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Μια πανέμορφη μέρα ξεκινά στην όμορφη Ανδρούσα,και 
ο Ρούλης ο Νερούλης ξυπνά όλο χαρά, φωνάζοντας:

Γιούπιιι! Μια καινούργια μέρα ξεκινά!
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Ηρέμησε βρε ΡούΑη.,.γιατί με ξυπνάς 
^ ---  τόσο πρωί;

Έλα σήκω.,.μας περιμένουν καινούργιες περιπέτειες! 
Σήμερα είναι Κυριακή! Πάμε να παίξουμε!



Μετά από αρκετή ώρα κι ενώ τα δύο αδερφάκια 
παίζουν στα φύλλα ενός δέντρου,περνά από κάτω η 
φίλη του Ρούλη, η Γρηγορία η χελώνα επάνω σ' ένα 
περίεργο όχημα που μοιάζει με μοτοσυκλέτα... * - 4

-Γεια σου Γρηγορίαααα ! Καλορίζικο το 
όχημα...Για που το έβαλες; '

Ανησυχώ για τα μικρά μου.,.έχουν φύγει ώρα 
από το σπίτι και δε γύρισαν για μεσημεριανό.



Ο γιός μου ο Σταματάκης, φοράει ένα κόκκινο 
καπέλο,Ενώ ο μικρός ο ΤΤαναργώτης είναι 

ξανθούλης...μηπως τους βλέπεις από εκεί πάνω

Μισό λεπτό να δώ
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Ο Ρούλης κοιτά με αγωνία 
τριγύρω.,.ώσπου ξαφνικά...



Έτοιμοι!



Λιγο πιο περα ο Κλεομενης ο σκαντζόχοιρος | 
τελειώσει την καινούργια του εφεύρεση

μόλις ειχε
Έτοιμο! χε,χε!

Πηδάει επάνω του, φοράει 
τη ζώνη του και βγαίνει στο 

δρόμο...

Επιτέλους θα δοκιμάσω 
το καινούργιο μου 

όχημα...



Η Γρηγορία τρέχει τόσο γρήγορα όσο δεν έτρεξε ποτέ χελώνα... ώσπου μετά τη 
στροφή, βλέπει μπροστά της τον Κλεομένη με το αυτοσχέδιο αυτοκίνητό του.



Η Γρηγορία τελευταία στιγμή αποφεύγει τον σκαντζόχοιρο...



Πως τρέχεις έτσι μάνα μου 
Παραλίγο να με ξεμαλιάσεις

Κοίτα πως έπεσα ! 
πώς θα γυρίσω τώρα Μη στενοχωριέσαι 

Γρηγορία.,.κάτι θα 
_ σκεφτούμε... ^

Η Γρηγορία πέφτει ανάσκελα σε μια λακούβα, 
ενώ ο Ρούλης λίγο πιο δίπλα...
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Ο Ρούλης αρχίζει να φωνάζει βοήθεια ώσπου ξυπνά μια 
σταγόνα που κοιμάται στο διπλανό φύλλο!

Μα γιατί φωνάζεις έτσι 
μεσημεριάτικα; Έχεις 

ξυπνήσει όλο τον κόσμο!

Η φίλη μου π Γρηγορία η 
χελώνα έχει πέσει ανάποδα 
στη λακούβα και δεν μπορώ 
να τη γυρίσω μόνος μου.._

Μόνος σου όχι___αλλά
σε αυτές τις φυλλωσιές 
ζουν χιλιάδες σταγόνες

σαν εμάς___για >
περίμενε...





ύβα για να γυρίσει η 
κανένα αγρίμι...



Εκείνη τη στιγμή απ1 όλα τα φύλλα 
χιλιάδες σταγόνες βουτούν προς 
την Γρηγορία.,.με πρώτο το φίλο 

της τον Ρούλη!

Κρατήσου φίλη μου 
ερχόμαστε!

Μπράβο! 
σας ευχαριστώ!



Παρακαλώ μάνα μου...κι εγώ 
είμαι ο Κλεομένης ο σκαντζόχοιρος! 

0* Γ κρρρρρρρρρρ!

Σ ’ ευχαριστώ φίλε μου που μ' έσωσες 
είμαι η Γρηγορία η χελώνα!

Είδες τι παθαίνεις όταν βγαίνεις στο δρόμο χωρίς να 
προσέχεις; Καλά που φόραγα ζώνη και εσείς τα κράνη σας

Η λακούβα γέμισε και η Γρηγορία τώρα με τη βοήθεια του σκαντζόχοιρου βγαίνει
από τη δύσκολη θέση!
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Εκείνη την ώρα εμφανίζονται τα παιδιά της Γρηγορίας!

Παιδάκια μου!



Αχ, παιδιά μου...έμαθα ένα 
μεγάλο μάθημα σήμερα! το 
να κυκλοφορείς στο δρόμο 

απαιτεί μεγάλη προσοχή και 
υπευθυνότητα... Πρέπει 
οπωσδήποτε να σας πάω 
στο πάρκο κυκλοφοριακής 

αγωγής της Μεσσήνης, για 
να μάθετε από τώρα πως 

συμπεριφερόμαστε στο 
δρόμο,να γνωρίσετε τα 

σήματα και το σεβασμό που 
πρέπει να έχουμε στους 
άλλους.. .είτε είναι πεζοί 

είτε οδηγοί.



Δίκιο έχεις μανούλα! 
πάμε τώρα, ας μην 
χάνουμε καιρό...



Έτσι μετά απο Λίγο,βρίσκονται στο 
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Μεσσήνης

Σταματάκη, 
τα μάτια στο δρόμο 

παιδάκι μου! V

Μπράβο ΤΤαναργώτη που 
είδες το Στοπ και σταμάτησες

Μπράβο παιδιά, 
θα γίνετε ξεφτέρια!



Η ώρα όμως πέρασε κι έτσι ο Ρούλης ο Νερουλής, η Γρηγορία 
και τα παιδιά της, χαιρετούν τον Κλεομένη τον σκαντζόχοιρο και

επιστρέφουν προσεκτικά σπίτι τους...
Σοφότεροι όλοι απο τα πολύτιμα μαθήματα που πήραν!


