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ακόµη κιόσκι,γιατί δεν 

επαρκε ί  γ ια  όλα  τα 

παιδιά.Ελπίζουµε του χρόνου 

να τα καταφέρουµε. 

Την Πέµπτη 18 Μαΐου το 2ο 

∆ηµ. Σχ. Ιστιαίας µας 

επ ισκέφτηκε  κα ι  µε 

υπερηφάνεια τους δείξαµε 

όλα όσα φτιάξαµε. 

Θέλαµε να οµορφύνουµε το 

περιβάλλον µέσα στο οποίο 

βρισκόµαστε κάθε µέρα:το 

σχολείο µας.Για το λόγο αυτό 

συνεχίσαµε τις ενέργειες που 

ε ί χ αµ ε  ξ ε κ ι ν ήσ ε ι  τ η ν 

προηγούµενη χρονιά.Βάψαµε 

λ ά σ τ ι χ α  σ ε  δ ι ά φ ο ρ α 

χρώµατα,τα κρεµάσαµε και τα 

κάναµε γλάστρες.Φυτέψαµε 

λουλούδια σε βαρέλια αλλά 

και σε άλλα σηµεία της αυλής, 

αλλά και δέντρα όπως λεµονιές 

κ α ι  ρ ο δ ι έ ς . Ε π ί σ η ς 

ζωγραφίσαµε δύο µεγάλους 

πίνακες και τους κρεµάσαµε σε 

τοίχους του σχολείου.Ξύλινα 

τετράδια,µολύβια και γόµες 

είναι τα επόµενα που θα 

στολίσουν τον εξωτερικό τοίχο 

του γυµναστηρίου.Έτσι θα 

χαιρόµαστε να βλέπουµε το 

όµορφο σχολείο µας και οι 

ώρες που θα περνάµε σ’αυτό θα 

είναι πιο ευχάριστες.Έχουµε 

όµως και άλλα όνειρα.Θα 

θέλαµε το σχολείο µας να έχει 

παγκάκια,  τραπεζάκια και ένα 
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«Προσέχω,µαθαίνω,νοιάζοµαι», 

για όλα όσα αφορούν την 

α σ φ ά λ ε ι ά  µ α ς  σ τ η 

θάλασσα.Μάθαµε όλα όσα 

πρέπει να ξέρουµε έτσι ώστε να 

προστατέψουµε τους εαυτούς 

µας και να χαρούµε τη θάλασσα 

χωρίς απρόοπτα. 

(Για τους κανόνες ασφάλειας στη 

θάλασσα και την παραλία θα διαβάσετε 

στην σελίδα 4.) 

Την Παρασκευή 12 Μαΐου ήρθαν 

στο σχολείο µας δύο λιµενικοί 

από το Λιµεναρχείο Αιδηψού και 

παρουσίασαν  στις  τάξεις 

Α΄,Β΄και Γ΄ το πρόγραµµα:          

Την Τρίτη 23 Μαΐου όλο το 

σχολείο  συµµετείχε  στον 

καθαρισµό των ακτών,µε τη 

συνεργασία του Λιµεναρχείου 

Αιδηψού.Οι ακτές είναι για 

όλους και ο καθαρισµός τους 

µας αφορά όλους.Με τις δράσεις 

αυτές γινόµαστε πιο υπεύθυνοι 

κ α ι  α ν α π τ ύ σ σ ο υ µ ε 

περιβαλλοντική συνείδηση. 

Έκδοση της Γ΄τάξης του 8/θεσίου Ολοήµερου ∆ηµ. Σχολ. Λίµνης 

∆ηµοσιογράφοι:Ζούτσος  Αθανάσιος, Κοµποθανάση Ανδριάνα, Κουρταλής ∆αυίδ, Μούργκου 

Ιωάννα, Μπρόζος Χρήστος, Ντούζα Ορέστι, Στογιάνοβ Νίκος, Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος,  

Χριστοδούλου Έκτωρας     ∆ιεύθυνση σύνταξης: Μαντζαβίνου Νίκη 

 

Τεύχος 3ο 

Ιούνιος 2017 

Συνεργασία µε το Λιµεναρχείο Αιδηψού για 

ασφάλεια στη θάλασσα και καθαρισµό ακτών 

ΤΡΙΤΑΚΙΑ  τα καταπληκτικά! 

Καλοκαιράκι!!! ∆ιακοπές!!! 

