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   ην δξόκν πνπ πεγαίλνπκε 

όινη λα ην ζθεθηνύκε, 

πάληνηε λα πξνζέρνπκε, 

αλ ζέινπκε λα δνύκε.           

Κη εζύ, κπακπά κνπ, πξόζερε 

θαη κάηηα δεθαηξία, 

έρεηο εκέλα, κελ μερλάο, 

M I C R O S O F T  

Δθηάθησο 

Σα …   Ά η α θ η α     Ν έ α  
3ο Δημοτικό  ΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑ 

 

                    ΝΑΞΟΤ  

Πέμπτ η  7/ 3/ 2019  

Έπεςνα ,ζύνηα

ξη και παπος-

ζίαζη  

Σων άπθπων 

δημοζιογπαθι-
κή ομάδα ηος 

Δ1 
πνηέ παξαλνκία!! 

Καη ζπ, κακά κνπ, πξόζερε, 

θαιή κνπ ζνθεξίλα, 

θαη κε κηιάο ζην θηλεηό 

πνηέ παξαλνκία!! 

Γηαηί, ζθεθηείηε ην θαιά 

           θαη βάιηε ην ζην λνπ: 

...Ο Κώδηθαο Οδηθήο 

Κ π θ ι ν θ ν ξ ί α ο 

(Κ.Ο.Κ.) είλαη έλα 

θείκελν (λνκηθό) ηεο 

πνιηηείαο ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη νδεγίεο 

γηα ηελ αζθαιή θαη 

εύξπζκε θπθινθνξία 

πεδώλ θαη νρεκάησλ 

ζηνπο δξόκνπο. Ο 

θύξηνο ππεύζπλνο γηα 

ηελ νδηθή αζθάιεηα 

είλαη ν άλζξσπνο. 

Δπνκέλσο, όζν πην 

πηζηά ηεξνύληαη νη 

θαλόλεο ηνπ Κ.Ο.Κ. 

ηόζν πην αζθαιείο 
α η ζ ζ ά λ νλ η α η  ν η 

άλζξσπνη ζην δξόκν 

θαη πεξηνξίδνληαη ηα 

αηπρήκαηα πνπ ηόζν 

πνιύ θνζηίδνπλ ζε 

αλζξώπηλεο δσέο.  

Ζ θνηλσλία παύεη επηηέινπο, 

λα ζξελεί θπξίσο λένπο αλ-

ζξώπνπο ζηελ άζθαιην. 

Πξόθεηηαη γηα απιό θαη θα-

ηαλνεηό θείκελν από όινπο 
ώζηε όινη λα κπνξνύλ λα 

ξπζκίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο κε βάζε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

Πιεξνθνξηαθά ε ιέμε θώδη-

θαο πξνθύπηεη από ηελ πεξί-

νδν ησλ βπδαληηλώλ ρξόλσλ 

όπνπ πηνζεηήζεθε απηόο ν 

ηξόπνο βηβιίσλ (θώδηθεο 

ήηαλ βηβιία πνπ είραλ αλά 

δπν δηπισκέλα ηα θύιια 

Σνπο θεξδίδνληαο ζε ρώξν γηα ην 

πεξηερόκελν ηνπο). Δπεηδή, έπξεπε ηα 

βηβιία απηά λα πξνζηαηεπηνύλ από 

ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ην 

θσο έθεξαλ μύιηλν πεξίβιεκα.  Ζ 
ιαηηληθή ιέμε codex πνπ αξρηθά ζή-

καηλε ηνλ θνξκό ηνπ δέληξνπ θαη 

θαη’ επέθηαζε ηηο μύιηλεο πηλαθίδεο 

γξαθήο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ βηβιίσλ απηώλ πνπ 

έθεξαλ μύιηλν πεξηηύιηγκα…..  

