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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

 

Σημαντικές μέρες του μήνα 

 

1
η 

 Οκτωβρίου: Ημέρα για την Τρίτη 

ηλικία 

Καθιερώθηκε από τον Ο.Η.Ε. το 1990 για 

να τιμήσει τους ηλικιωμένους και να 

επισημάνει τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν. 

 

2 Οκτωβρίου : Διεθνής ημέρα για την 

καταπολέμηση της βίας  

Καθιερώθηκε το 2007 από τον Ο.Η.Ε. με 

στόχο την μη χρήση της βίας  σε όλες τις 

ανθρώπινες εκδηλώσεις. Η  ημερομηνία 

επιλέχτηκε γιατί είναι η ημέρα γέννησης 

του Μαχάτμα Γκάντι. 

 

4 Οκτωβρίου: Παγκόσμια ημέρα των 

ζώων 

Γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1931 στη 

Φλωρεντία για να ευαισθητοποιηθεί ο 

κόσμος και να προστατεύει τα ζώα.  

 

5 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα 

Εκπαιδευτικών  

Καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO 

για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό 

ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην 

κοινωνία.  

 

16 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα 

Διατροφής 

Γιορτάζεται τη μέρα ίδρυσης του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και 

Γεωργίας ( 16-10-1945)  του Ο.Η.Ε.  

 

26 Οκτωβρίου: Γιορτή του Αγίου 

Δημητρίου 

Γιορτάζει ο Άγιος Δημήτριος ο 

Μυροβλύτης, πολιούχος της 

Θεσσαλονίκης. 

 

27 Οκτωβρίου :Γιορτή της σημαίας 

Γιορτάζει η γαλανόλευκη σημαία μας, το 

ιερό σύμβολο της πατρίδας μας. 

 

28 Οκτωβρίου: Γιορτή του ΟΧΙ 

Γιορτάζουμε το μεγάλο Όχι που είπαν οι  

Έλληνες στους Ιταλούς και τους 

Γερμανούς  το  1940. 

 

31 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα 

Αποταμίευσης 

Γιορτάζεται από το 1924 έτος ίδρυσης του 

Διεθνούς Ινστιτούτου Ταχυδρομικών 

Ταμιευτηρίων στο Μιλάνο. Σκοπός  είναι 

να καταλάβουμε ότι η αποταμίευση 

συμβάλει στο ατομικό και γενικό καλό.  

                                    Αγόρια Ε΄τάξης 

       ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 50 ΛΕΠΤΑ 
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Έθιμα του γάμου στον Αετό 

Φλώρινας 

Ο γάμος είναι ένα πολύ 

σημαντικό γεγονός στη ζωή 

του ανθρώπου και γι’ αυτό 

πολλά έθιμα συνδέονται με 

αυτόν.  

Τα παλιά χρόνια οι γάμοι γίνονταν με 

προξενιό και μέσα στο χωριό. Σπάνια 

κάποιο κορίτσι παντρευόταν σε ξένο 

χωριό.  

Στο σπίτι της νύφης, βδομάδες πριν το 

γάμο έβγαζαν τα προικιά, τα  

τακτοποιούσαν σε ένα δωμάτιο και 

περνούσε όλος ο κόσμος τα έβλεπε και 

δώριζε. Τα δώρα στη νύφη δίνονταν πριν 

το γάμο, ενώ στο γαμπρό μετά το γάμο. 

Όταν έφευγαν οι καλεσμένοι , η νύφη τους 

έδινε  κάλτσες, στραγάλια και καραμέλες.  

Ο γάμος ξεκινούσε από την Τετάρτη, στο 

σπίτι του γαμπρού. Η κουμπάρα και οι  

γυναίκες των πιο στενών συγγενών 

πήγαιναν στο σπίτι του κρατώντας ένα  

κόσκινο μέσα στο οποίο είχαν βάλει λίγο 

σιτάρι, ένα σταυρό φτιαγμένο από 

βασιλικό και καραμέλες. Πρώτα η 

κουμπάρα και μετά οι άλλες γυναίκες 

άδειαζαν τα κόσκινα πάνω σε ένα χαλί. 

