας τα 
παιδιά να προσέχουν τα μικρότερα και να υπενθυμίζουν στους 
γονείς τους να είναι και αυτοί προσεκτικοί. Όταν καθιστάς τα παιδιά 
υπεύθυνα για τρίτους, έχουν την τάση να είναι και αυτά πιο 
προσεκτικά. 

• Να μη γίνεται υπό πίεση χρόνου, αλλά να δίνεται η ευκαιρία στον 
εκπαιδευτικό και στα παιδιά, να αναπτύξουν τα επί μέρους θέματα 
χωριστά. Με έναυσμα ένα ατύχημα που συνέβη σε μαθητή του 
σχολείου, μπορεί να γίνει πολύ σοβαρή συζήτηση. Συζητήσεις όπως 
η Πρόληψη Ατυχημάτων από πυροτεχνήματα, για να είναι 
αποτελεσματικές, πρέπει να γίνονται πριν από την περίοδο που 
συνήθως συμβαίνουν αυτά τα ατυχήματα. 

• Να είναι το έναυσμα μίας σειράς ενεργειών και εκδηλώσεων 
οργανωμένων από τα ίδια τα παιδιά, με την υποστήριξη του 
Σχολείου και του Συλλόγου Γονέων, κατά την διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, με στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να εμπεδώσουν όσα 
συζήτησαν. 
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Υλικό για Παρουσιάσεις Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων 

Το υλικό που ακολουθεί απευθύνεται σε παιδιά της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και είναι σε μορφή διαφανειών για τους παρακάτω λόγους: 

• Τα περισσότερα σχολεία στην Ελλάδα διαθέτουν προβολέα για 
διαφάνειες και οθόνη, υλικό που διευκολύνει την ενημέρωση 
μίας ολόκληρης τάξης. 

• Είναι εύκολο να κατασκευαστούν επιπλέον διαφάνειες, είτε με 
φωτογραφίες που έχουν βγάλει τα παιδιά και ο εκπαιδευτικός, 
είτε με σχέδια και σημειώσεις που έχουν αποτυπωθεί  με 
ειδικούς μαρκαδόρους απευθείας πάνω στις διαφάνειες. 

• Μπορεί   να   αλλάξει   η   σειρά   των   διαφανειών   και   να 
δημιουργηθούν νέες κατηγορίες ατυχημάτων, όπως «ατυχήματα 
που συμβαίνουν στο σχολείο», «ατυχήματα που συμβαίνουν 
στις διακοπές». 

• Κάθε διαφάνεια μπορεί να συζητηθεί στην τάξη όσο χρόνο 
χρειάζεται   για   να   καταλήξουν   τα   παιδιά   σε   δικά   τους 
συμπεράσματα. 

• Δεν χρειάζεται να γίνει παρουσίαση όλων των κατηγοριών των 
Ατυχημάτων συγχρόνως, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. 

• Είναι στην κρίση του κάθε εκπαιδευτικού, ποια από τα θέματα 
που αναφέρονται θέλει να αναπτύξει με τους μαθητές του, 
θεωρώντας ότι τα παιδιά έχουν την απαιτούμενη ωριμότητα για 
να τα καταλάβουν. Επίσης μπορεί να προσθέσει θέματα που 
δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το υλικό και ο ίδιος θεωρεί 
σημαντικά. 

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» έχει 
καθιερώσει κάθε 3η Κυριακή του Οκτωβρίου ως Ημέρα 
Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων. Την ημέρα εκείνη το Σωματείο 
οργανώνει μία εκδήλωση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του ευρύτερου κοινού, κυρίως των παιδιών. Με τη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών, θα μπορούσαν να οργανώνονται ανάλογες 
εκδηλώσεις σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, ώστε να 
βοηθήσουμε όλοι να μειωθούν τα παιδικά ατυχήματα και οι 
σοβαρές συνέπειες τους. 
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ΤαΤα ατυχήματα είναι ατυχήματα είναι 
η πρώτη αιτία θανάτου των η πρώτη αιτία θανάτου των 
παιδιών στη χώρα μαςπαιδιών στη χώρα μας
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ΚάθεΚάθε χρόνο στην Ελλάδα χρόνο στην Ελλάδα 
500.000 παιδιά περίπου 500.000 παιδιά περίπου 

τραυματίζονται από ατυχήματα.τραυματίζονται από ατυχήματα.

Από αυτά 700 παιδιά χάνουν τη Από αυτά 700 παιδιά χάνουν τη 
ζωή τουςζωή τους

3.000 μένουν με μόνιμες 3.000 μένουν με μόνιμες 
αναπηρίεςαναπηρίες
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Τα ατυχήματα είναι πολλά:

n Τροχαία
n Πτώσεις
n Δηλητηριάσεις
n Εγκαύματα
n Πνιγμός – Ασφυξία
n Αθλητικά Ατυχήματα
n Ατυχήματα από απερίσκεπτη και βίαιη συμπεριφορά
n Ατυχήματα από όπλα
n Ατυχήματα από ζώα
n Εργατικά Ατυχήματα 
n Ατυχήματα από φυσικές καταστροφές
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ΠΡΟΛΗΨΗΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Επεξήγηση διαφάνειας
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διευκρινίζουμε τους όρους : Πρόληψη, Ατύχημα
Πρόληψη: κάνω κάτι για να αποφύγω κάτι άλλο που συνήθως είναι 
δυσάρεστο.
Ατύχημα: για να το εξηγήσουμε, δίνουμε δύο παραδείγματα και αφήνουμε τα 
παιδιά να κρίνουν.
α. Είναι ατύχημα εάν ο Γιώργος μαλώσει με την Μαρία και αποφασίσει να τη 
χτυπήσει; (Όχι)
β. Είναι ατύχημα εάν την ώρα που κάνουμε μπάνιο, γλιστρήσουμε στα 
σαπούνια και χτυπήσουμε; (Ναι)
Ατύχημα είναι όταν υπάρχει τραυματισμός χωρίς πρόθεση
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ΤροχαίαΤροχαία
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Πεζοδρόμιο

