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O Φεβρουάριος είναι ο δεύτερος 

μήνας του χρόνου. Παλιά   ήταν ο 

τελευταίος μήνας του ρωμαϊκού 

ημερολογίου. Το 154 π. Χ. 

τοποθετήθηκε μετά τον Ιανουάριο 

ως δεύτερος μήνας. Η λατινική του ονομασία 

Februarius σχετίζεται με το ρήμα februare  που 

σημαίνει εξαγνίζω γιατί αυτόν το μήνα γινόταν οι 

θυσίες εξαγνισμού. Η ελληνική ονομασία 

Φλεβάρης κατά μία εκδοχή προήλθε από τη λέξη 

φλέβα , επειδή πιστεύουν ότι με τα κρύα του 

παγώνει «τις φλέβες της γης». 

Είναι ο πιο μικρός από τους μήνες γιατί έχει μόνο 

28 μέρες, γι’ αυτό λέγεται και Κουτσοφλέβαρος,  

ενώ κάθε τέσσερα χρόνια παίρνει μια ακόμα μέρα 

και τότε η χρονιά λέγεται δίσεκτη.  Ο λαός μας 

πιστεύει ότι μια δίσεκτη χρονιά είναι κακότυχη γι’ 

αυτό και αποφεύγει να κάνει γάμους και να χτίζει 

σπίτια  

Η λαϊκή μας παράδοση λέει ότι η 29
η
 μέρα είναι η 

μέρα των τεμπέληδων και γιορτάζει ο άγιος 

Κασσιανός.  Η μέρα της γιορτής του , ορίστηκε από 

τον ίδιο το Θεό για να τιμωρήσει τον άγιο για την 

οκνηρία του. 

Ο καιρός τον Φεβρουάριο είναι κρύος 

,χειμωνιάτικος. Κάποιες μέρες , όμως , έχουμε  

ξαφνικές λιακάδες που τις ακολουθούν χιονιάδες 

και τότε όλοι λέμε: «Ο Φλεβάρης κι αν Φλεβίσει, 

καλοκαίρι θα μυρίσει. Μα κι αν τύχει και θυμώσει, 

μες στα χιόνια θα μας χώσει». Για τον άστατο καιρό 

αυτού του μήνα στην Κύπρο λένε ότι ο Φλεβάρης 

είναι μεθυσμένος γιατί ήπιε  όλο το κρασί που 

προορίζονταν  για τους τρεις μήνες Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο και Μάρτιο. Οι άλλοι μήνες για να τον 

τιμωρήσουν του πήραν από μία μέρα κι έτσι του 

έμειναν 28. Μια άλλη παράδοση αναφέρει ότι έχει 

28 μέρες γιατί δάνεισε λίγες μέρες στο Μάρτη , 

όταν αυτός θέλησε να τιμωρήσει μια γριά , που 

περιφρόνησε τα κρύα του. 

Το Φεβρουάριο αρχίζουν οι δουλειές των γεωργών , 

από την πρώτη κιόλας μέρα του, που είναι η γιορτή 

του αγίου Τρύφωνα  με το κλάδεμα των αμπελιών. 

Ο άγιος Τρύφωνας θεωρείται ο προστάτης των 

αμπελουργών γι’ αυτό σε κάποιες εικόνες 

παρουσιάζεται με κλαδευτήρι στο ένα του χέρι. Στις 

2 του μήνα γιορτάζουμε την Υπαπαντή του 

Χριστού και γίνονται μαντέματα για τον καιρό 

ανάλογα με τα σημεία της φύσης: Αν της 

Υπαπαντής δε φανεί ήλιος θα βρέχει 40 μέρες, αν 

φανεί θα έρθει καλή χρονιά. Στις 10 του μηνός 

γιορτάζει ο άγιος Χαράλαμπος που θεωρείται 

προστάτης των ζώων που ζεύονται στο όργωμα από 

την πανούκλα ενώ στις 11 του μηνός γιορτάζει ο 

άγιος Βλάσης φύλακας και προστάτης των ζώων 

από τους λύκους και τα τσακάλια και αν δεν 

τηρηθεί η γιορτή του θα πνίξει τα μοσχάρια στο 

ποτάμι γι’ αυτό τον λένε και Μοσχαροπνίχτη.  