Έπειτα τρεις κοπέλες μάζευαν το σιτάρι 

και ερχόταν ο μυλωνάς και το έπαιρνε για 

να το αλέσει την ίδια μέρα. Δεν  έπρεπε το 

σιτάρι να «κοιμηθεί» στο μύλο. Με το 

αλεύρι αυτό πρωί πρωί την Παρασκευή 

ζύμωναν δύο μπουγάτσες ( είδος ψωμιού 

στολισμένο). 

Μετά  ξεκινούσε η διαδικασία για το 

προζύμι. Ένα αγόρι, που είχε και τους δύο 

γονείς του, έφερνε νερό από τρεις  βρύσες 

χωρίς να μιλήσει καθόλου στο δρόμο. Το 

συνόδευαν συγγενείς και φίλοι  με 

τραγούδια  Με το νερό αυτό  και με το 

αλεύρι έφτιαχναν το προζύμι. Μία κοπέλα 

το ανακάτευε με  κλωνάρι βασιλικό στο 

οποίο είχε βάλει τη βέρα,   που έπεφτε 

μέσα στο προζύμι. Έπειτα  χόρευε τρεις 

χορούς κρατώντας το προζύμι.  

Αφού τελείωναν,   πήγαιναν να 

καλέσουν τον κουμπάρο και τη 

νύφη με μπουγάτσα και κρασί. 

Έπειτα γύριζαν τραγουδώντας 

στο σπίτι του γαμπρού και τρώγανε, πίνανε 

και γλεντούσαν. Επειδή ήταν Παρασκευή 

τρώγανε ψάρι. Την ίδια  μέρα    οι δύο 

πεθερές πήγαιναν και καλούσαν τους πιο 

κοντινούς συγγενείς τους. Το Σάββατο 

πρωί οι μπράτιμοι ( νεαρά αγόρια 

συγγενείς ή φίλοι του γαμπρού) καλούσαν 

όλο το χωριό  προσφέροντας  στραγάλια 

και τσίπουρο. Έργο των μπράτιμων ήταν 

να βοηθάνε στις δουλειές του γάμου γι’ 

αυτό και φορούσαν ποδιές.  

Το πρωί του Σαββάτου τρία κορίτσια 

ζύμωναν το προζύμι. Το μοίραζαν στα τρία 

και η τυχερή που έβρισκε τη βέρα έπαιρνε 

χαρτζιλίκι  από το  γαμπρό για να του τη 

δώσει πίσω .Έφτιαχναν  λειτουργιές, 

μπουγάτσες και ψωμί. Παρόμοια έθιμα 

γίνονταν και στο σπίτι της νύφης. Έπειτα 

έσφαζαν σπιτικό μοσχάρι ή πρόβατα  για 

να ταΐσουν τους καλεσμένους.  Το γλέντι 

εκείνα τα χρόνια γινόταν στο σπίτι και όχι 

σε κέντρα όπως γίνεται σήμερα. Για  την 

προετοιμασία  του φαγητού και το 

στρώσιμο των τραπεζιών βοηθούσαν οι 

συγγενείς ,οι γείτονες και οι μπράτιμοι.  

Το πρωί της Κυριακής η πεθερά πήγαινε 

στην εκκλησία με μία λειτουργιά να την 

ευλογήσει ο παπάς. Με αυτή τη λειτουργιά 

θα κοινωνούσαν οι νεόνυμφοι κατά την 

τελετή του γάμου. 

Λίγο πριν το μεσημέρι,  με συνοδεία 

μουσικής  οι συγγενείς του γαμπρού 

πήγαιναν να καλέσουν τον κουμπάρο. Τον 

τιμούσαν πολύ. Ό,τι έλεγε ο κουμπάρος 

ήταν διαταγή. Τον καλούσαν τρεις φορές. 

