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ΣΑΛΟΝΙ  
 
• Δε χοροπηδάω και δεν παλεύω πάνω στον καναπέ, γιατί μπορεί να 
πέσω και να χτυπήσω πάνω σε άλλο έπιπλο. 

• Προσέχω πολύ εάν υπάρχει τραπέζι με τζάμι. Δεν κάθομαι ποτέ 
επάνω εάν είναι χαμηλό  και δεν ακουμπάω πράγματα με δύναμη, 
γιατί μπορεί να σπάσει και να κοπώ άσχημα. 

• Προσέχω να μη σκουντήξω κατά λάθος ένα φλιτζάνι που βρίσκεται 
πάνω στο τραπέζι και έχει καυτό περιεχόμενο, γιατί μπορεί να με 
κάψει. 

• Δεν πλησιάζω ποτέ τασάκια με αναμμένα τσιγάρα καθώς  και σπίρτα 
ή αναπτήρες. Δεν είναι παιχνίδια και μπορεί να μου προκαλέσουν 
σοβαρό έγκαυμα. 

• Ο καπνός που βρίσκεται μέσα σε ένα τσιγάρο, θα με δηλητηριάσει εάν 
τον βάλω στο στόμα. Για αυτό δεν βάζω ποτέ, ούτε για αστείο, 
τσιγάρο ή γόπα στο στόμα μου. 

• Δεν πίνω τα ποτά που πίνουν οι μεγάλοι, γιατί είναι πολύ δυνατά και 
θα με πειράξουν. 

• Τις καραμέλες και τους  ξηρούς καρπούς τους τρώω καθισμένος, 
χωρίς να βιάζομαι και χωρίς να παίζω με άλλους, γιατί εάν κάνω μία 
απότομη κίνηση μπορεί να πνιγώ. 

• Όταν παίζω με παιχνίδια που έχουν μικρά κομμάτια, δεν τα βάζω 
ποτέ κατά λάθος στο στόμα μου, γιατί μπορεί να πνιγώ. 

• Δεν τρέχω μέσα στο σαλόνι, γιατί μπορεί να γλιστρήσω ή να πιαστεί 
το πόδι μου στο χαλί και να χτυπήσω πάνω σε κάποια αιχμηρή γωνία. 

• Δεν τρέχω γύρω από την τηλεόραση και δεν παίζω με τις άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές που μπορεί να υπάρχουν στο σαλόνι (CD, DVD, 
Video, ηλεκτρική σκούπα, ανεμιστήρας, φωτιστικό δαπέδου), γιατί 
μπορεί να προκαλέσω κάποιο ατύχημα. 
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• Δεν πλησιάζω το τζάκι εάν είναι αναμμένο και αποφεύγω να 
ακουμπήσω την προστατευτική σήτα γιατί συχνά είναι μεταλλική και 
θερμαίνεται πολύ. Δεν πετάω τίποτα μέσα σε αναμμένο τζάκι και δε 
παίζω ποτέ με τα εξαρτήματα του τζακιού. 

• Δεν πλησιάζω μία αναμμένη σόμπα ή ένα αερόθερμο, για να μην 
καώ. 

• Δεν πλησιάζω και δεν παίζω με αναμμένα κεριά, για να μην καώ. 
• 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 με 
διακόπτες η ηλεκτρικά καλώδια. 

• Δεν βάζω ποτέ τα δάκτυλά μου κοντά σε έναν ανεμιστήρα που 
δουλεύει. 

• Δεν παίζω ποτέ κοντά σε μπαλκονόπορτα κλειστή ή τζαμένια πόρτα, 
γιατί μπορεί άθελά μου να πέσω πάνω της και να κοπώ σοβαρά με τα 
τζάμια.  

• Δε σκύβω ποτέ πάνω από τα κάγκελα του μπαλκονιού, γιατί μπορεί 
εύκολα να χάσω την ισορροπία μου και να πέσω. 

• Δεν περνάω ποτέ  το κεφάλι ή τα χέρια μου μέσα από τα κάγκελα του 
μπαλκονιού, γιατί υπάρχει περίπτωση να τραυματιστώ 
προσπαθώντας να ξεφύγω. 

• Δεν πετάω ποτέ πράγματα από το μπαλκόνι, όσο μικρά και αν είναι, 
γιατί μπορεί να προκαλέσω ατύχημα. 

• Δεν αφήνω ποτέ παιχνίδια και αντικείμενα στα σκαλοπάτια, γιατί 
μπορεί να σκοντάψει κανείς και να τραυματιστεί σοβαρά.  

• Όταν ανεβαίνω ή κατεβαίνω τη σκάλα, δεν τρέχω, περπατώ 
προσεκτικά και κρατιέμαι από την κουπαστή, εφόσον υπάρχει. 

• Σέβομαι τα ζώα. Δεν τα ενοχλώ, κυρίως όταν κοιμούνται, όταν τρώνε, 
όταν προσέχουν τα μικρά τους, όταν είναι άρρωστα ή αισθάνονται ότι 
προστατεύουν το αφεντικό τους και το σπίτι τους. Προσέχω ιδιαίτερα, 
όταν δεν με γνωρίζουν και δεν έχουν μάθει να με εμπιστεύονται. 
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