 

Γογούσης Αριστοτέλης 

           ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 
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Αποκριά ( αποχή από το κρέας) 
 

Το Φεβρουάριο συνήθως αρχίζει η 

Αποκριά. Είναι μια περίοδος γλεντιού και 

ξενοιασιάς. Το γλέντι της αποκριάς ξεκινά  από  την 

Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνει 

την Καθαρή Δευτέρα. Το έθιμο του μασκαρέματος  

έχει μείνει από παλιές γιορτές της Ρωμαϊκής εποχής  

και από τις Διονυσιακές γιορτές των αρχαίων 

Ελλήνων . Σε όλα τα μέρη της Ελλάδας γίνονται 

χοροί και γλέντια. Μεγαλύτερα κέντρα 

ξεφαντώματος είναι η Πάτρα, η Νάουσα, η Κοζάνη, 

η Ξάνθη.  

Ένα έθιμο της αποκριάς είναι το γαϊτανάκι. Είναι 

ένας χορός που 

χορεύεται από 

13 άτομα. Ο 

ένας κρατά ένα 

μεγάλο στύλο 

στο κέντρο από 

την κορυφή του 

οποίου 

ξεκινούν 12 

μακριές  

πολύχρωμες κορδέλες. Γύρω από το στύλο 12 

χορευτές κρατούν από μία κορδέλα και χορεύουν 

σε 6 ζευγάρια. Καθώς χορεύουν κάθε χορευτής 

εναλλάσσεται με το ταίρι του κι όπως γυρνούν 

πλέκουν τις κορδέλες μεταξύ τους .Όταν οι 

κορδέλες τυλιχτούν γύρω από το στύλο, τελειώνει ο 

χορός.  

 

 

Καθαρή Δευτέρα-Μεγάλη  

Σαρακοστή  
Μετά την αποκριά αρχίζει η 

περίοδος της Μεγάλης 

Σαρακοστής που είναι μια 

περίοδος προετοιμασίας όλων των 

χριστιανών για τη γιορτή του 

Πάσχα, με νηστεία σωματική και 

πνευματική, προσευχή  και  μετάνοια.  

Από πολύ παλιά υπήρχε η συνήθεια να νηστεύουμε 

για να μιμηθούμε τη νηστεία που έκανε ο Χριστός 

στην έρημο. Την Καθαρή Δευτέρα, 

που είναι η πρώτη μέρα της νηστείας  

έχουμε τα κούλουμα δηλαδή την 

έξοδο στην εξοχή για το πέταγμα του χαρταετού 

.Συνηθίζεται να τρώμε λαγάνα που είναι άζυμο 

ψωμί που φτιάχνεται μόνο εκείνη την ημέρα, 

ταραμά, χαλβά , χταπόδι και άλλα νηστίσιμα 

φαγητά. Ονομάζεται Καθαρή Δευτέρα γιατί οι 

Χριστιανοί «καθαρίζονται» σωματικά και 

πνευματικά. Τα παλιά χρόνια τη μέρα αυτή οι 

νοικοκυρές καθάριζαν όλο το σπίτι, βγάζοντας έξω 

κουβέρτες και χαλιά και έπλεναν όλα τα 

μαχαιροπίρουνα και τα πιατικά τους με σταχτόνερο 

για να φύγουν τα υπολείμματα του λίπους μιας και 

άρχιζε η νηστεία.  

Σε  πολλά μέρη αλλά και στο χωριό μας, κάποιες 

γυναίκες τις τρεις πρώτες μέρες της Σαρακοστής 

δεν έβαζαν τίποτα στο στόμα τους, ούτε νερό και το 

πρωί της Τετάρτης πήγαιναν στην εκκλησία, όπου ο 

παπάς τους έδινε αγιασμό.  

Επειδή οι μέρες της νηστείας περνάνε δύσκολα και 

παλιά δεν είχαν ημερολόγια για  να μετράνε το 

πέρασμα της νηστείας, έφτιαχναν ένα μετρητάρι. 

