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Σημαντικές μέρες του μήνα 
 

1
η
 Νοεμβρίου: Κοσμά και Δαμιανού των 

Αναργύρων 

Οι αδερφοί Κοσμάς και Δαμιανός κατάγονταν 

από την Ασία. Μεγαλωμένοι με χριστιανική 

ανατροφή, αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ιατρική 

και τη θεραπεία ασθενών, χωρίς να παίρνουν 

χρήματα. Η εκκλησία μας τους ανακήρυξε 

Αγίους Αναργύρους. 

6 Νοεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα προστασίας 

του περιβάλλοντος από την επίδραση των 

σύγχρονων πολέμων. 

Από το 2002 ο Ο.Η.Ε. καθιέρωσε αυτή την 

ημέρα ως ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος 

από τις καταστροφές που προκαλούν σ’ αυτό τα 

σύγχρονα όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται  

στους πολέμους της εποχής μας.  

8 Νοεμβρίου: Γιορτή των ταξιαρχών  Μιχαήλ 

και Γαβριήλ 

Επικεφαλής των αγγέλων είναι οι αρχάγγελοι 

Μιχαήλ και Γαβριήλ. Έργο των αγγέλων είναι να 

υμνολογούν το θεό και να μεταφέρουν τα 

μηνύματά του στους ανθρώπους.  

10 Νοεμβρίου : Παγκόσμια ημέρα Επιστήμης  

για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη 

Καθιερώθηκε το 1999 από τη Γενική Συνέλευση 

της Unesco για να  τονίζεται η σημασία της 

σωστής χρήσης της επιστήμης για το καλό της 

ανθρωπότητας. 

17 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα φιλοσοφίας.  

Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2002 την Τρίτη 

Πέμπτη του Νοεμβρίου με πρωτοβουλία της  

 

 

UNESCO, που αναγνώρισε την ανάγκη για κοινό 

στοχασμό πάνω στα σύγχρονα προβλήματα που 

απασχολούν την ανθρωπότητα. 

17 Νοεμβρίου: Γιορτή Πολυτεχνείου 

Γιορτάζουμε την ηρωική εξέγερση των φοιτητών  

της νεολαίας και ολόκληρου του ελληνικού λαού 

κατά της δικτατορίας, το Νοέμβριο του 1973.  

20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας 

των παιδιών 

Καθιερώθηκε από τη UNICEF όταν την ίδια 

μέρα το 1959 υπογράφτηκε η διακήρυξη των 

δικαιωμάτων του παιδιού. 

21 Νοεμβρίου: Τα Εισόδια της Θεοτόκου  

Όταν η Παναγία έγινε τριών ετών οι γονείς της ο 

Ιωακείμ και η Άννα,  πραγματοποιώντας την 

υπόσχεσή τους στο Θεό,   την έφεραν στο ναό 

της Ιερουσαλήμ και την παρέδωσαν στον 

αρχιερέα Ζαχαρία , όπου έμεινε για πολλά 

χρόνια.  

21 Νοεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα τηλεόρασης 

Γιορτάζεται με απόφαση του Ο.Η.Ε από το 1996. 

Στόχος της είναι να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές 

τηλεοπτικών προγραμμάτων μεταξύ των χωρών 

και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με την 

ειρήνη, την ασφάλεια, τον πολιτισμό, την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 

25 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα εξάλειψης της 

βίας κατά των γυναικών 

Γιορτάζεται με απόφαση  του Ο.Η.Ε. , από το  

1999 για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα 

με παγκόσμια διάσταση. 

Ζαρίδου Βασιλική 

            ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 50 ΛΕΠΤΑ 
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Προλήψεις ή δεισιδαιμονίες 

Οι κάτοικοι του Αετού πίστευαν κι 

αυτοί όπως οι περισσότεροι άνθρωποι 

σε προλήψεις. Κύρια πηγή των 

προλήψεων ήταν  ο φόβος του 

ανθρώπου απέναντι στο άγνωστο, στις 

αρρώστιες ή στο θάνατο Οι προλήψεις ήταν 

πάρα πολλές . Μερικές από αυτές τις 

καταγράφουμε παρακάτω: 

 

Δεν έπρεπε να χυθεί τσίπουρο κάτω.  Θα 

πάθαινε ζημιά ο νοικοκύρης. Αντίθετα το 

κρασί και να χυνόταν δεν τους πείραζε.  