Την τρίτη φορά τον παίρνανε, μαζί με τους 

καλεσμένους του και πήγαιναν στου 

γαμπρού  για να τον ξυρίσει. Ο κουμπάρος 

κουβαλούσε  μαζί του την ελληνική 

σημαία που ψηλά στο κοντάρι της είχαν 
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καρφώσει ένα μήλο και την άφηνε στο 

σπίτι του γαμπρού, ο οποίος την επέστρεφε 

την Πέμπτη μετά το γάμο.  Αφού γινόταν  

το ξύρισμα όλο το σόι έριχνε λεφτά σε μια 

πετσέτα που ήταν δεμένη γύρω από το 

λαιμό του γαμπρού. Έπειτα  πήγαινε ο 

γαμπρός να ντυθεί μαζί με  έναν  μπράτιμο  

ο οποίος του έβαζε το πρώτο ρούχο.  Αφού 

ντυνόταν έβγαινε στην πόρτα και 

περνούσε το σόι και τον χαιρετούσε. 

Πρώτα ο πατέρας και έπειτα η μάνα 

γύρναγαν πάνω από το κεφάλι του 

γαμπρού μία λειτουργιά ,  αλάτι και κρασί 

και ο γαμπρός τα φιλούσε τρεις φορές. 

Έπειτα ξεκινούσαν για το σπίτι της νύφης . 

Μπροστά πήγαιναν το όργανα  , ο 

κουμπάρος με την παρέα του, πίσω ο 

γαμπρός με το σόι και πιο πίσω τρία 

κορίτσια με πανέρια. Στο ένα είχαν το 

φόρεμα της νύφης, στο άλλο μια 

μπουγάτσα με καραμέλες και ρύζι και στο 

τρίτο ένα ταψί γλυκό σιροπιαστό σαν 

μπακλαβάς (μπλάγα). Όταν φτάνανε στην 

πόρτα της νύφης έκαναν νάζια . Έπρεπε να 

τους στρώσουν  κιλίμια για να περάσουν 

μέσα. Η νύφη κρυμμένη κοιτούσε το 

γαμπρό από το παράθυρο μέσα από τη 

βέρα και ένα κόσκινο.  Ο κουμπάρος με 

την παρέα του κάθονταν στα στρωμένα  

τραπέζια. Οι άλλοι έξω γλεντούσαν .Οι 

δύο συμπέθεροι βάζανε λεφτά πάνω στη 

μπουγάτσα και τη σπάνανε σε τέσσερα 

κομμάτια. Εν τω μεταξύ, μέχρι να 

ετοιμαστεί η νύφη,  φόρτωναν την προίκα 

σε κάρα και την πήγαιναν στο σπίτι του 

γαμπρού. Εκεί περίμενε η πεθερά που 

έριχνε ρύζι και ζάχαρη και μετά πήγαινε 

στην εκκλησία να 

περιμένει τη νύφη. 

Μόλις ετοιμαζόταν 

η νύφη έβγαινε 

στην πόρτα και 

γινόταν το έθιμο 

του 

αποχαιρετισμού, 

ακριβώς όπως και 

στο σπίτι του 

γαμπρού.  Έπειτα 

χόρευε ένα χορό 

και ξεκινούσαν όλοι μαζί για την 

εκκλησία.  Μετά τη στέψη γύριζαν  στο 

σπίτι του γαμπρού. Η πεθερά έδινε στη 

νύφη ένα καρβέλι ψωμί κάτω απ’ τη 

μασχάλη  και στο άλλο χέρι μια αγκαλιά 

ξύλα, την πήγαινε στο τζάκι και της 

χτυπούσε  το κεφάλι τρεις φορές δίνοντάς 

της ευχές να είναι νοικοκυρά και  να κάνει 

πολλά παιδιά. Μετά την έστελνε στην 

κοντινή βρύση να γεμίσει το στόμα της 

νερό, το ίδιο έκανε και ο γαμπρός που την 

περίμενε στο κατώφλι  και κατάβρεχαν  ο 

ένας τον άλλο. 

