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ΚΟΥΖΙΝΑ  

• Αποφεύγω να πλησιάζω την κουζίνα όταν χρησιμοποιείται. Ο 
αναμμένος φούρνος και τα μάτια μπορούν να μου προκαλέσουν 
έγκαυμα. Δεν παίζω ποτέ με τους διακόπτες. 

• Δεν τραβάω ποτέ μία κατσαρόλα ή ένα τηγάνι από το χερούλι για να 
δω τι έχουν μέσα. Μπορεί να έχουν καυτό λάδι, νερό ή φαγητό που θα 
χυθεί πάνω μου και θα με κάψει. 

• Δεν σκύβω πάνω από κατσαρόλα που βγάζει ατμό γιατί ο ατμός καίει. 
•  Υπενθυμίζω στη μαμά, ότι είναι καλύτερο να χρησιμοποιεί τα πίσω 
μάτια της κουζίνας για μαγείρεμα και να στρίβει πάντα το χερούλι της 
κατσαρόλας ή του τηγανιού προς τα μέσα, για να μην το 
σκουντήξουμε κατά λάθος και καούμε. 

• Δεν παίρνω μόνος μου από το ψυγείο ή τα ντουλάπια, κάτι να πιω ή 
να φάω. Το ζητάω πάντα από κάποιο μεγάλο, γιατί μπορεί να πάρω 
κατά λάθος, κάτι ακατάλληλο που θα με πειράξει (φάρμακο, 
φυτοφάρμακο, εντομοκτόνο, ληγμένη τροφή, οινοπνευματώδες….. ).  

• Δεν παίζω ποτέ με το πλυντήριο ρούχων ή το πλυντήριο πιάτων. Δεν 
είναι παιχνίδια. 

• Δεν στέκομαι μπροστά στο φούρνο μικροκυμάτων όταν δουλεύει και 
δεν παίζω με αυτόν, γιατί μπορεί να προκαλέσω ατύχημα. 

• Οι μικροσυσκευές (mixer – τοστιέρα, γκαζάκι….) είναι εργαλεία που 
βοηθούν στο μαγείρεμα. Δεν είναι παιχνίδια και δεν πρέπει ποτέ  να  
προσπαθήσω να τις χρησιμοποιήσω μόνος μου. 

• Δεν πιάνω και δεν παίζω ποτέ με αναπτήρες και σπίρτα, γιατί μπορεί 
να προκαλέσω σοβαρό ατύχημα και να πάθω έγκαυμα.  

• Δεν παίζω με τα μαχαιροπήρουνα γιατί είναι αιχμηρά και μπορούν να 
τραυματίσουν εμένα ή κάποιον πλάι μου. Για τον ίδιο λόγο, δεν τρέχω 
ποτέ με αυτά στο χέρι. Μαθαίνω πώς να τα μεταφέρω με ασφάλεια, 
κρατώντας τα μακριά από το σώμα μου με τη μύτη προς τα κάτω και 
περπατώντας σιγά και προσεκτικά. Εξίσου προσεκτικά,  μεταφέρω 
ένα αιχμηρό εργαλείο, ένα γυάλινο ποτήρι ή ένα εύθραυστο πιάτο.  

• Δεν χρησιμοποιώ αιχμηρό μαχαίρι για να κόψω κάτι. Ζητάω πάντα τη 
βοήθεια ενός μεγάλου. 
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• Δεν βάζω ποτέ τα δάκτυλά μου ή κάποιο αιχμηρό αντικείμενο μέσα σε 
πρίζα. Η πρίζα έχει ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο θα μου προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία και θα με κάψει. Για τον ίδιο λόγο δεν παίζω και με τα 
ηλεκτρικά καλώδια των συσκευών. 

• Το σίδερο που χρησιμοποιούμε για να σιδερώσουμε ρούχα, όχι μόνο 
έχει ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά έχει και μία πλάκα σιδερένια που καίει 
πολύ όταν είναι αναμμένο. Για το λόγο αυτό, δεν το αγγίζω ποτέ 
ακόμα και αν δεν είναι στην πρίζα. Προσέχω επίσης, να μην μπλεχτώ 
στο καλώδιό του και το ρίξω πάνω μου κατά λάθος. 

• Η πλαστική σακούλα είναι μόνο για να μεταφέρουμε πράγματα ή να 
πετάμε τα σκουπίδια. Δεν παίζω ποτέ με αυτήν και δεν τη βάζω ούτε 
για αστείο στο κεφάλι μου, γιατί θα κολλήσει στη μύτη και στο στόμα 
μου και δεν θα μπορώ να αναπνεύσω. 

• Τα υγρά που χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε το σπίτι, είναι πολύ 
δυνατά και πρέπει να τα αποφεύγω. Εάν τα ακουμπήσω, πρέπει να 
πλύνω πολύ καλά τα χέρια μου και δεν πρέπει ποτέ να τα βάλω στο 
στόμα μου ή κοντά στα μάτια μου. 

• Ο πυροσβεστήρας υπάρχει στην κουζίνα μόνο για ώρα ανάγκης. Δεν 
είναι παιχνίδι και δεν τον αγγίζω ποτέ. 

• Προσέχω το ζεστό νερό στη βρύση, μπορεί να είναι πολύ ζεστό και να 
με κάψει. Ανοίγω πρώτα τη βρύση με το κρύο νερό. 

• Δεν σκαρφαλώνω ποτέ σε καρέκλα, σκαμνί  ή σκάλα για να φτάσω 
κάτι, γιατί μπορεί να πέσω και να χτυπήσω σοβαρά. Ζητάω πάντα τη 
βοήθεια κάποιου μεγάλου. 

• Δεν βάζω ποτέ τα χέρια μου μέσα στο σκουπιδοτενεκέ,  γιατί μπορεί 
να έχει πετάξει κάποιος κάτι αιχμηρό και να με  κόψει. 

• Δεν τρέχω ποτέ μέσα στην κουζίνα, γιατί υπάρχουν αντικείμενα που 
είναι αιχμηρά, εύθραυστα ή με καυτό περιεχόμενο, καθώς και 
συσκευές με ηλεκτρικά καλώδια και πρίζες και μπορεί να προκαλέσω 
κάποιο ατύχημα. Για τον ίδιο λόγο, δεν αφήνω ποτέ τα παιχνίδια μου 
στο πάτωμα της κουζίνας και προσέχω πάντα να μη γλιστρήσω σε 
νερό ή άλλα υγρά, που μπορεί να έχουν πέσει στο πάτωμα. 

• Δεν κλείνω ποτέ πόρτες, ντουλάπες ή συρτάρια βιαστικά για να μην 
μαγκώσω τα δάκτυλά μου ή τα δάκτυλα κάποιου άλλου. 

• Προσέχω πολύ μία πόρτα με τζάμι. Μπορεί να σπάσει και να με κόψει 
άσχημα εάν την κλείσω απότομα ή εάν πέσω απάνω της.  

• Τρώω και πίνω πάντα σωστά καθισμένος, χωρίς να βιάζομαι, για να 
μην πνιγώ. Δεν παίζω ποτέ όταν τρώω και δεν τρώω ποτέ 
ξαπλωμένος. 
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