 

Η νύφη δεν έπρεπε να φάει από την 

κατσαρόλα μια βδομάδα πριν το γάμο , γιατί 

θα έβρεχε τη μέρα του γάμου της. 

 

Δεν μετρούσαν  τα αστέρια γιατί πίστευαν ότι  

θα γέμιζαν μυρμηγκιές. 

 

Δεν πουλούσαν ή δεν χάριζαν αυγά μετά τη 

δύση του ήλιου  γιατί οι κότες δε θα 

γεννούσαν αυγά.  

 

Δεν τίναζαν τραπεζομάντιλο με ψίχουλα το 

βράδυ γιατί θα έφερνε φτώχεια στο σπίτι. 

 

Δεν κρατούσαν στο κοτέτσι άσπρο κόκορα 

γιατί λέγανε ότι όταν κελαηδούσε έλεγε « εγώ 

είμαι άσπρος, το αφεντικό να είναι μαύρο». 

 

Την άνοιξη οι άνθρωποι μόλις ξυπνούσαν 

τρώγαν μια μπουκιά ψωμί γιατί αν άκουγαν 

νηστικοί τον κούκο πίστευαν ότι θα πεθάνει η 

μαμά τους,  

Αν άκουγαν τον πελαργό νηστικοί θα τους 

έπιανε πονοκέφαλος. 

Δεν έκοβαν  τα νύχια τους το βράδυ γιατί 

πίστευαν ότι όποιος κόβει τα νύχια του θα 

γίνει βρικόλακας. 

Δεν άφηναν  την τελευταία  μπουκιά του 

ψωμιού τους γιατί θα τους  χώριζε ο 

σύντροφός τους.  

Δεν έπιναν δυο άτομα ταυτόχρονα νερό  γιατί 

θα πέθαιναν μαζί.   

Δεν έπρεπε κάποιος  να περάσει 

πάνω από παιδάκι γιατί θα έμενε 

κοντό, δε θα ψήλωνε άλλο. 

Δεν μασούσαν  τσίχλα τη νύχτα γιατί 

πίστευαν ότι  μασάνε κόκαλα πεθαμένων. 

 

Όταν κάποιος έφευγε ταξίδι η νοικοκυρά δεν 

σκούπιζε μέχρι να φτάσει στον προορισμό 

του. 

Θεωρούσαν γρουσουζιά  να τους  κόψει το 

δρόμο μαύρη γάτα.  

 

Αυγό, γάλα, γιαούρτι , προζύμι δεν έβγαζαν 

το βράδυ έξω. 

 

Η λεχώνα δεν έπρεπε να βγει έξω μετά τη 

δύση του ηλίου, για να μη της κοπεί το γάλα.  

Μόλις βασίλευε ο ήλιος κλειδωνόταν στο 

δωμάτιό της και κάλυπτε τα παράθυρα με 

κουβέρτες για να μη φαίνεται το φως από έξω.  

 

Το πρώτο φεγγάρι  πριν το  Πάσχα (νέα 

σελήνη)  το υποδέχονταν με ένα καρβέλι 

ψωμί, αλάτι και λεφτά.  

 

Όταν πήγαιναν στο χωράφι με το ζευγάρι τα 

βόδι ή τα άλογα δεν έπρεπε κανείς να τους 

κόψει το δρόμο για να μην πάθουν ζημιά. 

 

Για να σταματήσει να πέφτει χαλάζι έβαζαν το 

τσεκούρι ανάποδα ή έδιναν  στο τελευταίο 

παιδί της οικογένειας να φάει λίγο χαλάζι.  

Αν ο σκύλος ούρλιαζε σαν να κλαίει ήταν 

κακό σημάδι. Σήμαινε ότι  κάτι κακό θα βρει 

την οικογένεια. 

Αν η κουκουβάγια φώναζε έξω από το σπίτι 

θα πέθαινε κάποιος από την οικογένεια. 

 

Δεν έπλεκαν τα δωδεκάβραδα και τα βράδια 

που ξημέρωνε Τετάρτη ή Παρασκευή. Οι 

παντρεμένες δεν έπλεκαν  των Αγίων 

Θεοδώρων  για να μη μείνουν χήρες. 