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία
α. Παιδιά στο πεζοδρόμιο
β. Κατειλημμένο πεζοδρόμιο

Περπατώ πάντα στο πεζοδρόμιο όπου υπάρχει και δεν είναι κατειλημμένο.
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Παιδιά στο πλάι / στη μέση του δρόμου

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία
α. Παιδιά στο πλάι του δρόμου το ένα πίσω από το άλλο,
β. Παιδιά στη μέση του δρόμου

•Όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο ή είναι κατειλημμένο περπατάμε στο πλάι του 
δρόμου, ο ένας πίσω από τον άλλο.
•Όταν ο δρόμος είναι διπλής κατευθύνσεως, περπατάω πάντα αντίθετα από 
τη φορά των αυτοκινήτων, ώστε να βλέπω τα αυτοκίνητα που έρχονται.
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Παιδιά σε διάβαση

Επεξήγηση διαφάνειας
Φωτογραφία:
Παιδιά περνούν προσεκτικά από τη Διάβαση με πράσινο φως
•Περνώ τον δρόμο πάντα από τη Διάβαση Πεζών, όταν το φανάρι για τους 
πεζούς είναι πράσινο. Σταματώ πάντα στο κόκκινο.
•Πριν περάσω το δρόμο, κοιτάζω πάντα δεξιά και αριστερά, ακόμα και όταν το 
φανάρι είναι πράσινο.
•Όταν κυκλοφορώ στο δρόμο δεν εμπιστεύομαι τους οδηγούς, πάντα 
προσέχω.
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Αντανακλαστικά / Ανοιχτόχρωμα ρούχα

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Ποδηλάτης το βράδυ με αντανακλαστικά,
β. Παιδιά στο σκοτάδι με ανοιχτόχρωμα ρούχα

Όταν κυκλοφορώ βράδυ ή νύχτα, γνωρίζω καλά ότι εφόσον φορώ σκούρα 
ρούχα που απορροφούν το φως, δεν διακρίνομαι εύκολα. Αντίθετα, τα 
ανοιχτόχρωμα ρούχα και τα πρόσθετα αντανακλαστικά, αντανακλούν το 
φως και έτσι φαίνομαι περισσότερο.
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Μπάλα στον δρόμο

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Παιδί με μπάλα στην άκρη του δρόμου,
β. Παιδί που πετάγεται μεταξύ σταθμευμένων αυτοκινήτων

•Αποφεύγω να παίζω μπάλα κοντά στο δρόμο για να μην προκαλέσω 
ατύχημα.
•Δεν πετάγομαι ποτέ στο δρόμο να πιάσω τη μπάλα.
•Δεν πετάγομαι ποτέ εμπρός ή πίσω από σταματημένο λεωφορείο ή 
αυτοκίνητο.
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Πάντα στο πίσω κάθισμα

Επεξήγηση διαφάνειας
Σκίτσο:
Τα παιδιά πάντα στο πίσω κάθισμα σωστά δεμένα
•Σε περίπτωση ατυχήματος, είναι αποδεδειγμένο, ότι το πίσω κάθισμα είναι το 
πιο ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.
•Η ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές.
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Ζώνη ασφαλείας

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Μωρό σε κάθισμα ασφαλείας,
β. Παιδί με ζώνη ασφαλείας

•Οι ζώνες των αυτοκινήτων είναι τοποθετημένες για άτομα που έχουν ύψος 
άνω του 1,5μ. Σε περίπτωση ατυχήματος, πιο μικρόσωμα άτομα 
κινδυνεύουν να τραυματιστούν σοβαρά από το κομμάτι της ζώνης που αντί 
να περνά από τον ώμο τους, όπως θα έπρεπε, περνά από το λαιμό τους -
και από το οριζόντιο κομμάτι της ζώνης, που αντί να περνά από τους 
γοφούς τους, περνά από την κοιλιά.
•Οι αερόσακοι στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου είναι και αυτοί
τοποθετημένοι για να προστατεύουν άτομα ύψους άνω του 1,5μ. όταν είναι
σωστά δεμένα και μπορούν να τραυματίσουν σοβαρά πιο μικρόσωμα
άτομα. 
•Τα καθίσματα ασφαλείας αυτοκινήτου είναι κατασκευασμένα ανάλογα με το 
ύψος και το βάρος των παιδιών που τα χρησιμοποιούν.
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Κάθισμα booster

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Παιδί σε κάθισμα booster,
β. Κάθισμα booster

Όταν δεν έχω φτάσει ακόμα το 1,5 μ. ύψος, μπορώ να χρησιμοποιώ με 
ασφάλεια την κανονική ζώνη εφόσον κάθομαι σε κάθισμα booster που με 
κάνει και κάθομαι πιο ψηλά. Το μαξιλάρι δεν αντικαθιστά το κάθισμα booster 
γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να γλιστρήσει.
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ΑυτόΑυτό το αντέχει μόνο η ζώνητο αντέχει μόνο η ζώνη-1

