
Πράσινο Φανάρι, 
Φίλε μου!



Κυκλοφορία

Η Κυκλοφορία γίνεται όταν τα οχήματα, δηλαδή 
τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα 
μηχανάκια, τα ποδήλατα κινούνται στους 
δρόμους.

Η κυκλοφορία είναι ένα κομμάτι από τη ζωή της 
πόλης. 



Οι Κίνδυνοι
Τα οχήματα είναι χρήσιμα, γιατί 
διευκολύνουν τη ζωή μας. 

Είναι όμως και επικίνδυνα, αν δεν 
προσέχουμε, και μπορεί να προκληθούν 
ατυχήματα.



Κανόνες

• Για να αποφύγουμε τα ατυχήματα πρέπει να 
ακολουθούμε κανόνες. Και η κυκλοφορία έχει 
τους δικούς της κανόνες.

• Για να εφαρμόσουμε σωστά αυτούς τους κανόνες 
πρέπει να χρησιμοποιούμε την όραση και την 
ακοή μας.



Τροχονόμοι –
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Είναι πολύ σημαντικό να: 
• κυκλοφορούμε σύμφωνα με τους 
κανόνες που ορίζει ο Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας.

• ακολουθούμε τις εντολές του 
τροχονόμου.

• ακούμε το σχολικό τροχονόμο για να 
φτάσουμε με ασφάλεια στο σχολείο μας.



Τι πρέπει να προσέχουμε!

Ταχύτητα

ΑπόστασηΉχος

Πρέπει να εκτιμούμε την 
ταχύτητα σωστά και να 
είμαστε σίγουροι ότι 
υπάρχει ο απαραίτητος 
χρόνος για να 
διασχίσουμε το δρόμο

Κρίνουμε την απόσταση 
από το πόσο μακριά ή 
κοντά είναι κάτι από 
εμάς.

Καλό είναι να 
μάθουμε να 
ξεχωρίζουμε 
τα οχήματα 
από το 
διαφορετικό 
ήχο που 
κάνουν. 



Φανάρι
• Το φανάρι είναι το όργανο εκείνο το οποίο 

ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων και 
των πεζών.

• Το φανάρι για τα οχήματα αποτελείται από 3 
λάμπες, το πράσινο, το πορτοκαλί και το 
κόκκινο.

• Το φανάρι των πεζών αποτελείται από 2 
λάμπες. Η κάθε λάμπα έχει ζωγραφισμένο 
ένα ανθρωπάκι και το φωτίζει με πράσινο ή 
κόκκινο χρώμα.



Πεζός

• Πεζός λέγεται ο άνθρωπός, ο οποίος 
κινείται με τα πόδια κι όχι με όχημα.

• Οι πεζοί πρέπει να κινούνται πάντα στο 
πεζοδρόμιο.



Πεζοδρόμιο
• Το κάθε πεζοδρόμιο 

χωρίζεται σε δύο περιοχές. 
Η μια περιοχή είναι στην 
εσωτερική πλευρά του, 
δηλαδή δίπλα τα σπίτια, 
τους κήπους, το πάρκο, τα 
μαγαζιά και η άλλη περιοχή 
είναι στην εξωτερική 
πλευρά του, δηλαδή στο 
δρόμο που κινούνται τα 
οχήματα.

• Οι πεζοί καλό είναι να 
κινούνται στην εσωτερική 
πλευρά του πεζοδρομίου.



Διάβαση
Διάβαση είναι οι άσπρες λωρίδες που 
είναι ζωγραφισμένες στο δρόμο η μία 
δίπλα στην άλλη για να περνάν οι πεζοί.



Τι πρέπει να προσέχω όταν περνώ 
απέναντι το δρόμο

• Φροντίζω να περνάω το δρόμο από τις 
διαβάσεις, όπου υπάρχουν. Διαφορετικά 
διαλέγω ένα σημείο του δρόμου που δεν 
είναι σε στροφή και που έχει καλή 
ορατότητα.

• Στέκομαι στην άκρη του πεζοδρομίου και 
κοιτάω αριστερά και δεξιά, ακούγοντας 
προσεκτικά μήπως πλησιάζει κάποιο 
όχημα.

• Όταν είμαι σίγουρος ότι δεν περνά όχημα, 
περνάω απέναντι, βαδίζοντας ίσια και 
γρήγορα, χωρίς όμως να τρέχω.



Για την ασφάλειά μας...

• Φοράμε ανοιχτόχρωμα ρούχα
• Περπατάμε στο πεζοδρόμιο
• Βαδίζουμε αντίθετα από τη 

φορά των αυτοκινήτων
• Αν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και 

είμαστε με κάποιον άλλον, 
βαδίζουμε ο ένας πίσω από τον 
άλλον

• Το βράδυ εκεί που δεν 
υπάρχουν φώτα κρατάμε έναν 
φακό

• Περνάμε μόνο όταν νιώσουμε 
ασφαλείς



Προσέχουμε πάντα…
ό,τι ηλικία κι αν είμαστε!

• Φοράμε πάντοτε ζώνη ασφαλείας! και δεν το 
ξεχνάμε...

• Και οι νέοι δεν ξεχνούν το κράνος…κι αυτό δείχνει 
ωριμότητα…

• Και λέμε τέρμα στα προσπεράσματα… γιατί 
σκοτώνουν…

• Και οδηγούμε με κανονικές ταχύτητες…αυτό είναι το 
σωστό…

• Και ΠΟΤΕ ποτό και τιμόνι…S.O.S. γιατί δεν έχει 
καλά αποτελέσματα…



Σωστό - Λάθος
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https://www.youtube.com/watch?v=Htr-SMmP5uM
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Φανούρης Φανουρόπουλος είναι το όνομά μου

Και τώρα θα σας πως ποια είναι η δουλειά μου.

Άνθρωποι και αυτοκίνητα σ’εμένα υπακούνε

Για να μπορούν με ασφάλεια το δρόμο να περνούνε.

Το μάτι μου το πράσινο όταν με μιας γυαλίζει

Ο καθένας από σας ανέμελα σφυρίζει.

Και τότε απέναντι περνούν με μεγάλη σιγουριά

Παιδιά, μαμάδες και μπαμπάδες,

σκύλοι, γάτες κι η γιαγιά.

Το τραγούδι του Φανούρη



Το μάτι μου το κόκκινο σα δείτε και ανάψει

Όποιος παιδιά μου δε σταθεί πολύ πικρά θα κλάψει.

Από το πεζοδρόμιο κανείς δεν κατεβαίνει

Ακόμα κι όταν βιάζεται και σπίτι του πηγαίνει.

Μαύρη-άσπρη ριγωτή το φουστάνι της φορεί

Φίλη μου είναι καρδιακή η διάβαση αυτή.

Δεν χωρεί αμφιβολία έχουμε συνεργασία

Κι έχει μεγάλη σημασία η δική μας παρουσία

Έχει μεγάλη σημασία για την κυκλοφορία.