Καιό, ινηπόλ, είλαη λα γλσξίδνπκε 

ηνλ Κ.Ο.Κ. από έμσ θαη από κέζα  

….όηαλ αλνίμνπκε, επνκέλσο, ην 

βηβιίν ηνπ Κ.Ο.Κ ζα δηαβάζνπκε ζην 

πξώην θεθάιαην ηε δηεπθξίληζε πσο: 

«Ο  Kώδηθαο νδηθήο θπθινθνξίαο 
εθαξκόδεηαη ζε νδνύο θαη ζε ρώξνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δεκόζηα 

θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδώλ θαη 

δώσλ». ηε ζπλέρεηα  νξίδεη ζεκα-

ληηθέο έλλνηεο π.ρ νδόζηξσκα: ηκήκα 

νδνύ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θπθιν-

θνξία ησλ νρεκάησλ, θαηόπηλ επηζε-

καίλεη ηε ζεκαζία ηεο ζπκκόξθσζεο 

όισλ ζην ζήκα ηνπ ηξνρνλόκνπ θαη 

αθνινπζνύλ αλαιπηηθά ηα ζήκαηα, 

νη πηλαθίδεο θαη ηα θαλάξηα πνπ θα-
ζνξίδνπλ ηελ νδηθή καο ζπκπεξηθνξά 

θαη γηα απηό ζα πξέπεη λα είλαη ηνπν-

ζεηεκέλα ζε νξαηό από όινπο ζεκεί-

ν……………. Ο Κ. Ο. Κ είλαη ηειη-

θά έλα κεγάιν βηβιίν πεξίπνπ 177 

ζειίδεο……..  ……………Φηιηθά Ν. 



        
 

 

ελίδ α 2 

Σεο θαξαθάμαο ε 

θσιηά 

Σζαθλαθαξαθαμό-

ηζαθλα!!! 

Έρσ ξόδεο 
λα θπιάσ 

θαη π
εηάιηα λα θνπλάσ 

ην ηηκ
όλη κ

νπ θξαηάο 

θαη β
ελδίλ

ε δε ρ
αιάο…

. 

    
    

    
    

  Σ
η  ε

ίκαη; 

 

« Δίλ’ ε δσή καο δώξν ζετθό 

Καη δελ έρεη αληαιιαθηηθό» 

 

 

πνδήιαην 

Σέζζεξηο δεζπνηληδνύιεο 

βγαίλνπλ βόιηα ηαθηηθά 

αλ ηξειέο γύξσ ηζνπιάλε 

Κη όπνπ ζεο εζύ ζε πάλε… 

          Ση είλαη; 
 Οη ξόδεο 

 Γηα λα  έρσ ην θεθάιη 

κνπ ήζπρν……. 

 

5 νδεγίεο γηα αζθαιή 

πνδειαηηθή νδήγεζε 
 

1. θνξάκε πάληα 

θξάλνο 

2. Σν θξάλνο λα έρεη 

θσηεηλό ρξώκα 

3. ηακαηάκε ζε όια 

ηα ζήκαηα θαη ζε 

εθείλα ηεο ηξνραί-

αο 

4. Γελ νδεγνύκε ζην 

ζθνηάδη 

5. Παξαθνινπζνύκε 
πξνζεθηηθά ηελ 

θίλεζε ησλ απην-

θηλήησλ πνπ ζηξί-

βνπλ 

                      Γηώξγνο, Α. 

 

 

 

 

Δ…ε… θίινη κνπ λα κε 

ηξέρεηε πάλσ ζην κερα-

λάθη (δπν θνξέο) 

Δ…ε… γηαηί ε δσή ζαο 

θξέκκεηαη από  κηθξό 

θισζηάθη…… 

(δηαδίθηπν) 

Σξάβα κπξνο θαη κε ζε κέ-

ιεη ε δσή καο ζάξξνο ζέ-

ιεη… ην ηηκόλη ζα θξαηάο ηε 

δσή ζνπ θπβεξλάο…… 

 
 

Η Μηξάληα, ν Νηθόιαο, ν Μηράιεο, ε Αιίθε, ν 
Άξεο θαη ε Νάληηα πεγαίλνπλ εθδξνκή κε ην ιε-
ωθνξείν, όηαλ μάθλνπ βξίζθνληαη ζηελ Τξαπκα-
ηνύπνιε, όπνπ επηθξαηεί ράνο: θνξλαξίζκαηα, 
θξελαξίζκαηα, ηξαθαξίζκαηα. Τα 
παηδηά απνθαζίδνπλ λα βνεζήζνπλ 
ηνλ ηξνρνλόκν θύξην Σθπξίδωλα λα 
βάιεη κηα ηάμε. Θα θαηαθέξνπλ, 
άξαγε, λα κάζνπλ γξήγνξα ηνλ 
ΚΟΚ θαη λα πείζνπλ ηνλ Σηακάηε 
θαη ηνλ Γξεγόξε λα γπξίζνπλ ζηηο 
δνπιεηέο ηνπο;  
Μέζα από ηηο ηξειέο πεξηπέηεηεο 
κηαο παξέαο παηδηώλ, νη κηθξνί καο 
θίινη καζαίλνπλ ηνπο θαλόλεο νδη-
θήο θπθινθνξίαο θαη ηε ζωζηή νδη-
θή ζπκπεξηθνξά. Έλα ππέξνρν βη-
βιίν πνπ αλεβάδεη ηελ αγωλία  
Καηαθόξπθα…. 