Επεξήγηση διαφάνειας
Αυτό το αντέχει μόνο η ζώνη

Για να καταλάβω πόσο σημαντική είναι η χρήση της Ζώνης Ασφαλείας, 
τόσο στα μπροστινά όσο και στα πίσω καθίσματα, καλό είναι να γνωρίζω 
ότι σε μετωπική σύγκρουση όπου το αυτοκίνητο κινείται με 7 χλμ/ω, το 
βάρος των επιβατών πολλαπλασιάζεται επί 8. Ως εκ τούτου, είναι εμφανές 
ότι σε ατύχημα όπου οι πίσω επιβάτες δεν είναι σωστά δεμένοι, καταρχάς 
θα τραυματιστούν οι ίδιοι και κατά δεύτερο μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό 
τραυματισμό μέχρι και θάνατο στους μπροστινούς επιβάτες, ακόμα και όταν 
αυτοί φορούν ζώνη. (Στο σκίτσο το υποτιθέμενο άτομο έχει βάρος 70 κιλά).
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ΑυτόΑυτό το αντέχει μόνο η ζώνητο αντέχει μόνο η ζώνη-2

Επεξήγηση διαφάνειας
Αυτό το αντέχει μόνο η ζώνη

Για να καταλάβω πόσο σημαντική είναι η χρήση της Ζώνης Ασφαλείας, 
τόσο στα μπροστινά όσο και στα πίσω καθίσματα, καλό είναι να γνωρίζω 
ότι σε μετωπική σύγκρουση όπου το αυτοκίνητο κινείται με 30 χλμ/ω, το 
βάρος των επιβατών πολλαπλασιάζεται επί 20. Ως εκ τούτου, είναι εμφανές 
ότι σε ατύχημα όπου οι πίσω επιβάτες δεν είναι σωστά δεμένοι, καταρχάς 
θα τραυματιστούν οι ίδιοι και κατά δεύτερο μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό 
τραυματισμό μέχρι και θάνατο στους μπροστινούς επιβάτες, ακόμα και όταν 
αυτοί φορούν ζώνη. (Στο σκίτσο το υποτιθέμενο άτομο έχει βάρος 70 κιλά).
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ΑυτόΑυτό το αντέχει μόνο η ζώνητο αντέχει μόνο η ζώνη-3

Επεξήγηση διαφάνειας
Αυτό το αντέχει μόνο η ζώνη

Για να καταλάβω πόσο σημαντική είναι η χρήση της Ζώνης Ασφαλείας, 
τόσο στα μπροστινά όσο και στα πίσω καθίσματα, καλό είναι να γνωρίζω 
ότι σε μετωπική σύγκρουση όπου το αυτοκίνητο κινείται με 50 χλμ/ω, το 
βάρος των επιβατών πολλαπλασιάζεται επί 40. Ως εκ τούτου, είναι εμφανές 
ότι σε ατύχημα όπου οι πίσω επιβάτες δεν είναι σωστά δεμένοι, καταρχάς 
θα τραυματιστούν οι ίδιοι και κατά δεύτερο μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό 
τραυματισμό μέχρι και θάνατο στους μπροστινούς επιβάτες, ακόμα και όταν 
αυτοί φορούν ζώνη. (Στο σκίτσο το υποτιθέμενο άτομο έχει βάρος 70 κιλά).
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Ηλεκτρικό παράθυρο / έξοδος από το αυτοκίνητο

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Παιδί που ακουμπά στο ηλεκτρικό παράθυρο,
β. Παιδί που βγαίνει από τη μεριά του δρόμου

•Δεν παίζω με τα ηλεκτρικά παράθυρα του αυτοκινήτου και προσέχω τα πιο 
μικρά παιδιά, να μην τραυματιστούν από αυτά.
•Δεν βγάζω ποτέ το κεφάλι ή τα χέρια μου από το παράθυρο όταν κινείται
το αυτοκίνητο.
•Δεν βγαίνω και δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο ποτέ από την πλευρά του
δρόμου γιατί μπορεί εύκολα να τραυματιστώ και να προκαλέσω σοβαρό 
ατύχημα σε άλλους.
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Ποδηλάτης

Επεξήγηση διαφάνειας
Φωτογραφία ποδηλάτη

•Φορώ πάντα ποδηλατικό κράνος κατάλληλου μεγέθους, σωστά δεμένο.
•Είμαι πάντα σωστά ντυμένος (όσο περισσότερο καλυμμένο είναι το σώμα 
μου, τόσο λιγότερο θα τραυματιστώ σε περίπτωση ατυχήματος).
•Φορώ πάντα παπούτσια που κρατούν σωστά τα πόδια μου και έχω πάντα 
δεμένα κορδόνια.
•Εφόσον οδηγώ βράδυ το ποδήλατό μου, φροντίζω να φορώ ανοιχτόχρωμα 
ρούχα ή ρούχα με πρόσθετα αντανακλαστικά για να φαίνομαι. Επίσης, είμαι 
υποχρεωμένος να έχω άσπρο φως στο μπροστινό μέρος του ποδηλάτου 
μου, κόκκινο πίσω και αντανακλαστικά στα πλάγια.
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ΕΛΕΓΧΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

n ΦΡΕΝΑ
n ΑΛΥΣΙΔΑ
n ΛΑΣΤΙΧΑ
n ΦΩΤΑ - ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ
¨ Λευκό ή Κίτρινο - μπροστά
¨ Ερυθρό και Αντανακλαστικό - πίσω
¨ Αντανακλαστικό - σε κάθε πλευρά
¨ Αντανακλαστικό - στο πίσω μέρος των πεταλιών

n ΚΟΥΔΟΥΝΙ



22

Ποδηλάτης έτοιμος να στρίψει

Επεξήγηση διαφάνειας
Φωτογραφία: Ποδηλάτης με κράνος έτοιμος να στρίψει

•Εφόσον οδηγώ το ποδήλατο μου στο δρόμο, γνωρίζω ότι έχω τις ίδιες 
υποχρεώσεις με όλα τα άλλα οχήματα, πρέπει όμως να προσέχω ακόμα
περισσότερο.
•Γνωρίζω και ακολουθώ πάντα τους βασικούς κανόνες και τα σήματα του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
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ΠτώσειςΠτώσεις
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Παιδιά σε ταράτσα / παιδί που τρέχει προς τζάμι