Έπαιρναν ένα χαρτί  και ζωγράφιζαν τη Σαρακοστή 

σαν μία καλόγρια, την Κυρα- Σαρακοστή. Δεν της 

έβαζαν στόμα γιατί νήστευε Τα χέρια της τα είχε 

σταυρωμένα γιατί έκανε πολλές προσευχές. Είχε  

εφτά πόδια , ένα για κάθε βδομάδα. Κάθε Σάββατο 

της έκοβαν το ένα πόδι. Το τελευταίο πόδι της το 

έκοβαν το Μεγάλο Σάββατο και το βάζανε μέσα σε 

ένα ξερό σύκο. Αυτό το σύκο το ανακατεύανε με τα 

άλλα και όποιος το έβρισκε , λέγανε ότι θα του 

έφερνε γούρι. 

Σε άλλα μέρη πάλι την έκαναν πάνινη και τη 

γέμιζαν με πούπουλα ή την έφτιαχναν από ζυμάρι 

που γινόταν από αλεύρι, αλάτι και νερό. Στον 

Πόντο κρέμαγαν στο ταβάνι μια πατάτα ή ένα 

κρεμμύδι που πάνω του είχαν καρφωμένα εφτά 

φτερά κότας και κάθε βδομάδα αφαιρούσαν και ένα 

φτερό.  

                                                                                                                

Ζαρίδου Βασιλική  
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Πήραμε συνέντευξη από τη σχολική τροχονόμο  κ. 

Έφη Ζαρίδου , η οποία κάθε πρωί  με το χαμόγελο 

στα χείλη μας υποδέχεται  και μας οδηγεί με 

ασφάλεια στην αυλή του σχολείου και κάθε 

μεσημέρι μας ξεπροβοδίζει για να πάμε με 

ασφάλεια στα σπίτια μας. 

 

 

Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά; Περίπου 10 

χρόνια 

 

Τι ακριβώς κάνετε; Παίρνω τα παιδάκια και τα 

περνάω από την απέναντι μεριά για να μη τα 

χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο . Προσέχω και τα 

παιδιά που έρχονται με τα λεωφορεία,  να κατέβουν 

και να ανέβουν  στο λεωφορείο και να περάσουν με 

ασφάλεια μέσα στο σχολείο και είμαι υπεύθυνη γι’ 

αυτό που κάνω. Αν έρχεται κάποιο αυτοκίνητο το 

σταματάω για να περάσουν τα παιδιά. 

 

 

Τι ώρα έρχεστε συνήθως το πρωί; Έρχομαι 7 και 

μισή η ώρα γιατί κάποια παιδιά έρχονται νωρίς στο 

σχολείο. Έρχομαι και το μεσημέρι που σχολάνε τα 

παιδιά και το απόγευμα που σχολάει το Ολοήμερο. 

 

Ποια είναι τα εργαλεία της δουλειάς σας; Είναι η 

πινακίδα με το stop και το γιλέκο που είναι 

φωσφορούχο για να μπορούν να με βλέπουν από 

μακριά τα αυτοκίνητα και να σταματάνε.  

 

Ποια είναι τα καλά και ποιες οι δυσκολίες της 

δουλειάς σας; 

Τα καλά της δουλειάς είναι ότι έχω πάρα πολύ καλά 

παιδάκια που ακούνε αυτά που τους λέω και 

συμμορφώνονται με τις οδηγίες μου και οι 

δυσκολίες είναι ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που 

δεν με ακούνε και τρέχουν γρήγορα απέναντι και 

φοβάμαι μήπως περάσει κάποιο αυτοκίνητο και τα 

χτυπήσει. Είναι μια δουλειά με μεγάλη ευθύνη γιατί 

έχεις να κάνεις με μικρά παιδιά και καμιά φορά οι 

αντιδράσεις τους είναι απρόβλεπτες. 

Πολλές φορές με άσχημες καιρικές συνθήκες είτε  

κάνει κρύο, είτε φυσάει , είτε βρέχει  εγώ πρέπει να 

είναι έξω και να περιμένω τα παιδιά. Επίσης δεν 

μπορώ να λείψω ούτε μία μέρα από τη δουλειά μου. 

Ακόμα και όταν είμαι άρρωστη πρέπει να είμαι στη 

δουλειά μου.  