Πεππαηώ πεππαηώ … ειρ ζηο 

δπόμο όηαν ...ηα αςηοκίνηηα 

είναι εδώ! 

 

1. είκαη πάληα ζην πεδνδξό-
κην 

2. Πεξλάσ πάληα από ηηο 

δηαβάζεηο πεδώλ 

3. Πξνζέρσ ηα θαλάξηα 

ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ 

πεδώλ 

4. Κνηηώ αξηζηεξά θαη δε-

μηά πξηλ επηρεηξήζσ λα 

δηαζρίζσ ην δξόκν 

Καιόο  πεδόο δε γελληέζαη… 

γίλεζαη… 

                                 Γηάλλεο, Γ.  
 

...ηξα ια ξη ια ια… 

Σε δώλε ζνπ όηαλ θνξάο  

Σε δσή ζνπ ηελ θξαηάο αζθαιη-

ζκέλε…. 

Φίιε νδεγέ κελ ηξέρεηο 

ην ηηκόλη πάληα ην λνπ ζνπ λα 

ηνλ έρεηο 

Γελ νδεγνύκε κεζπζκέλνη θαη  

Καζόινπ λπζηαγκέλνη 

Σε δσή κνπ, 
ηε 

—Ση πξέπεη λα θνπβαιάηε πάληα 

καδί ζαο ζην πνξηκπαγθάδ; 

-Όια ηα ταρηηά κας , 

-Τρόκπα 

-Φαρκαθείο 
-Σήκα γηα ηστόλ βιάβε 

 Μάξηνο, ΓΚ. 
Σε βελδίλε 

θύξηε 

Κ.Ο.Κ. 

Υη! Υη! 

Εσή ζνπ, ηελ 

θξαηάκε αζθαιη-

ζκέλε… 

...ηξα ια ξη ια ξη 

ια ιν 
Ζ δσή ζέιεη κπα-

ιό…. 

         Μάπιορ, Γκ. Νεκηάπιορ, Β, 

Γημήηπηρ, Α. Γκάμππιελ, Β. 

Δ…. θίιε…..πξόζερε!! 

Άθνπζε ηη ιέεη ε αζηπλνκία 

ζην θηλεηό λα κε κηιάο, 

πνηέ παξαλνκία!! 

Όρη θηλεηά 

Όρη κεγάιε ηαρύηεηα 

Όρη πξνζπεξάζκαηα ρσξίο ιό-

γσ 

ΠΡΟΔΥΟΤΜΔ ΓΙΑ ΝΑ 

                                 ΔΥΟΤΜΔ 

Αξηέκεο, Β. 

Ση μερά-

ζακε βξε 

παηδηά!!! 
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Πνην ιάζηηρν δελ θηλείηαη όηαλ έλα ακάμη 

ζηξίβεη δεμηά;     

 

Αληώλεο 
  

Γπν λενγέλλεηα πνπιηά, πέζαλ απ’ 

ηε θσιηά ηνπο  

Κη αθνινπζήζαλε θξπθά ,  

δπν αιήηεο γάηνπο. 

Οη γάηνη ηα κπξίζηεθαλ, κα… ήηαλ ρνξηα-

ζκέλνη 

Καη ζε ηαβέξλα ηα θεξλνύλ 

 Κάκπηα… μεξνςεκέλε!!!!!  

                         (από ηε βηβιηνζήθε καο…) 

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Π Μ Ο Υ Γ Ε Λ Ω Μ ΑΤΑ        

(ζςνένηεςξη ζε ΤΝΔΡΓΔΙΟ αςηοκινήηων)  

- Πώς είλαη έλα ασηοθίλεηο κεηά από αηύτεκα; 

- Έλα ασηοθίλεηο κεηά από αηύτεκα είλαη κε 

ζπαζκέλα ηδάκηα. Δπηπιένλ ν αεξόζαθνο 

έρεη αλνίμεη, νη ξόδεο είλαη ραιαζκέλεο, ην 

θαπό είλαη ζε αζιία θαηάζηαζε. Σέινο, 

νη θαζξέθηεο πνιύ πηζαλόλ λα έρνπλ 

βγεη. 