Ήρθε η εποχή που όλοι περιµέναµε µε µεγάλη ανυποµονησία:Το Καλοκαίρι!!!Για 

εννιά ολόκληρους µήνες ξυπνούσαµε πρωί πρωί, ερχόµασταν  στο σχολείο, 

διαβάζαµε, γράφαµε και όταν γυρνούσαµε στο σπίτι συνεχίζαµε το διάβασµά 

µας .Ύστερα είχαµε και αρκετές εξωσχολικές δραστηριότητες.Ήµασταν εντάξει µε 

όλες τις υποχρεώσεις µας και κουραστήκαµε αρκετά. Ήρθε επιτέλους ο καιρός για 

ξεκούραση, για παιχνίδι και για µπάνια!!! Καλό  καλοκαίρι σε όλους!!! 
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Ο Μάνος Ελευθερίου γεννήθηκε στις 12 

Μαρτίου 1938 στην Ερµούπολη της 

Σύρου.Είναι ποιητής,στιχουργός και 

πεζογράφος. Έχει γράψει ποιητικές 

συλλογές, διηγήµατα, µία νουβέλα, δύο 

µυθιστορήµατα και περισσότερα από 400 

τραγούδια. Παράλληλα έχει εργαστεί ως 

αρθογράφος, επιµελητής εκδόσεων, 

εικονογράφος  και  ραδιοφωνικός 

παραγωγός. 

Το 2004 δηµοσιεύει το πρώτο του 

µυθ ιστόρηµα  «Ο  Καιρός  των 

Χρυσανθέµων» που τιµήθηκε µε το 

Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας τα ο 2005. 

Το 2013 ο Μάνος Ελευθερίου, 

βραβεύθηκε για την συνολική προσφορά 

του από την Ακαδηµία Αθηνών. 

Οδός Αριστοτέλους 
Στίχοι Λευτέρης Παπαδόπουλος 

Μουσική  Γιάννης Σπανός 

Τραγούδι Χάρις Αλεξίου 

 

Σάββατο κι απόβραδο και 

ασετυλίνη 

στην Αριστοτέλους που γερνάς 

έβγαζα απ' τις τσέπες µου 

φλούδες µανταρίνι 

σου 'ριχνα στα µάτια να πονάς 

Παίζαν οι µικρότεροι κλέφτες 

κι αστυνόµους 

κι ήταν αρχηγός η Αργυρώ 

και φωτιές ανάβανε στους 

απάνω δρόµους 

τ' Άη Γιάννη θα 'τανε θαρρώ 

Βγάζανε τα δίκοχα οι παλιοί 

φαντάροι 

γέµιζ' η πλατεία από παιδιά 

κι ήταν ένα πράσινο, πράσινο 

φεγγάρι 

να σου µαχαιρώνει την καρδιά 

Παίζαν οι µικρότεροι κλέφτες 

κι αστυνόµους 

κι ήταν αρχηγός η Αργυρώ 

και φωτιές ανάβανε στους 

απάνω δρόµους 

τ' Άη Γιάννη θα 'τανε θαρρώ 

Ποια ήταν η Αργυρώ του τραγουδιού; 

Σε συνέντευξή του ο Λευτέρης 

Παπαδόπουλος είπε πως η Αργυρώ ήταν 

ένα από τα κορίτσια της γειτονιάς  του,που 

στα χρόνια της Κατοχής ντυνόταν 

αγορίστικα και δούλευε σαν λουστράκι. 

Κάποιο πρωί ένα γερµανικό αυτοκίνητο µε 

Αυστριακό οδηγό τη χτύπησε και την 

τραυµατίζοντάς την σοβαρά.Ο οδηγός όταν 

αποκαλύφθηκε η αλήθεια συγκλονίστηκε 

και αποφάσισε να σταθεί πλάι στην ίδια  

και την οικογένειά της. Η Αργυρώ,έγινε 

καλά, µεγάλωσε παντρεύτηκε,αλλά τα 

δύσκολα µαρτυρικά χρόνια που πέρασε σαν 

παιδί άφησαν στην ψυχή της, τα ίχνη 

τους,αρρωσταίνοντάς την ψυχικά. 

Στις 24 Ιουνίου η εκκλησία µας εορτάζει το 

γενέθλιο του Ιωάννη του Πρόδροµου. 