 Έπειτα ξεκινούσε το γλέντι. Πρώτα 

χόρευε ο κουμπάρος, μετά το ζευγάρι ,τα 

πεθερικά και έπειτα όλος ο κόσμος.  Ο 

πρώτος μπράτιμος είχε και αυτός 

μπουγάτσα που τη χόρευε τρεις χορούς και 

μετά την έκοβε σε κομμάτια και την 

πετούσε στον κόσμο.  Όταν χόρευαν τα 

πεθερικά τους περνούσαν στο λαιμό 

αρμαθιές  με ξερές πιπεριές, κρεμμύδια , 

κατσαρολικά  ,  δίχτυα ανάλογα με τη 

δουλειά που έκαναν. Το γλέντι κρατούσε 

μέχρι τα ξημερώματα. Την Πέμπτη το 

ζευγάρι πήγαινε στο σπίτι του κουμπάρου 

με δώρα για τον κουμπάρο και την 

οικογένεια του και αυτός τους έκανε το 

τραπέζι. Οι εκδηλώσεις του γάμου 

τελείωναν την επόμενη Κυριακή που το 

ζευγάρι με τα πεθερικά πήγαιναν  στο 

σπίτι της νύφης για να γευματίσουν.  

 

Μελπομένη Νικολάου 
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 Οικολογικά και …οικονομικά  

 
Εμείς τα παιδιά πολλές φορές 

προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε  

τους μεγαλύτερους  να προστατέψουν το 

περιβάλλον και τους αναφέρουμε 

πολλούς λόγους για τους οποίους 

επιβάλλεται να το κάνουν. Βρήκαμε 

έναν ακόμα λόγο που πιστεύουμε ότι 

μπορεί να τους πείσει, ειδικά αυτήν την 

περίοδο που η πατρίδα μας βρίσκεται σε 

δύσκολη οικονομική θέση και πολλές 

οικογένειες προσπαθούν να κόψουν τα 

περιττά έξοδα για να τα βγάλουν πέρα.  

Το σύνθημά μας: «Η προστασία του 

περιβάλλοντος σας συμφέρει και 

οικονομικά» 

Αντί να αγοράζετε καθαριστικά για το 

σπίτι και να ξοδεύετε λεφτά φτιάξτε τα 

μόνοι σας. Έτσι κάνετε οικονομία αλλά 

και δε μολύνετε το περιβάλλον με όλα 

αυτά τα χημικά που περιέχουν τα 

καθαριστικά. Επιπλέον προστατεύετε 

τον οργανισμό σας από τυχόν αλλεργίες  

που μπορεί να προκαλέσουν και δεν 

εισπνέετε   τις αναθυμιάσεις τους. 

Βρήκαμε από το internet και σας 

προτείνουμε: 

1. Για να καθαρίσετε τα τζάμια βάλτε σε 

ένα μπουκάλι σπρέι 1 κούπα ξύδι άσπρο 

και 3 κούπες νερό. Για σκούπισμα των 

τζαμιών χρησιμοποιείστε τσαλακωμένες 

εφημερίδες.  

2. Για να καθαρίσετε τα πλακάκια   του 

πατώματος και να βγάλετε τη βρομιά 

χωρίς τρίψιμο και θαμπάδες βάλτε σε 

ένα κουβά  3½ λίτρα νερό και  ¼ της 

κούπας ξύδι και σφουγγαρίστε. 

3. Για να καθαρίσετε τις βρύσες από τα 

θαμπά σημάδια από άλατα  βρέξτε ένα 

πανάκι με ξίδι και απλώστε το πάνω 

τους. Αφήστε το για μερικές ώρες και 

μετά σκουπίστε. Οι βρύσες σας θα 

γυαλίζουν.  

4. Για να ζωντανέψουν τα χρώματα του 

χαλιού σας αλλά και να το απολυμάνετε 

περάστε το με ένα μαλακό σφουγγάρι 

βουτηγμένο σε νερό και ξίδι. 