-Τη λοκίδεηε όηη πρέπεη λα προζέτοσλ οη νδεγνί; 

-Είλαη απαραίηεηο λα θοράλε δώλε. Οπφζδήποηε 

ζην κεραλάθη λα θνξάλε θξάλνο θαη θπζηθά λα κελ 

αγλννύλ ηα ζήκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο 

- Τη έτεηε λα ηοσς προηείλεηε; 

- Θα ηοσς πρόηεηλα λα θοράλε δώλε, λα αθοιοσ-

ζνύλ ηα ζήκαηα ηνπ ηξνρνλόκνπ θαη θπζηθά 

λα κελ ηξέρνπλ, λα είλαη πξνζεθηη-

θνί………………… 

-  Σας εσταρηζηούκε ……..Δεκήηρες, Β. 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΩΡΑ ΜΗΓΔΝ 

   

ΝΔΑΑΑΑΑ!!!!

Καλοκαίρι 2019 

      Σε Περίπτωση Ατυχήματος…. 

 .. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο 

ε ππξνζβεζηηθή επεκβαίλεη 

αλ ππάξρεη ππξνζβεζηηθό 

θέληξν θνληά. Σν πξώην βή-

κα είλαη νη ππξνζβέζηεο λα 
ειέγμνπλ αλ ππάξρεη θσηηά 

ζην αηύρεκα. Σν δεύηεξν 

βήκα είλαη αλ ηα ηδάκηα ηνπ 

απηνθηλήηνπ έρνπλ ζπάζεη λα 

δηαζώζνπλ ηνλ άλζξσπν 

δίρσο λα ηνλ ηξαπκαηίζνπλ. 

Μηα ζνθή παξνηκία ιέεη: “θάιην γατδνπξόδελε παξά 

γατδνπξνγύξεπε”……… Αληώλεο, Γ. 

- Γηαηί είλαη απαραίηεηα ηα ζήκαηα ηες ηροταίας; 
-Τα ζήκαηα ηες ηροταίας είλαη απαραίηεηα γηαηί κας 

δείρλνπλ ηνλ ηξόπν νδηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξέ-

πεη λα έρνπκε. Σα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο είλαη θάηη 

ζαλ νδεγίεο ρξήζεο ηνπ δξόκνπ 

- Ποηες είλαη οη ζστλές παραβάζεης ηφλ οδεγώλ; 

- Οη ζστλές παραβάζεης ηφλ οδεγώλ είλαη ε κε ζσκ-

κόξθσζε κε ηα  ζήκαηα ηεο ηξνραίαο, ε κε ρξήζε 

θξάλνπο γηα ηηο κεραλέο, ε κε ρξήζε δώλεο γηα ηα 

απηνθίλεηα θαη ε νδήγεζε ζε θαηάζηαζε κέζεο 

-Ποηες είλαη οη ζστλές παραβάζεης ηφλ πεδώλ; 

 -Οη πεδνί από ηε κεξηά ηνπο δε ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 
δηαβάζεηο, δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηα πεδνδξόκηα, δελ 

ειέγρνπλ ην δξόκν γηα λα πεξάζνπλ απέλαληη.                                  

-Ποηες ζσκβοσιές ζα κας δίλαηε γηα αζθαιή θσθιο-

θνξία ζην δξόκν;  

- Να είκαζηε προζεθηηθοί, υύτραηκοη θαη ζσγθε-

ληξσκέλνη όηαλ νδεγνύκε….δελ νδεγνύκε  πνηέ 

όηαλ είκαζηε πνιύ θνπξαζκέλνη ή όηαλ έρνπκε πηεη 

αιθνόι…..πκκνξθσλόκαζηε  ζηα ζήκαηα ηεο 

ηξνραίαο θαη ζηηο ππνδείμεηο ηνπ ηξνρνλόκνπ  

…..  Όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ηηο νδνύο 

Φξνληίδνπκε λα κελ ηξέρνπκε είηε είκαζηε  

Πεδνί είηε επνρνύκελνη  
- Σας εσταρηζηούκε. …… Γηάλλες, Β.    