 

Δεν έπρεπε να χυθεί  αλάτι στο πάτωμα.  

 

                                                                             Νικολάου Μελπομένη- Ρόμπε Ειρήνη 
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Ψηλά σε ένα λόφο του χωριού μου βρίσκεται 

ένα μοναστήρι που είναι αφιερωμένο στους 

πολιούχους αγίους Μιχαήλ και Γαβριήλ. Οι 

παλιοί λένε ότι οι άγιοι προστάτεψαν και 

προστατεύουν τους κατοίκους του. Ήμουν 

πολύ μικρή όταν πήγα με τους γονείς μου 

στη βάπτιση του μικρού μου αδελφού. Είναι 

χτισμένο από πέτρα και με ένα μαρμάρινο 

σταυρό στην κορυφή. Γύρω- γύρω έχει 

πολλά δέντρα και μπροστά από το ναό 

υπάρχει ένα μεγάλο πλατάνι. Σ΄ ένα χαμηλό 

κλαδί κρέμεται μια καμπάνα που τη χτυπούν 

οι μοναχοί με το ξύλο. Το εσωτερικό του 

ναού παλιά ήταν γεμάτο αγιογραφίες. Τώρα 

έχει μείνει μόνο μία που αναπαριστά  το 

Μυστικό Δείπνο.   

Το ιστορικό του χτισίματος της ιεράς μονής 

των Ταξιαρχών έχει ως εξής: 

Το 1890 τέσσερις κάτοικοι του Αετού πήγαν 

στο Σταυρό Χαλκιδικής, όπου εκείνη την 

εποχή γινόταν μεγάλο παζάρι για να 

αγοράσουν ζώα. Στο παζάρι είχαν έρθει και 

μοναχοί από το Άγιο Όρος. Ένας μοναχός 

τους πληροφόρησε ότι υπήρχε κάποιος 

μοναχός στο Άγιο Όρος από τον Αετό. Οι 

δύο πήραν τα ζώα και γύρισαν στον Αετό 

ενώ οι άλλοι δύο πήγαν  στο Άγιο Όρος να 

βρουν τον συντοπίτη τους μοναχό. Μετά από 

πολλές προσπάθειες τον βρήκαν. Ήταν ο 

Ρόμπες Αναστάσιος,. παπα-Δαμιανός,   που 

είχε φύγει νέος από το χωριό πριν 25 χρόνια. 

Του υποσχέθηκαν ότι αν γυρίσει στο χωριό 

θα του χτίσουν μοναστήρι για να μονάσει.  

Για να χτιστεί όμως το μοναστήρι έπρεπε να 

κάνουν αίτηση στον ίδιο το Σουλτάνο, 

πράγμα πολύ επικίνδυνο. Όποιος πήγαινε την 

αίτηση στην Κωνσταντινούπολη έπρεπε να 

τη ρίξει στο γραμματοκιβώτιο του 

Σουλτάνου και να φύγει αμέσως γιατί αν τον 

έβλεπαν θα τον σκότωναν. Το δύσκολο αυτό 

έργο ανέλαβε  ο Χρήστος Μάνος που 

δούλευε σαν κηπουρός στον κήπο του 

Σουλτάνου. Αυτός κατάφερε να ρίξει την 

αίτηση στο γραμματοκιβώτιο χωρίς να τον 

αντιληφθούν και το ίδιο βράδυ αναχώρησε 

από την Κωνσταντινούπολη για τον Αετό. Το 

χωριό για να τον τιμήσει τον διόρισε 

εκκλησιαστικό επίτροπο για όλη του τη ζωή.  

Ο Σουλτάνος διάβασε την αίτηση και 

αποφάσισε να δώσει την άδεια για το χτίσιμο 

του μοναστηριού.  

Η μονή χτίστηκε με προσωπική εργασία των 

κατοίκων του χωριού. Κατά τη διάρκεια των 

εργασιών σκοτώθηκε ένα νέο παλικάρι του 

χωριού ο Τσικούλης Ιωάννης που 

κουβαλούσε πέτρες στην πλάτη του. Το 

χτίσιμο τελείωσε το 1892 και από τότε 

άρχισε να λειτουργεί . Ο παπα-Δαμιανός 

μόνασε σ’ αυτήν περίπου 50 χρόνια και 

πέθανε σε βαθιά γεράματα. Το μοναστήρι 

στην περίοδο διακονίας του παπα-Δαμιανού 

προόδευσε πολύ. Απέκτησε μεγάλη 

περιουσία, χτίστηκαν κελιά, δωμάτια για 

τους επισκέπτες, βοηθητικοί χώροι, 

τραπεζαρία, μαγειρείο, αποθήκες.  