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Παιδιά σε ταράτσα,
β. Παιδί που τρέχει προς το τζάμι

•Δεν σκαρφαλώνω σε κάγκελα μπαλκονιού ή ταράτσας, πρεί εύκολα να χάσω 
την ισορροπία μου και να τραυματιστώ σοβαρά.
•Για τον ίδιο λόγο, δε σκύβω από μπαλκόνι, ταράτσα ή παράθυρο.
•Δεν παίζω ποτέ έξω, κοντά σε μπαλκονόπορτες. Εάν δεν υπάρχει άλλη λύση 
κλείνω το παντζούρι για να μη σπάσει το τζάμι και τραυματιστώ. Εφόσον δεν 
υπάρχει παντζούρι, ανοίγω την μπαλκονόπορτα για να μην είναι εκτεθειμένο 
το τζάμι.
•Τοποθετώ αυτοκόλλητα στις μπαλκονόπορτες για να είναι ορατές και να μη 
πέσω κατά λάθος πάνω τους.
•Μέσα στο σπίτι δεν κάθομαι πάνω σε γυάλινα τραπέζια και προσέχω πολύ 
τις βιτρίνες και τις γυάλινες πόρτες.
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Σκάλα με εμπόδια / μπανιέρα

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Σκάλα με εμπόδια,
β. Πόδι στη μπανιέρα.

•Δεν τρέχω και δε σπρώχνω στις σκάλες.
•Δεν κάνω τσουλήθρα στην κουπαστή της σκάλας, διότι μπορεί εύκολα να 
τραυματιστώ.
•Προσέχω να είναι δεμένα τα κορδόνια των παπουτσιών μου, ιδιαίτερα όταν 
κατεβαίνω τις σκάλες.
•Δεν αφήνω ποτέ αντικείμενα στις σκάλες γιατί μπορεί κάποιος πολύ εύκολα 
να σκοντάψει και να τραυματιστεί.
•Τοποθετώ πάντα στην μπανιέρα πλαστικό χαλάκι, γιατί μπορεί να 
τραυματιστώ σοβαρά γλιστρώντας.
•Προσέχω να μη γλιστρήσω σε βρεγμένο δάπεδο ή σε κάτι που έχει πέσει στο 
πάτωμα της κουζίνας. 
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Παιδί σε τσουλήθρα / δέντρο

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Τσουλήθρα,
β. Παιδί πάνω σε δέντρο

•Αποφεύγω να χρησιμοποιώ τα όργανα της Παιδικής Χαράς που δεν είναι 
σταθερά και σε καλή κατάσταση.
•Χρησιμοποιώ τα όργανα σωστά (π.χ. κατεβαίνω πάντα την τσουλήθρα 
καθιστός ή καθιστή, κοιτάζοντας προς τα εμπρός)
•Δεν περνάω κοντά σε αυτούς που κάνουν κούνια, γιατί μπορεί να χτυπήσω 
άσχημα.
•Όταν παίζω στην Παιδική Χαρά, δεν βιάζομαι και δε σπρώχνω τους άλλους.
•Όταν σκαρφαλώνω σε δέντρα, προσέχω τα λαδιά να μπορούν να σηκώσουν 
το βάρος μου και τα πιο λεπτά να μην μου μπούνε στα μάτια.
•Σκαρφαλώνω προσεχτικά χωρίς να βιάζομαι και δε σπρώχνω τους άλλους.
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ΔηλητηριάσειςΔηλητηριάσεις
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Τρόφιμα, οινοπνευματώδη, προϊόντα καπνού

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Τρόφιμα,
β. Οινοπνευματώδη και προϊόντα καπνού.
•Προσέχω τι τρώγω, να μην έχει λήξει ή χαλάσει.
•Δεν τρώγω ποτέ κάτι που έχει ξεπαγώσει και ξαναπαγώσει, όπως το παγωτό, 
γιατί μπορεί να πάθω σοβαρή δηλητηρίαση.
•Πλένω καλά τα φρούτα και λαχανικά πριν τα φάω και προσέχω να μην έχουν 
μπει μυρμήγκια στο φαγητό.
•Εκτός του οτι το κάπνισμα βλάπτει την υγεία, τα προϊόντα καπνού μπορεί να 
προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση μέχρι και θάνατο σε πολύ μικρά παιδιά, 
εάν τα μασήσουν και τα καταπιούν. Προσέχω να μην υπάρχουν προϊόντα 
καπνού και γόπες εκεί που τα φτάνουν τα μικρά παιδιά.
•Η μέθη είναι δηλητηρίαση του οργανισμού από οινόπνευμα και μπορεί να έχει 
πολύ σοβαρές συνέπειες στην υγεία μας. Έχει άμεση σχέση με την ποσότητα 
και την ποιότητα του ποτού που καταναλώνουμε. Στα παιδιά, τα 
οινοπνευματώδη ποτά και σε μικρή ποσότητα, μπορούν να προκαλέσουν 
σοβαρή δηλητηρίαση.
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Φάρμακα / καλλυντικά

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Φάρμακα,
β. Καλλυντικά.

•Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες. Εάν τα πάρω σε λάθος ποσότητα ή όταν 
δεν τα χρειάζομαι, μπορούν να μου προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση.
•Προσέχω πάντα να μην υπάρχουν φάρμακα κοντά σε πολύ μικρά παιδιά, 
γιατί έχουν την τάση να βάζουν τα πάντα στο στόμα τους.
•Ορισμένα καλλυντικά όπως τα αρώματα, περιέχουν μεγάλη ποσότητα 
οινοπνεύματος. Για τον λόγο αυτό, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ερεθισμό 
στα μάτια καθώς και δηλητηρίαση, ιδιαίτερα σε πολύ μικρά παιδιά που βάζουν 
τα πάντα στο στόμα.
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Απορρυπαντικά, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, διαλυτικά

Επεξήγηση διαφάνειας
Φωτογραφία: απορρυπαντικά, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα και 
διαλυτικά
•Όλα τα παραπάνω είναι τοξικά, δηλαδή δηλητήρια. Τα μεταχειρίζομαι σωστά, 
με προσοχή, μακριά από τα μάτια μου και πλένω πάντα τα χέρια μου, αφού τα 
χρησιμοποιήσω.
•Τα τοποθετώ πάντα εκεί που δεν τα φτάνουν τα πολύ μικρά παιδιά.
•Δεν βάζω ποτέ τοξικό υγρό σε δοχεία που δεν αναγράφουν καθαρά το
ακριβές περιεχόμενο, διότι μπορεί κάποιος να το πιει ή να το χρησιμοποιήσει, 
νομίζοντας οτι είναι αναψυκτικό ή νερό.
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ΕγκαύματαΕγκαύματα
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Τζάκι / κουζίνα

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. τζάκι,
β. κουζίνα.

•Αποφεύγω να παίζω κοντά σε αναμμένο τζάκι ή σόμπα και δεν ακουμπάω τις 
σίτες ασφαλείας για να μην καώ.
•Δεν αφήνω παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα πολύ κοντά σε αναμμένο τζάκι ή 
σόμπα, για να μην πάρουν φωτιά.
•Δεν πετάω ποτέ σπρέι, κονσέρβες, μπαταρίες ή διαλυτικά υγρά, όπως: 
οινόπνευμα ή βενζίνη, σε αναμμένη φωτιά, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
να προκαλέσουν έκρηξη.
•Προσέχω πολύ να μην ακουμπήσω σε θερμαινόμενη επιφάνεια (φούρνος, 
μάτια) ή σε σκεύος που καιει.
•Όταν βοηθάει στο μαγείρεμα, προτιμώ να χρησιμοποιώ τα πίσω μάτια και 
βεβαιώνομαι οτι τα χερούλια των μαγειρικών σκευών είναι πάντα στραμμένα 
προς τα μέσα, για να μην τα σπρώξει κανείς κατά λάθος και καεί. 
•Δεν βάζω ποτέ το πρόσωπό μου πάνω από κατσαρόλα που βράζει, για να 
δω τι έχει μέσα. Ο ατμός μπορεί να με κάψει.
•Πρέπει πάντα να υπάρχει σε εμφανές σημείο της κουζίνας πυροσβεστήρας 
που δουλεύει και ξέρω πώς να τον χρησιμοποιήσω σε περίπτωση ανάγκης.
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Βεγγαλικά / γκαζάκι

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Βεγγαλικά,
β. Γκαζάκι, σπίρτα, αναπτήρας.

•Τα βεγγαλικά δίνουν μεγάλη χαρά στα παιδιά, αλλά μπορούν εύκολα να 
γίνουν αιτία σοβαρών εγκαυμάτων, για αυτό πρέπει να μάθουν να τα
χρησιμοποιούν σωστά και με την επιτήρηση ενηλίκων.
•Δεν ανάβω «δυναμιτάκια» ποτέ κοντά στο πρόσωπό μου και δεν τα πετάω, 
ούτε για αστείο, σε άλλους.
•Δε μεταφέρω ποτέ «δυναμιτάκια» στην τσέπη μου διότι μπορεί να ανάψουν 
από την τριβή και να μου προκαλέσουν σοβαρό έγκαυμα.
•Δεν παίζω ποτέ με αναπτήρες και σπίρτα και μαθαίνω να τα χρησιμοποιώ 
σωστά.
•Εάν δε χρησιμοποιηθεί σωστά και με προσοχή, το γκαζάκι μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, για αυτό καλό είναι να το χρησιμοποιώ 
μόνο με τη βοήθεια κάποιου ενήλικα.
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Πρίζα, πιστολάκι μαλλιών

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. πρίζα,
β. Πιστολάκι μαλλιών.

Διευκρινίζουμε τον όρο ηλεκτροπληξία
•Δεν παίζω ποτέ με πρίζες, φώτα ή ηλεκτρικές συσκευές. Μπορεί εύκολα να 
πάθω ηλεκτροπληξία.
•Δεν τραβάω ποτέ μία πρίζα από το καλώδιο.
•Εάν παρατηρήσω ότι κάποια πρίζα ή διακόπτης είναι χαλασμένα, ενημερώνω 
τους γονείς μου για να τα διορθώσουν.
•Δε χρησιμοποιώ ηλεκτρικές συσκευές με βρεγμένα χέρια ή κοντά σε νερό.
•Δε χρησιμοποιώ πιρούνι για να βγάλω τοστ από την τοστιέρα, αν είναι στην 
πρίζα.
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Παιδί στον ήλιο

Επεξήγηση διαφάνειας
Φωτογραφία: παιδί στον ήλιο

•Αποφεύγω να κάθομαι στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες, γιατί τότε είναι πολύ 
δυνατός.
•Όταν βρίσκομαι στον ήλιο προφυλάσσομαι από αυτόν (καπέλο, αντηλιακό, 
ανοιχτόχρωμη μπλούζα).
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ΠνιγμόςΠνιγμός -- ΑσφυξίαΑσφυξία
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Βουτιά, θάλασσα

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Βουτιά στο νερό,
β. Παιδιά σε ταραγμένη θάλασσα.