5. Για να λάμπουν τα  φωτιστικά  σας 

καθαρίστε τα με χλιαρό νερό  στο οποίο 

έχετε προσθέσει λίγο καθαρό 

οινόπνευμα. 

6. Για να γυαλίσουν  τα ασημικά σας 

τρίψτε τα  με αλοιφή από μαγειρική 

σόδα και νερό χρησιμοποιώντας 

βαμβακερό πανί. Μετά ξεπλύντε και 

γυαλίστε τα με στεγνό.  

7. Για τα ξύλινα έπιπλα και πατώματα 

αναμείξτε 1 μέρος χυμό λεμονιού με 2 

μέρη ελαιόλαδο και απλώστε το πάνω 

στην ξύλινη επιφάνεια σε μια λεπτή 

στρώση. Μετά τρίψτε το καλά με 

μαλακό πανί. 

               Αρκουδοπούλου Σοφία 
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Η εμποροπανήγυρις του Αμυνταίου 
 

Οι εμποροπανηγύρεις είναι οργανωμένες 

αγορές, στις οποίες  συγκεντρώνεται 

πλήθος εμπορευμάτων και εμπόρων από 

γειτονικές ή μακρινές περιοχές.  Γίνονται 

μια φορά το χρόνο,  Συνήθως 

οργανώνονται με την ευκαιρία  

θρησκευτικών  γιορτών  γι’ αυτό και 

ονομάζονται πανηγύρεις. Είναι  δηλαδή 

εμπόριο και πανηγύρι μαζί.  

 Ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων είναι 

πολύ παλιός.  Οι ρίζες τους ανιχνεύονται 

στην αρχαιότητα. Στα χρόνια του 

Βυζαντίου οργανωνόταν μεγάλος αριθμός 

εμποροπανηγύρεων που βοηθούσαν   

στην οικονομική ανάπτυξη  των 

Βυζαντινών. Αλλά και στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας  γίνονταν 

εμποροπανηγύρεις στην Πελοπόννησο, τη 

Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία.  

Με μουλάρια και κάρα οι μικροπωλητές 

κουβαλούσαν τα είδη που διέθεταν στα 

κεφαλοχώρια της περιοχής για να τα 

πουλήσουν ή να τα ανταλλάξουν με άλλα 

είδη.  

Στην περιοχή μας γίνονται 

εμποροπανηγύρεις στην Κοζάνη, την 

Πτολεμαΐδα, το Άργος Ορεστικό, το 

Αμύνταιο.  

Πότε πρωτοξεκίνησε το πανηγύρι του 

Αμυνταίου δε γνωρίζουμε. Ακόμα και οι 

γεροντότεροι του χωριού το θυμούνται 

από τα παιδικά τους χρόνια. Φέρνουν στη 

μνήμη τους  με νοσταλγία το μαλλί της 

γριάς, το γύρο του θανάτου , το αγόρι  

που μεταμορφωνόταν σε γορίλα, τις 

κούνιες, τη σκοποβολή, τα τενεκεδάκια. 

Ήταν ένα πολύ σπουδαίο γεγονός για όλη 

την περιοχή.   

Στη σημερινή εποχή το πανηγύρι του 

Αμυνταίου γίνεται κάθε χρόνο στις αρχές 

του Οκτώβρη και διαρκεί πέντε μέρες. 

Πολλοί μικροέμποροι παίρνουν μέρος. Οι 

κάτοικοι των γύρω περιοχών το 

περιμένουν με πολλή  ανυπομονησία. 

Εκείνες τις μέρες οι άνθρωποι που 

επισκέπτονται το πανηγύρι ψωνίζουν 

συνήθως για το χειμώνα μπουφάν, 

κουβέρτες, χαλιά κ.α. Υπάρχουν επίσης 

και διάφορα παιχνίδια όπως τρενάκι, 

μπαλαρίνα, ταψί, συγκρουόμενα κ.α. 