Παλιότερα στις 23 Ιουνίου ,την παραµονή 

του Αη Γιαννιού,του  Λαµπαδιάρη, όπως 

αλλιώς λέγεται,µόλις έπαιρνε να νυχτώσει,σε 

κάθε γειτονιά ανάβανε φωτιές και έκαιγαν τα 

Πρωτοµαγιάτικα στεφάνια. Μικροί και 

µεγάλοι πηδούσαν πάνω από τις φωτιές και 

διασκέδαζαν.Το έθιµο αυτό διατηρείται 

ακόµη .Έτσι σε πολλά µέρη εκείνη την ηµέρα 

θα δούµε φωτιές και παιδιά αλλά και 

µεγάλους να πηδάνε από πάνω.Ύστερα 

συνεχίζουν µε γλέντια και τραγούδια, µε την 

συµµετοχή όλων. 

Ανάβουνε φωτιές... 

 

Η σούστα πήγαινε µπροστά 
Στίχοι  Μάνος Ελευθερίου                                

Μουσική  ∆ήµος Μούτσης 

Η σούστα πήγαινε µπροστά 

κι ο µάγκας τοίχο τοίχο 

δεν έτυχε στα χρόνια αυτά 

τίποτα να πετύχω. 

 

Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές 

του Αη Γιάννη αχ πόσα ξέρεις και µου λες 

αχ πόσα τέτοια ξέρεις και µου λες 

που `χουν πεθάνει. 

 

Με βάλαν πάνω στην κορφή 

στ’ αγριεµένο κύµα 

στης Σµύρνης την καταστροφή 

στ’ άδικο και στο κρίµα. 

 

Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές 

του Αη Γιάννη αχ πόσα ξέρεις και µου λες 

αχ πόσα τέτοια ξέρεις και µου λες 

που `χουν πεθάνει. 

Ποιος δεν έχει σιγοτραγουδήσει αυτό το αγαπηµένο 

τραγούδι;Την µουσική έγραψε ο ∆ήµος Μούτσης και τους 

στίχους ο Μάνος Ελευθερίου.Ο πρώτος που το τραγούδησε 

ήταν ο ∆ηµήτρης Μητροπάνος στο δίσκο «Άγιος 

Φεβρουάριος» το 1972,όταν ήταν ακόµα φαντάρος.Το 

ηχογράφησε σε τετραήµερη άδεια από τον στρατό,στην 

διάρκεια της δικτακτορίας.Τα τραγούδια του δίσκου ήταν 

εµπνευσµένα από τη Σµύρνη και τη Μικρασιατική 

καταστροφή. 

Ο Κλήδονας  
Ο Κλήδονας είναι ένα έθιµο που συνδέεται 

µε αυτές τις ηµέρες,αν και έχει καταγωγή 

από την αρχαιότητα.Είναι µία µαντική πράξη 

µε σκοπό να φανερωθεί στις κοπέλες το 

ριζικό ή η τύχη τους. Απαραίτητα συστατικά, 

µια στάµνα µε «αµίλητο» νερό και κάποιο 

προσωπικό µικροαντικείµενο της κοπέλας.  

Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές  

του Αη Γιάννη αχ πόσα ξέρεις και µου λες 

Αχ πόσα τέτοια ξέρεις και µου λες  

που’χουν πεθάνει 

Μάνος Ελευθερίου 
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∆ιαφηµίζοντας τον τόπο µας 

Επισκεφτείτε την όµορφη γραφική 

Λίµνη, περπατήστε στα όµορφα στενά 

της µε τα παραδοσιακά σπίτια και 

ανάψτε κεράκι σε όποιο εκκλησάκι 

συναντήσετε στο δρόµο σας. Μια 

κωµόπολη περικυκλωµένη από πολύ 

πράσινο που καθρεφτίζεται στο γαλάζιο 

της θάλασσας. 

                                    (Κωνσταντίνος) 

Γύρω από τη Λίµνη υπάρχουν πολλά όµορφα χωριά που µπορείτε να επισκεφτείτε.Τα 

παιδιά έγραψαν και διαφήµισαν τα δικά τους χωριά και την κωµόπολή µας. 

Το χωριό µου οι Κουρκουλοί,είναι 

χτισµένο στην πλαγιά ενός βουνού. 