•Μαθαίνω να κολυμπώ σωστά από την πιο μικρή ηλικία.
•Δεν απομακρύνομαι ποτέ πολύ από την ξηρά, χωρίς επίβλεψη.
•Κάνω βουτιές μόνο εφόσον βεβαιωθώ ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και δεν 
υπάρχουν εμπόδια.
•Επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό, όπως πατητές, κρατήματα αναπνοής κ.ά.
μπορούν πολύ εύκολα να καταλήξουν σε πνιγμό (δεν αξίζει για ένα στοίχημα 
να χάσω την ζωή μου).
•Κάνω καταδύσεις και υποβρύχιο ψάρεμα μόνο εφόσον έχω παρακολουθήσει 
ειδικά μαθήματα, χρησιμοποιώ τον κατάλληλο εξοπλισμό, ακολουθώ τους 
κανόνες και συνοδεύομαι από κάποιον έμπειρο.
•Όταν κολυμπώ σε πισίνα, προσέχω να μη χτυπήσω τρέχοντας ή παίζοντας 
άτσαλα, γιατί μπορεί να χάσω τις αισθήσεις μου και υπάρχει φόβος να πνιγώ.
•Δεν κολυμπώ ποτέ στη θάλασσα όταν υπάρχει δυνατό ΄ρεύμα.
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Φαγητό στην αμμουδιά / Σωσίβιο

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Φαγητό στην αμμουδιά,
β. Θαλάσσιο σκι με σωσίβιο.

•Δεν κολυμπώ με γεμάτο στομάχι. Πρέπει να έχουν περάσει 3 ώρες από την 
ώρα που έχω φαει.
•Φορώ πάντα σωσίβιο όταν κάνω θαλάσσια αθλήματα, όπως ιστιοπλοΐα και 
θαλάσσιο σκι.
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Ποτάμι / Πηγάδι

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Ποτάμι,
β. Πηγάδι.

•Δεν πλησιάζω στην όχθη του ποταμού, όταν τα νερά είναι φουσκωμένα και 
έχει πολύ δυνατό ρεύμα.
•Δεν πλησιάζω και δε σκύβω ποτέ πάνω από πηγάδι ή δεξαμενή νερού,
μπορεί εύκολα να πέσω μέσα και να πνιγώ ή στην περίπτωση που δεν έχουν 
νερό, να τραυματιστώ σοβαρά. Υπάρχει επίσης φόβος, εάν η στάθμη του 
νερού είναι χαμηλή, να μην μπορέσω να βγω.
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Πνιγμός

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό,
β. Παιδί με πλαστική σακούλα στο κεφάλι.

•Αποφεύγω όταν τρώγω, να κινούμαι ή να βρίσκομαι σε αυτοκίνητο που 
κινείται.
•Δε μασάω ποτέ όταν διαβάζω ξαπλωμένος.
•Δε βιάζομαι όταν τρώω.
•Αποφεύγω τις κινήσεις με το κεφάλι προς τα κάτω, όπως τούμπες ή 
κατακόρυφο, μόλις έχω φαει.
•Προσέχω να μην υπάρχουν κοντά σε μικρά παιδιά, παιχνίδια με μικρά 
κομμάτια, ξηροί καρποί, σκληρές καραμέλες, παγάκια και άλλα μικρά 
αντικείμενα, γιατί έχουν την τάση να βάζουν τα πάντα στο στόμα και μπορούν 
πολύ εύκολα να πνιγούν.
•Δεν παίζω με πλαστικές σακούλες και τις κρατάω μακριά από μικρά παιδιά, 
που μπορεί να τις βάλουν στο κεφάλι τους και να πάθουν ασφυξία.
•Όταν παίζω, δε χώνομαι σε μπαούλα ή ντουλάπια που δεν είμαι σίγουρος ότι 
αερίζονται και ότει είναι εύκολο να βγω, για να μην εγκλωβιστώ.
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ΑθλητικάΑθλητικά ατυχήματαατυχήματα
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ΓιαΓια να αποφύγω τα αθλητικά να αποφύγω τα αθλητικά 
ατυχήματα χρειάζεται:ατυχήματα χρειάζεται:

n Κατάλληλος χώρος άθλησης και 
κατάλληλες συνθήκες

n Κατάλληλη ενδυμασία και εξοπλισμός
n Καλή φυσική κατάσταση και προθέρμανση
n Τήρηση των κανόνων του κάθε αθλήματος

Επεξήγηση διαφάνειας
Για να αποφύγω τα αθλητικά ατυχήματα...

Αναπτύσσουμε τα ανωτέρω σημεία, στις επόμενες διαφάνειες που δείχνουν 
διάφορα αθλήματα.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι αποφεύγουμε τον αθλητισμό μόλις έχουμε φάει.
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Διάφορα αθλήματα-1

Επεξήγηση διαφάνειας
Για να αποφύγω τα αθλητικά ατυχήματα...

Αναπτύσσουμε τα ανωτέρω σημεία, στις επόμενες διαφάνειες που δείχνουν 
διάφορα αθλήματα.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι αποφεύγουμε τον αθλητισμό μόλις έχουμε φάει.
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Διάφορα αθλήματα-2

Επεξήγηση διαφάνειας
Για να αποφύγω τα αθλητικά ατυχήματα...

Αναπτύσσουμε τα ανωτέρω σημεία, στις επόμενες διαφάνειες που δείχνουν 
διάφορα αθλήματα.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι αποφεύγουμε τον αθλητισμό μόλις έχουμε φάει.
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Διάφορα αθλήματα-3

Επεξήγηση διαφάνειας
Για να αποφύγω τα αθλητικά ατυχήματα...

