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Ποδήλατο  
Χρησιμοποιείται κυρίως για μετακίνηση, άθληση και  ψυχαγωγία. 
Το ποδήλατο αποτελείται από δύο τροχούς, οι οποίοι βρίσκονται 
ο ένας πίσω από τον άλλο και συνδέονται μεταξύ τους με 
μεταλλικό σκελετό.  
Το ποδήλατο μπορεί να δώσει τη λύση στα έντονα προβλήματα 
συγκοινωνίας που έχουν σήμερα οι μεγάλες πόλεις. 
Για το λόγο αυτό, έχουν δημιουργηθεί ποδηλατόδρομοι σε πολλές 
πόλεις της Ελλάδας, όπως και στην πόλη μας, την Θεσσαλονίκη. 

 
 



 
Μοτοσυκλέτα ή μηχανή ή μηχανάκι  
Είναι ένα όχημα με δύο τροχούς, που έχει παρόμοιο σχήμα με το 
ποδήλατο,  αλλά κινείται με μηχανή εσωτερικής καύσης βενζίνης 
και όχι με πηδάλια όπως το ποδήλατο. 
Οι θέσεις επιβατών στις μοτοσυκλέτες είναι δύο. 
Είναι απαραίτητη η χρήση κράνους και από τον οδηγό και από τον 
συνοδηγό.  

 



Αυτοκίνητο ή αμάξι  
Είναι ένα όχημα με ενσωματωμένο  κινητήρα,  έχει τέσσερις 
τροχούς,  κινείται στους  αυτοκινητόδρομους και μεταφέρει 
ανθρώπους, αλλά και διάφορα πράγματα. 
 



 
 

Ταξί  
Είναι ένα αυτοκίνητο, το οποίο μεταφέρει επιβάτες στον 
προορισμό που επιθυμούν, σε αντίθεση με τα μαζικά μέσα 
μεταφοράς, τα οποία κινούνται σε προκαθορισμένες διαδρομές. 
Τα ταξί έχουν συνήθως καθορισμένο χρώμα, για να είναι εύκολο 
να ξεχωρίζουν. Κάθε χώρα και  κάθε περιοχή, έχει διαφορετικό 
χρώμα για τα ταξί. Στην Θεσσαλονίκη είναι μπλέ/λευκά.  
Όλα τα ταξί έχουν έναν μετρητή (το ταξίμετρο) για να 
υπολογίζεται το κόστος της διαδρομής του πελάτη.  
 
 



 
Λεωφορείο 
Είναι ένα όχημα σχεδιασμένο για την μαζική μεταφορά 
επιβατών. 
 
 

 

Αστικό Λεωφορείο: εκτελεί  
δρομολόγια με συχνές στάσεις. 

 

 

Σχολικό Λεωφορείο: 
μεταφέρει μαθητές από και 
προς το σχολείο τους.  

 



Λεωφορείο 

 

Υπεραστικό Λεωφορείο 
(ΚΤΕΛ): εκτελεί  δρομολόγια 
από πόλη σε πόλη. 

 

 

 

Τουριστικό Λεωφορείο 
(πούλμαν): μεταφέρει 
ταξιδιώτες από έναν τόπο σε 
έναν άλλο, κοντινό ή μακρινό. 

 

 
 



 
Πλοίο  
Είναι μια ειδική κατασκευή, σχεδιασμένη για να κινείται με 
ασφάλεια στο νερό. 
 

Επιβατηγό πλοίο: μεταφέρει 
επιβάτες. Παράλληλα έχει και 
χώρο για οχήματα και κάποια 
εμπορεύματα. 

 

Φορτηγό πλοίο: μεταφέρει 
φορτία. 



 

Αεροπλάνο  
Είναι ένα μηχανοκίνητο αεροσκάφος με σταθερά πτερύγια,  
έναν κινητήρα αεριώθησης ή έναν έλικα.  
Με το αεροπλάνο ταξιδεύουμε γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, 
σε όλον τον κόσμο. 
 



Τρένο (σιδηρόδρομος ή αμαξοστοιχία) 
Αποτελείται από ειδικά οχήματα (βαγόνια), που κινούνται πάνω 
σε σιδηροδρομικές γραμμές (ράγες) και μεταφέρουν φορτία ή 
επιβάτες από ένα μέρος σε κάποιο άλλο.  
 



Μετρό  
Είναι ένα δίκτυο από σιδηρόδρομους, κάτω και πάνω από 
τη γη.  
 



ΕΙΚΟΝΕΣ 

ΠΗΓΕΣ: 

 https://www.google.gr/search?q=%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%9

B%CE%91%CE%A4%CE%9F&newwindow= 

 https://minimoto.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%C

F%84%CE%B1/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9

%CE%BA%CE%AC- 

 https://www.patris.gr/2020/02/21/toys-stamatisan-me-to-leoforeio-tis-

ekdromis/ 

 https://newpost.gr/ellada/5f97da0e3a87f4422e133de6/ayto-einai-to-

fortigo-ploio-poy-ekopse-sta-dyo-to-narkothireytiko-kallisto-vinteo 

 https://www.google.gr/search?q=%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BD%CE%BF

&tbm=isch&ved=2ahUKEwib_6jItMvtAhVM2xoKHUSGAfgQ2-  

 https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF

&tbm=isch&ved=2ahUKEwiq5fiAtcvtAhUJpBoKHRdnA-0Q2-

cCegQIABAA&oq=%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF&gs_lcp= 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΗΓΕΣ: 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%C

E%B1%CF%84%CE%BF 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%C

E%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE

%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%83%C

E%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B1 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%BF 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C 

 