Έχει πολύ ωραία θέα.Τα πιο 

όµορφα µέρη είναι η εκκλησία, που 

έχει µια τεράστια αυλή.Από εκεί 

βλέπεις τα γύρω χωριά και το 

Αιγαίο Πέλαγος.Ένα άλλο µέρος 

που αρέσει στο χωριό είναι ένας 

λόφος,το Καστρί.Εκεί κάθε χρόνο 

εδώ και πολλά χρόνια πετάνε 

χαρταετούς.Από την πίσω πλευρά 

του λόφου έχει µια σπηλιά που εκεί 

κρύβονταν οι χωριανοί για να 

γλυτώσουν από τους Γερµανούς. 
                                      (Ανδριάνα)                                                                                                                   

Το χωριό µου οι Κουρκουλοί είναι 

ορεινό χωριό, µε τέλεια θέα.Έχει 

πάρα πολύ πράσινο και ωραία 

λουλούδια.Έχει ένα καφενείο που 

οι παππούδες πίνουν καφέ και πιο 

κει κούνιες που παίζω µαζί µε τα 

άλλα παιδιά.Κατοικούν σ’αυτό 

περίπου 300 άνθρωποι.Έχει παλιά 

αλλά και καινούρια σπίτια και µια 

ε κ κ λ η σ ί α  µ ε  κ α ι ν ο ύ ρ ι ο 

καµπαναριό.                (∆αυίδ) 
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Μπορείτε να επισκεφθείτε τα δύο 

Μουσεία της περιοχής µας ,το 

Ιστορικό και Λαογραφικό 

Μουσείο και το Μουσείο 

Παραδοσιακών στολών.Εκεί θα 

δείτε πολλά και ενδιαφέροντα 

πράγµατα και θα µάθετε πολλά για 

τον τόπο µας. 

                            (Έκτωρας) 

Όπως µπαίνετε στην Λίµνη θα 

δ ε ί τ ε  τ η ν  υ π έ ρ ο χ η 

θ ά λ α σ σ α . Έ τ σ ι  ό π ω ς 

κατεβαίνετε µπορείτε να πάτε 

στα µαγαζιά του τόπου µας 

γ ι α  φ α γ η τ ό , 

αναψυκτικό,καφέ ,γλυκό ή 

παγωτό .Στην  άκρη  της 

παραλίας  µπορε ίτε  να 

θαυµάσετε το Προσκοπείο και 

στην άλλη άκρη της το λιµάνι 

µε τις βάρκες.                      

                              (Ορέστης) 

Η Λίµνη είναι ένα θαυµάσιο χωριό 

µε υπέροχη θάλασσα και ωραίες 

παραλίες.Έχει υπέροχα σπίτια. 

Ελάτε να µείνετε στην Λίµνη για 

αξέχαστες διακοπές. 
                                                 

                                             (Θάνος) 

Καλοκαίρι στη Λίµνη!!!  

Επισκεφτείτε την εξωτική 

Λίµνη για ένα ήρεµο και όλο 

µαγεία καλοκαίρι. 

Πληροφορίες στο 2227 0 

31603                                

Ή επισκεφτείτε το σάιτ του 

∆ήµου Μαντουδίου–Λίµνης-

Α γ ί α ς  Ά ν ν α ς 

www.malian.gov.gr 
                                                                                                                  

(Νίκος) 

Ανακαλύψτε τη Λίµνη!!! 

Είναι οικονοµικά µε ωραίες 

παραλίες. 

Λίµνη  –φιλόξενη  κα ι 

ελκυστική!!! 

Λίµνη-η αυθεντική!!! 

Μπο ρ ε ί τ ε  ν α  β ρ ε ί τ ε 

περισσότερες πληροφορίες 

στον τουριστικό οδηγό ή στο 

Ίντερνετ. 
                                     (Χρήστος) 

 

Το χωριό µου λέγεται Μουρτιάς. 

Πήρε αυτό το όνοµα από τις πολλές 

µυρτιές που υπάρχουν στην περιοχή. 