Ακόμα μπορούμε να βρούμε πολλά γλυκά 

όπως λουκουμάδες, χαλβά, λουκούμια, 

καραμέλες. Και βέβαια πολλά ψητά 

κρέατα όπως σουβλάκια, λουκάνικα, 

κοκορέτσι, κεμπάπ. Ο καπνός από τις 

ψησταριές φαίνεται από μακριά και οι 

μυρουδιές σου σπάνε τη μύτη και δεν 

μπορείς να αντισταθείς. Όλα τα τραπέζια 

γεμίζουν από κόσμο που απολαμβάνει τα 

κρεατικά. Είναι ευκαιρία να βρεις τους 

φίλους και γνωστούς γιατί δεν υπάρχει 

άνθρωπος στην περιοχή που να μην 

επισκεφτεί το πανηγύρι. Τη Δευτέρα 

τελευταία μέρα του πανηγυριού o κόσμος 

είναι τόσος πολύς που δεν μπορείς να 

προχωρήσεις. Κάποιοι άνθρωποι όμως δε 

συμπαθούν καθόλου το πανηγύρι γιατί 

όταν οι άνθρωποι βρίσκονται στο 

πανηγύρι και δεν είναι στα σπίτια τους, οι 

ληστές βρίσκουν την ευκαιρία , μπαίνουν 

στα άδεια σπίτια και κλέβουν λεφτά, 

κοσμήματα, τηλεοράσεις και ό,τι άλλο 

βρουν. Όπως και το δικό μου σπίτι πέρυσι 

την περίοδο του πανηγυριού διαρρήχθηκε 

από μια ομάδα ληστών . Ευτυχώς όμως δε 

μας έκλεψαν τίποτα. Από εκείνη τη 

χρονιά έχουμε πάρει τα κατάλληλα μέτρα 

και προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να 

προφυλαγόμαστε καλύτερα. 
 

 Πετσοπούλου Σταυρίνα 
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                                                ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 
 

 

 

Βρες τις 17 χώρες που κρύβονται στο κρυπτόλεξο: 
ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

ΓΑΛΛΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΔΑΝΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΣΘΟΝΙΑ 

ΚΑΝΑΔΑ 

ΚΥΠΡΟ               Ρόμπε Ειρήνη 

Β 

 

Λ Ε Τ Τ Ο Ν Ι Α Ε Ζ Ω Ψ Χ Γ 

Σ 

 

Λ Ο Β Ε Ν Ι Α Γ Δ Α Λ Ξ Ο Α 

Ε 

 

Α Α Α Λ Β Α Ν Ι Α Β Ι Γ Ψ Λ 

Ι 

 

Μ Η Β Π Ο Υ Γ Γ Ν Ο Θ Α Ε Λ 

Κ 

 

Β Π Λ Ρ Υ Ε Φ Ρ Ι Λ Ο Β Υ Ι 

Α 

 

Ζ Ο Γ Ε Λ Λ Α Δ Α Λ Υ Ι Τ Α 

Ν 

 

Κ Λ Δ Λ Γ Β Τ Σ Θ Α Α Δ Ο Τ 

Α 

 

Ρ Ω Ο Ψ Α Ο Κ N Δ Ν Ν Ρ Υ Κ 

Δ 

 

Α Ν Π Ν Ρ Ρ Δ T Ε Δ Ι Ο Ρ Υ 

Α 

 

Λ Ι Ε Θ Ι Σ Γ E Σ Ι Α Υ Κ Π 

Σ 

 

Σ Α Ν Φ Α Γ Y M Θ Α Ν Μ Ι Ρ 

Θ 

 

Ρ Η Γ Φ Α Ι I A Ο Φ Γ Α Α Ο 

Ο 

 

Υ Γ Γ Α Ρ Ι Α X Ν Κ Ψ Ν Η Σ 

Φ 

 

Β Χ Χ Μ Ι Σ Z Ξ Ι Δ Ο Ι Τ Κ 

Ψ 

 

Ω Γ Ε Ρ Μ Α N Ι Α Σ Ξ Α Μ Ο 

ΛΕΤΤΟΝΙΑ 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
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