Ο δρόμος για το μοναστήρι ήταν γεμάτος 

πανύψηλα πλατάνια και από τις δύο πλευρές. 

Για κάποιο διάστημα λειτουργούσαν εκεί  και 

παιδικές κατασκηνώσεις. Το μοναστήρι 

αγαπήθηκε όχι μόνο από τους κατοίκους του 

Αετού αλλά και από κατοίκους των γύρω 

περιοχών. Πολλοί μιλούν για θαύματα που 

έκαναν οι αρχάγγελοι στους ίδιους ή σε 

συγγενείς τους. Η ιδιαίτερη αγάπη για τη 

μονή φαίνεται και από το γεγονός  ότι πολλοί 

πιστοί βάπτισαν τα παιδιά τους στο 

μοναστήρι και τους  έδωσαν τα ονόματα των 

Ταξιαρχών.  

 

          Δαρβάρη  Ελεονώρα
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 Ο μύθος της Πανδώρας 
 

 
 

 

Βάλε τις λέξεις από , με , σε, για , όπου ταιριάζουν , και θα διαβάσεις το 

μύθο της Πανδώρας 

 

Μια φορά που ο Δίας ήταν οργισμένος 

με τον Προμηθέα και τους ανθρώπους 

θέλησε να τους τιμωρήσει. Διέταξε τον 

Ήφαιστο να φτιάξει μια γυναίκα  ….  

πηλό, όμοια …… θεά, και να της 

χαρίσει ζωή. Όταν η γυναίκα ήταν 

έτοιμη , την ονόμασαν Πανδώρα. 

Ονομάστηκε έτσι γιατί  όλοι οι θεοί 

την προίκισαν …..δώρα. Ο Δίας την 

έστειλε …. έναν αδερφό του 

Προμηθέα , τον Επιμηθέα, μαζί με ένα 

πιθάρι, μέσα στο οποίο οι θεοί είχαν 

κλείσει όλα τα κακά και τις συμφορές. 

Ο Προμηθέας είχε πει  στον Επιμηθέα 

να μη δεχτεί κανένα δώρο ………το 

Δία, γιατί θα έμπαινε …. μπελάδες. 

Όμως αυτός δεν τον άκουσε. Τη  

δέχτηκε ….. χαρά  και την 

παντρεύτηκε. Η Πανδώρα …..  να 

μάθει τι υπήρχε μέσα στο πιθάρι, 

έβγαλε το καπάκι. 

Τότε ελευθερώθηκαν ………. το 

πιθάρι όλες οι συμφορές και 

σκορπίστηκαν παντού, ……. γη και 

…… θάλασσα. 

…… κείνη την ημέρα χίλια κακά 

ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Γέμισε 

η γη ….. αρρώστιες και στεναχώριες. 

Όμως στον πάτο του πιθαριού ήταν 

κρυμμένη και η ελπίδα .  …. τη 

βοήθεια της ελπίδας οι άνθρωποι 

πάντα καταφέρνουν τις δυσκολίες. 

 

Μαθητές Γ΄τάξης
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Κρυπτόλεξο 
 

Βρείτε τα ζώα που κρύβονται  στο κρυπτόλεξο: ελάφι, κουνούπι, ποντίκι, μέλισσα, 

γάτα, λιοντάρι, σκύλος, αγελάδα, κοτόπουλο, πρόβατο, αρκούδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Νικολάου Μελπομένη 

Ξ        

 

Λ Υ Μ Σ Κ Α Κ Π 

Μ 

 

Η Χ Ν Σ Ω Γ Ο Ρ 

Ε 

 