Απέχει ελάχιστα χιλιόµετρα από τη 

Λίµνη. Βρίσκεται σε βουνό αλλά 

είναι  και  πολύ  κοντά  στη 

θάλασσα.Είναι χτισµένο στην πλαγιά 

Μεσοπέτρι.Η κεντρική εκκλησία του 

είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος και η 

Αγία Ελένη.Κοντά στο χωριό έχει 

και πολλά εξωκκλήσια.      (Ιωάννα)  

  Μουρτιάς 

       Κουρκουλοί 
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Γιατί η θάλασσα  είναι  γαλάζια;               

Αν βάλουµε νερό σε ένα ποτήρι θα 

δούµε ότι είναι διαφανές,σε µια πισίνα 

γαλάζιο και µέσα σε µια θάλασσα θα 

είναι µπλε σκούρο ή πράσινο .Το χρώµα 

του οφείλεται στην αποτελεσµατικότερη 

απορρόφηση συγκεκριµένων χρωµάτων 

του λευκού φωτός (κόκκινο, πορτοκαλί, 

κίτρινο) και είναι ο κύριος λόγος που η 

θάλασσα είναι µπλε. Μερικοί άλλοι λόγοι 

που προσθέτουν στα χρώµατα της 

θάλασσας, είναι ο ουρανός, το πλαγκτόν 

και η επιπλέουσα ύλη, που υπάρχει σε 

τεράστιες ποσότητες στους ωκεανούς . 

Ξέρετε ότι…      

Ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο δείγµα 

τυπογραφίας;Ήταν ο δίσκος της 

Φαιστού.Βρέθηκε στην Φαιστό και ήταν 

από την Μινωική εποχή.Ήταν γραµµένος 

µε ιερογλυφική γραφή.Είναι το πρώτο 

δείγµα τυπογραφίας ,γιατί τα σχήµατα 

που έχει πάνω του έχουν τυπωθεί µε 

σφραγίδες.Πιστεύουν οι επιστήµονες  ότι 

είναι γραµµένος  πάνω του ένας 

θρησκευτικός ύµνος, αλλά κανείς δεν 

κατάφερε να τον διαβάσει ως σήµερα. 

Ξέρετε πότε χρησιµοποιήθηκε στην 

Ελλάδα το ηµερολόγιο που έχουµε 

τώρα; 

Η Ελλάδα  ακολούθησε το Γρηγοριανό 

ηµερολόγιο,το ηµερολόγιο που έχουµε 

τώρα ,στις 16 Φεβρουαρίου του 1923, η 

οποία ορίστηκε ως 1 Μαρτίου 1923.Το 

Γρηγοριανό ηµερολόγιο αντικατέστησε 

το Ιουλιανό ηµερολόγιο  για να 

διορθώσει σφάλµατά του.Είχε ήδη 

υπογραφεί από το 1581 και σταδιακά 

ακολουθήθηκε πρώτα από τις καθολικές 

χώρες και τρεις περίπου αιώνες  

αργότερα από τις Ορθόδοξες. Τελευταία 

Ευρωπαϊκή χώρα που το ακολούθησε 

ήταν η Ελλάδα. 

Οι απορίες µας για τη θάλασσα 

Ξέρετε ποιο είναι το µεγαλύτερο ζώο 

του κόσµου;Το µεγαλύτερο ζώο του 

κόσµου είναι η φάλαινα και ζει στη 

θάλασσα . Το γαλάζιο φαλαινόπτερο 

µπορεί να φτάσει το µήκος των 30 

µέτρων. 

Την Παγκόσµια ηµέρα Γονέων 

Γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η 

Ιουνίου, µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ του 2012, ως 

φόρος τιµής στους γονείς όλου του 

κόσµου. 

Ξέρετε ποιος ήταν ο πρώτος τεχνητός 

δορυφόρος της γης; Ήταν ο Σπούντικ 1 

και εκτοξεύτηκε στις 4 Οκτωβρίου 1957 

από τη Σοβιετική Ένωση.Ο επόµενος , ο 

Σπούντικ 2 εκτοξεύτηκε στις 3 

Νοεµβρίου  1957 .Μετέφερε  µία 

σκυλίτσα τη Λάικα,που ήταν το πρώτο 

ζώο των Σοβιετικών στο διάστηµα. 

Ξέρετε ότι υπάρχει ένα εκκλησάκι µε 

δεκαεφτά δέντρα στην στέγη του;Στο 

εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας της 

Βάσ τ α ς  , σ τ η ν  Με γ α λ ό π ο λ η 

Αρκαδίας,στην Πελοπόννησο,υπάρχουν 

δεκαεφτά πανύψηλα δέντρα στη σκεπή 

του.Οι ρίζες τους δεν φαίνονται γιατί 

περνάνε µέσα από τους τοίχους και 

καταλήγουν στο έδαφος. 