Αναπτύσσουμε τα ανωτέρω σημεία, στις επόμενες διαφάνειες που δείχνουν 
διάφορα αθλήματα.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι αποφεύγουμε τον αθλητισμό μόλις έχουμε φάει.
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ΑτυχήματαΑτυχήματα
από απερίσκεπτη και από απερίσκεπτη και 
βίαιη συμπεριφοράβίαιη συμπεριφορά
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Βίαιη και απερίσκεπτη συμπεριφορά

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία:
α. Τσακωμός ποδοσφαιριστών,
β. Κατεστραμμένες κερκίδες.

•Εάν δεν προσέξω, μπορεί κάτι που κάνω, ακόμα και για αστείο, να καταλήξει 
σε τραυματισμό άλλου.
•Αποφεύγω να αντιδρώ, όταν είμαι θυμωμένος, για να μην προκαλέσω 
τραυματισμό.
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ΑτυχήματαΑτυχήματα από όπλααπό όπλα
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Κυνηγετικό όπλο

Επεξήγηση διαφάνειας
Φωτογραφία: κυνηγετικό όπλο

•Τα όπλα δεν είναι παιχνίδια, είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Εάν υπάρχει όπλο 
στο σπίτι δεν το πιάνω ποτέ, γιατί άθελά μου μπορεί να προκαλέσω σοβαρό 
ατύχημα.
•Συμμετέχω σε κυνήγι στην κατάλληλη ηλικία και μόνον εφόσον έχω μάθει να 
χειρίζομαι σωστά το κυνηγετικό όπλο, ακολουθώ πιστά τους κανόνες και 
βρίσκομαι υπό την επίβλεψη έμπειρων κυνηγών.
•Η σκοποβολή είναι άθλημα που μπορεί να διδαχθεί σωστά από την ηλικία 
των 12 ετών σε σκοπευτήριο, υπό την επίβλεψη έμπειρων ατόμων.
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Αεροβόλο / Αιχμηρά αντικείμενα

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία: 
α. Αεροβόλο,
β. Κοφτερά και αιχμηρά αντικείμενα.

•Αν και πωλούνται ως παιχνίδια και δεν είναι θανατηφόρα, μπορούν εύκολα 
να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, κυρίως στα μάτια. Εφόσον παίζω 
με αυτά φορώ πάντα πλαστικά γυαλιά ασφαλείας.
•Μαχαίρια, ψαλίδια και εργαλεία εφόσον χρησιμοποιούνται βιαστικά και 
απρόσεκτα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. 
•Όταν μεταφέρω ένα μαχαίρι ή οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο δε βιάζομαι 
και το κρατώ σταθερά με τη μύτη προς τα κάτω, μακριά από το σώμα μου.
•Μαθαίνω να κόβω σωστά με σουγιά και μαχαίρι. Πρέπει η κόψη να έχει 
κατεύθυνση αντίθετη από τα δάκτυλά μου και το υπόλοιπο σώμα μου και να 
κόβω πάνω σε σταθερή επιφάνεια.
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ΑτυχήματαΑτυχήματα από ζώααπό ζώα
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Παιδί με σκύλο / Λιοντάρι σε κλουβί

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία: 
α. Παιδί με σκύλο,
β. Λιοντάρι σε κλουβί.

•Τα ζώα επιτίθενται συνήθως, εφόσον είναι άρρωστα, προστατεύουν τα μικρά 
τους ή την τροφή τους και γενικά όταν αισθάνονται απειλούνται.
•Πλησιάζω με προσοχή ένα κατοικίδιο ζώο που δεν γνωρίζω, για να μην το 
τρομάξω.
•Δεν παλεύω με τους φίλους μου, όταν είναι κοντά ο σκύλος τους. Μπορεί να 
μου επιτεθεί γιατί αισθάνεται ότι προστατεύει τα αφεντικά του.
•Προσέχω πολύ όταν αγοράζω σκύλο που είναι ράτσας εκ φύσεως επιθετικής, 
όπως ντόπερμαν, πιτμπούλ, κ.ά., γιατί είναι σκυλιά που συνήθως χρειάζονται 
σωστή εκπαίδευση.
•Προσπαθώ να είμαι πάντα ήρεμος και να μην πανικοβάλλομαι κοντά σε ζώα, 
γιατί αισθάνονται το φόβο και μπορεί να γίνουν επιθετικά.
•Δεν πειράζω ποτέ άγρια ζώα που βρίσκονται σε κλουβιά.
•Εάν συναντήσω άγρια ζώα στη φύση, π.χ. αλεπού ή ασβό, δεν 
πανικοβάλλομαι, δεν τους επιτίθεμαι και δε φωνάζω. Εφόσον σταθώ ακίνητος 
και δεν κάνω θόρυβο για να τα τρομάξω, θα φύγουν χωρίς να με ενοχλήσουν.  
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Έντομα, ερπετά

Επεξήγηση διαφάνειας
Φωτογραφία: έντομα, ερπετά 

•Εφόσον ζω στην εξοχή, μαθαίνω να αναγνωρίζω τα δηλητηριώδη έντομα και 
ερπετά που τυχόν υπάρχουν στην περιοχή.
•Τους καλοκαιρινούς μήνες αποφεύγω να βάζω τα χέρια μου κάτω από 
πέτρες και σε χαραμάδες, γιατί εκεί συνήθως φωλιάζουν.
•Αποφεύγω να περπατάω σε ψηλά χόρτα το καλοκαίρι, εάν χρειαστεί, κάνω 
θόρυβο μπροστά μου με ένα ξύλο για να προειδοποιήσω για τον ερχομό μου 
και να διώξω τα τυχόν υπάρχοντα έντομα ή ερπετά.
•Δεν στέκομαι κοντά σε μελίσσια και δεν τα ενοχλώ. Εάν οι μέλισσες 
αισθανθούν ότι απειλούνται, επιτίθενται σαν σμήνος και πολλαπλά 
τσιμπήματα μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικό σοκ.
•Γενικώς δεν ενοχλώ τα έντομα και τα ερπετά, γιατί έτσι τα προκαλώ.
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Ψάρια