Λ Α Φ Ι Κ Ε Τ Ο 

Λ Γ Π Τ Ξ Σ Λ Ο Β 

Ι Α Β Η Ε Κ Α Π Α 

Σ Ψ Γ Ξ Ε Υ Δ Ο Τ 

Σ Α Α Μ Η Λ Α Υ Ο 

Α Β Τ Ο Θ Ο Π Λ Ρ 

Γ Ψ Α Ν Ζ Σ Δ Ο Ε 

Ω Δ Ψ Μ Θ Ψ Υ Τ Α 

Η Ζ Ω Ζ Λ Φ Ν Ξ Ρ 

Ε Ψ Μ Η Ι Υ Ν Ο Κ 

Κ Ο Υ Ν Ο Υ Π Ι Ο 

Λ Σ Ν Μ Ν Ι Υ Π Υ 

Υ Τ Ο Λ Τ Κ Θ Ψ Δ 

Ρ Π Ο Θ Α Φ Χ Ρ Α 

Φ Ψ Β Η Ρ Θ Η Σ Τ 

Π Ο Ν Τ Ι Κ Ι Γ Δ 
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Είπε ο δάσκαλος στον Κωστάκη: «Κωστάκη, κλίνε μου το ρήμα τρέχω.» 

Και ο Κωστάκης είπε: « Τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα , έπεσα , χτύπησα, έκλαψα, 

σηκώθηκα και έφυγα.»  

 

Ο Τοτός λέει στον καινούριο μαθητή του σχολείου: 

-Ο καινούριος Διευθυντής, δε σου τη δίνει στα νεύρα;  

Και το καινούριο παιδί λέει: 

- Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Ο γιος του!!! 

Και ο Τοτός: 

-Εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ; 

- Όχι. 

- Πάλι καλά!!1 

 

Η κυρία ρωτάει τον Τοτό: 

- Τοτό, πόσοι είναι οι μαθητές του Χριστού; 

Ο Τοτός δεν ήξερε και ο Πέτρος του λέει για να τον βοηθήσει :Όσες είναι οι ώρες του 

ρολογιού. 

Τότε ο Τοτός κοιτάζει το ρολόι και λέει:  

-Έντεκα παρά τέταρτο, κυρία!  

 

Δάσκαλος: « Για πες μου, Γιώργο , πόσο κάνει 8-8;» 

Γιώργος: « Δεν ξέρω, κύριε» 

Δάσκαλος : « Για σκέψου λίγο. Αν έχω 8 κεράσια, και φάω και τα 8 τι θα μου 

μείνουν;»  

Γιώργος: « Τα κουκούτσια, κύριε.» 

     

Τι περιμένουν 17 ξανθές έξω από το σινεμά; 

Να έρθει άλλη μία για να δουν ένα έργο άνω των 18! 

 

                                                                                          Μαρουφίδου Φανή 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ντούκου ντούκου μεσ’ στο Πέντε δέκα στρατιωτάκια 

Μ’ ένα ταψάκι βούτυρο 

Όλο τον κόσμο αλείφω . 

Τι είναι; Ο ήλιος 

 

Σαν το θέλεις σου μιλώ. 

Σαν δε θέλεις σιωπώ. 

Άλλο φίλο δε θα βρεις 

πιο πιστό και πιο σοφό. 

Τι είναι; Το βιβλίο 

 

Κάτι κοπέλες στρογγυλές 

Άμα μπουν στα σπίτια τους 

βγαίνουν στα παράθυρα. 

Τι είναι; Κουμπιά  

 

 

 

 

Ο μπάρμπας μου ο Θόδωρος 

Παλούκια φορτωμένος. 

Τι είναι; Ο σκαντζόχοιρος 

 

Σα βόδι μουγκρίζει. 

Σα φίδι σφυρίζει. 

Σαν άλογο τρέχει 

μα πόδια δεν έχει. 

Τι είναι; Ο αέρας 

 

Πάει πάει  

και πίσω δε γυρνάει. 

Τι είναι; Το ποτάμι  

 

Από μητέρα κόκκινη 

γεννιέται παιδί μαύρο. 

Τι είναι; Καπνός- φωτιά 

 

Βαρύτερο απ’ το σίδερο. 

Γλυκύτερο απ’ το μέλι. 

Ούτε στο χέρι πιάνεται. 

Ούτε στο ζύγι μπαίνει.. 

Τι είναι; Ο ύπνος 

 

Πέντε δέκα στρατιωτάκια 

όλα με τα καπελάκια.  

Τι είναι; Δάχτυλα- νύχια  

                   Ρόμπε Ειρήνη 
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