Γιατί η θάλασσα είναι αλµυρή; 

Η θάλασσα είναι αλµυρή γιατί στο βυθό 

της έχει πάντα πολύ αλάτι.Βέβαια,στις 

µεγάλες ή κρύες θάλασσες,ή εκεί που 

πέφτουν περισσότερες βροχές ή ποτάµια 

το νερό είναι λιγότερο αλµυρό 

απ’αλλού.Όπως και να’ναι,όµως,έχει 

πάντα αλάτι;Ξέρετε γιατί;Το νερό της 

βροχής παρασύρει και τα άλατα του 

εδάφους και φτάνουν στη θάλασσα.Όταν 

το νερό εξατµίζεται τα άλατα 

µένουν.Αυτό γινόταν για πολλά πολλά 

χρόνια και έτσι έχει συγκεντρωθεί πολύ 

πολύ  αλάτι  που κάνει τη θάλασσα 

αλµυρή. 

Ξέρετε ότι ένα από τα εφτά θαύµατα 

του κόσµου ήταν το χρυσελεφάντινο 

άγαλµα του Ολυµπίου ∆ιός; Έργο του 

γλύπτη Φειδία το 430π.Χ.Είχε ύψος 

12µ. Και ήταν τοποθετηµένο στην 

Ολυµπία.Καταστράφηκε από φωτιά. 

Ξέρετε ποιοι ήταν οι πρώτοι άνθρωποι 

στο διάστηµα;Ο πρώτος άντρας ήταν ο 

Σοβιετικός Γιούρι Γκαγκάριν, που 

εκτοξεύθηκε στις 12 Απριλίου 1961 µε 

το σκάφος Βοστόκ 1 και βρέθηκε σε 

τροχιά γύρω από τη Γη επί 108 λεπτά .Η 

π ρ ώ τ η  γ υ ν α ί κ α  ή τ α ν  η 

Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα, στις 16 

Ιουνίου 1963 και γύριζε γύρω από τη γη 

σχεδόν τρεις µέρες. 

Να µην  ξεχάσουµε 

• Σ τ η ν  π α ρ α λ ί α  φ ο ρ ά µ ε 

καπέλο ,γυαλιά  ηλίου  και 

αντηλιακό. 

• Κάνουµε µπάνιο 2-3 ώρες µετά 

το φαγητό. 

• Φ ο ρ ά µ ε  σ ω σ ί β ι ο  κ α ι 

µπρατσάκια αν δεν ξέρουµε 

µπάνιο. 

• ∆εν κάνουµε βουτιές αν δεν 

ξέρουµε τι έχει από κάτω γιατί 

µπορεί να κινδυνέψουµε. 

• Να µην αποµακρυνόµαστε από 

τους γονείς µας. 

• Κολυµπάµε µέσα από  τις 

σηµαδούρες,γιατί έξω από αυτές 

περνούν ταχύπλοα. 

• Απαγορεύονται τα επικίνδυνα 

παιχνίδια µε τους φίλους µας. 

• ∆εν πηγαίνουµε για µπάνιο αν ο 

καιρός δεν είναι καλός. 

• ∆εν µπαίνουµε στην θάλασσα 

αν νιώθουµε άρρωστοι,έχουµε 

ρίγη ή ζαλάδες. 

• Αν πάµε για ψάρεµα ,φοράµε 

πάντα σωσίβιο. 

• Ειδοποιούµε τον ναυαγοσώστη 

αν δούµε κάποιον να κινδυνεύει. 

• Έχουµε µαζί µας κρέµα για 

τσιµπήµατα. 

• ∆εν  κάνουµε  µπάνιο  τις 

µεσηµεριανιές ώρες από 12.00 

ως 16.00 γιατί η ακτινοβολία 

είναι πολύ δυνατή και θα 

κάνουµε κακό στην υγεία µας. 

• ∆εν πετάµε σκουπίδια µέσα ή 

έξω από τη θάλασσα.Πριν 

φύγουµε αφήνουµε το χώρο 

καθαρό. 

Κανόνες ασφάλειας στην 

παραλία και στη θάλασσα 

Παγκόσµιας Ηµέρας Πατέρα 

Γιορτάζεται κάθε Τρίτη 

Κυριακή του Ιουνίου από το 

1910. Εµπνεύστρια της  ήταν η 

Αµερικανίδα Σονάρα Σµαρτ 

Ντοντ ,θέλοντας να τιµήσει τον 

πατέρα της που ανάθρεψε 

µόνος του τα έξι παιδιά της 

οικογένειας. 