Επεξήγηση διαφάνειας
Φωτογραφία: ψάρια 

•Μαθαίνω να αναγνωρίζω τα ελάχιστα δηλητηριώδη και επικίνδυνα ψάρια που 
υπάρχουν στις θάλασσές μας (σκορπίνα, δράκαινα, σμέρνα) και αποφεύγω να 
τα αγγίζω εφόσον τα ψαρέψω ή τα βρω σε κάποιο χώρο με άλλα ψάρια, όπως 
στο καλάθι ενός ψαρά.
•Οι μέδουσες δεν είναι όλες δηλητηριώδεις, καλόν είναι όμως να τις αποφεύγω 
γενικά και να μην κολυμπώ σε θάλασσες υπάρχουν πολλές.
•Στην Ελλάδα, ατυχήματα από καρχαρίες έχουν γίνει ελάχιστα αλλά τραγικά, 
για αυτό ας αποφεύγουμε να κολυμπάμε σε περάσματα όπου έχουν 
εμφανιστεί και στην ανοικτή θάλασσα.
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ΕργατικάΕργατικά ατυχήματαατυχήματα

Επεξήγηση διαφάνειας
Εργατικά ατυχήματα

•Η δουλειά δεν είναι παιχνίδι, θέλει σωστή εκπαίδευση, συγκέντρωση και 
προσοχή.
•Εφόσον απασχολούμαι ορισμένες ώρες στην επιχείρηση της οικογένειάς μου, 
μαθαίνω πάντα να χειρίζομαι σωστά και προσεκτικά τα σχετικά μηχανήματα 
πριν τα χρησιμοποιήσω και φορώ πάντα τον απαραίτητο εξοπλισμό 
ασφαλείας (γάντια, κράνος, κλπ.) 
•Δεν πρέπει να δουλεύω όταν είμαι κουρασμένος, γιατί η κούραση είναι συχνά 
αιτία ατυχήματος.
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ΑτυχήματαΑτυχήματα απόαπό
φυσικές καταστροφέςφυσικές καταστροφές
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Σεισμός, φωτιά

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία: 
α. σεισμός,
β. φωτιά.

•Πρόληψη ατυχημάτων από σεισμό
Να είμαι πάντα ενημερωμένος για το τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση σεισμού 
ανάλογα με το που βρίσκομαι: στο σπίτι, στο σχολείο, στο δρόμο ή οπουδήποτε 
αλλού περνώ αρκετό χρόνο.

•Πρόληψη ατυχημάτων από φωτιά που προέρχεται από καύσωνα.
Γνωρίζω το τηλέφωνο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της περιοχής μου και τους 
ενημερώνω αμέσως.

Σε περίπτωση που υπάρχει πολύς καπνός, καλύπτω τη μύτη και το στόμα μου με ένα 
βρεγμένο πανί

Δε στέκομαι κοντά σε δέντρα που καίγονται. Μπορεί να τραυματιστώ σοβαρά από 
κάποιο αναμμένο κλαδί ή κουκουνάρι. Δε στέκομαι κοντά σε παράθυρο γιατί από την 
ζέστη της φωτιάς, είναι πολύ πιθανό να σπάσει το τζάμι. 

Δεν προσπαθώ να κάνω τον ήρωα. 
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Κεραυνός, πλημμύρα

Επεξήγηση διαφάνειας
Διπλή φωτογραφία: 
α. κεραυνός,
β. πλημμύρα.

•Κατά την διάρκεια καταιγίδας, δε στέκομαι κάτω από δέντρο γιατί μπορεί να 
το χτυπήσει κεραυνός.

Δεν κολυμπώ όταν πέφτουν κεραυνοί, γιατί αν πέσουν στο νερό κοντά 
μου, κινδυνεύω να πάθω ηλεκτροπληξία.

•Αποφεύγω να κινούμαι κοντά σε φουσκωμένο χείμαρρο ή ποτάμι.
Για την ασφάλειά μου ανεβαίνω σε κάποιο ύψωμα.
Δεν προσπαθώ να κάνω τον ήρωα. 
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ΠρόληψηΠρόληψη ΑτυχημάτωνΑτυχημάτων
δεν σημαίνειδεν σημαίνει

«φοβάμαι τα πάντα».«φοβάμαι τα πάντα».

Σημαίνει:Σημαίνει:
«σκέφτομαι πριν κάνω κάτι,«σκέφτομαι πριν κάνω κάτι,

για να αποφύγω ένα ατύχημα».για να αποφύγω ένα ατύχημα».
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ΔενΔεν είναι ντροπή να πω όχιείναι ντροπή να πω όχι
σε κάτι που πιστεύωσε κάτι που πιστεύω
ότι είναι επικίνδυνο.ότι είναι επικίνδυνο.
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ΠροστατεύωΠροστατεύω τους πιο μικρούςτους πιο μικρούς
από ατυχήματααπό ατυχήματα

και υπενθυμίζω στους μεγάλουςκαι υπενθυμίζω στους μεγάλους
να προσέχουν και αυτοί.να προσέχουν και αυτοί.
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