                      

Για ασφαλή οδήγηση... 

Σεο θαξαθάμαο ε 

θσιηά 

Σζαθλαθαξαθαμό-

ηζαθλα!!! 

Υξήζηκα ηειέθσλα 

 
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ 199 

ΔΚΑΒ  166 
ΑΣΤΝΟΜΗΑ 100 

 Σν άββαην 12/1/2019 πξαγκαηνπνηή-

ζεθε ζην θιεηζηό γπκλαζηήξην ηεο Νά-

μνπ αγώλαο κπάζθεη γηα ην εθεβηθό 

πξσηάζιεκα κεηαμύ ησλ νκά-

δσλ :Παλαμηαθόο Α.Ο.Ν.– ΑΠΑ,  Σα 
Φαλάξηα. ε έλα καηο γηα γεξά λεύξα, 

αιιά θαη δηαθήκηζε ηνπ θπθιαδηθνύ 

κπάζθεη, ην Ναμηώηηθν ληέξκπη ησλ 

Δθήβσλ βάθηεθε κπιε κε ηνλ Παλαμηα-

θό λα παλεγπξίδεη ζην ηέινο κε ζθνξ 70

-68…………………. Πραγκαηηθό ληέ-

κπη αλάκεζα ζε δπν ηζηνξηθά κεγάιεο 

Ναμηώηηθεο νκάδεο… Πνιιά πγραξε-

ηήξηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ησλ δπν 

νκάδσλ ………………   

                                     Αξηέκεο, Β.                                      

 Γηάλλεο, Γ. 

Ζ ξεδέξβα 

Παράλογα και  άλλα…... 

Μηα θνξά ν Ήιηνο , ςειά ζηνλ 

νπξαλό… ζηέιλεη ηειεγξάθεκα 

ζηνλ θύξην Τπνπξγό. « Εεζηά-

ζεθα από ηε δέζηε κνπ», ιέεη « 

θαη δελ κπνξώ…”θη ν Τπνπξ-
γόο ηνπ ζηέιλεη .. Βεληάιηεο-

παγσηό! !!!! 

                        Ζ ΣΡΟΥΑΗΑ ΤΝΗΣΑ... 



 

Βρέθηκε μεταλλική καινούρια 

αλυσίδα για κλείδωμα ποδηλά-

του με χαρακτηριστικό γνώρι-

σμα, στο πάρκο της Έλλης, χθες 

κατά το μεσημεράκι στις 2:00. 

Παρακαλείται όποιος την ανα-

ζητά να τηλεφωνήσει στο 

2285085476  

Δ/νση: Δημοσιογράφοι και λοι-

πό προσωπικό: Τα ...Άτακτα 

Όπνηνο ςάρλεη βξίζθεη!!!!!!!!!!!!!!!! 

        ΚΡΤΠΣΟΛΔΞΟ!!!!!!!! 

Ση ζα 

έιεγεο γηα 

ιίγν δσγξα-

Κ Ρ Α Ν Ο  Σ Ε Ζ  Γ Ο 

Π Δ Υ Η Φ Α Κ Ο  Φ Α Η 

Δ Π Η Γ Ο Ν Α Σ Η Γ Δ  

Φ Γ Η Λ Δ Κ Ο Ζ  Τ Α Ζ 

 Φ Τ Ρ Η Υ Σ Ρ Α Μ Σ Β 

Σ  Α Γ Κ Α Ρ Ζ  Μ Α Α 

Δ Π Η Α Γ Κ Χ Ν Η Γ Δ  

Γ Η Κ Γ Α Ν Σ Η Α   Ζ 

Φ Α Ρ Μ Α Κ Δ Η Ο Κ Η Α 

Υκ! ηα πήξα όια γηα ηε 

βόιηα κε ην πνδήιαην; 

Όλη η δημοσιογραυική ομάδα του Γι 

 

 

ΑΑΑ!!!λα κελ μεράζσ 

           Οδεγνύκε πάληα ζε πνδε-

ιαηνδξόκν 

             Διέγρνπκε πάληα ηηο 
δηαζηαπξώζεηο 

          Μέλνπκε καθξηά από ηνπο 

πεδνύο θαη ηα απηνθίλεηα  

   Γελ επηβηβάδνπκε δεύηεξν 

άηνκν ζην πνδήιαην καο 
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