Έχετε κάνει άλλες δουλειές στο παρελθόν; 

Είχα ασχοληθεί περιστασιακά και με άλλες 

δουλειές αλλά αυτή η δουλειά είναι η καλύτερη από 

όσες έχω κάνει. 

 

Σας αρέσει η δουλειά σας και γιατί; 

Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί νομίζω ότι τα παιδιά 

είναι και δικά μου παιδιά. Τα παιδιά σε κάνουν να 

ξεχνάς τα προβλήματα που έχεις και νιώθεις πολύ 

ωραία .Οι παιδικές καλημέρες  και τα χαμόγελα 

κάθε πρωί μου φτιάχνουν την ημέρα. 

 

Είστε ευχαριστημένη από το μισθό σας; 

Όχι και τόσο. Δεν φτάνουν τα χρήματα για να 

μπορέσει να ζήσει μια οικογένεια ,αλλά είναι ένα 

βοήθημα που συνεισφέρει στον οικογενειακό 

προϋπολογισμό. Και ένα άλλο που θέλω να 

επισημάνω είναι ότι τους τρεις μήνες του 

καλοκαιριού δεν πληρώνομαι και αυτό είναι λίγο 

δύσκολο για μένα. 

Ευχαριστούμε πολύ την κ. Έφη που μας έδωσε 

αυτή τη συνέντευξη. 

 

Αβραμίδου Αναστασία- Δόνε Ηλιάνα-Ζαρίδου 

Βασιλική-Μαρουφίδου Φανή- Σεκούλα Ισμήνη
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Την Τρίτη 7 

Φεβρουαρίου 

ήταν η 

Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς 

Πλοήγησης στο Διαδίκτυο( Safer 

Internet Day)  Η ημέρα αυτή  

καθιερώθηκε πριν από 9 χρόνια με 

πρωτοβουλία της Ευρωπαίας 

Επιτρόπου Βιβιάν Ρέντινγκ και 

γιορτάζεται κάθε χρόνο σε 74 χώρες σε 

όλο τον κόσμο. Σκοπό έχει την  

ευαισθητοποίηση  μικρών και μεγάλων   

στα θέματα που αφορούν στην ασφαλή 

και ηθικά σωστή χρήση του 

Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου 

και όλων των διαδραστικών 

τεχνολογιών που είναι πια κομμάτι της 

καθημερινότητάς μας.  

Το  Διαδίκτυο internet  είναι ένας  

θαυμάσιος, συναρπαστικός κόσμος ο 

οποίος όμως κρύβει κινδύνους. Πρέπει 

λοιπόν να μάθουμε να απολαμβάνουμε 

τα πολλαπλά οφέλη του και 

ταυτόχρονα να μπορούμε να 

προφυλαχτούμε  από τους κινδύνους 

που μπορεί να κρύβονται , όπως 

κάνουμε και στον πραγματικό κόσμο. 

Ιδιαίτερα πρέπει να προστατεύουμε 

την ιδιωτική μας ζωή και να μη 

δημοσιεύουμε πράγματα που αφορούν 

προσωπικά μας δεδομένα .   

Φέτος οι εκδηλώσεις για την ημέρα 

ασφαλούς διαδικτύου είχαν ως 

σύνθημα: « Ανακαλύψτε τον ψηφιακό 

κόσμο μαζί… με ασφάλεια.» Με το 

σύνθημα αυτό καλούνται όλοι, είτε 

είναι 5, 40, ή 75 ετών , να έρθουν 

κοντά για να μοιραστούν τις εμπειρίες 

τους, να μάθει ο ένας από τον άλλο, 

και να συμβάλει ο καθένας με τον 

τρόπο του  στην προάσπιση της 

ασφάλειάς μας στο διαδίκτυο. Όλοι 

μπορούν να παίξουν το δικό τους ρόλο 

στο να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά θα 

μπορούν να πλοηγούνται με σύνεση 

και ασφάλεια.  

Για την Ελλάδα, η Ημέρα Ασφαλούς 

Διαδικτύου διοργανώθηκε από τη 

Δράση Saferinternet.gr του Ελληνικού 

Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. 

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα 

www.saferinternet.gr  θα βρούμε 

χρήσιμες πληροφορίες, ειδήσεις  και 

συμβουλές  σε σχέση με την ορθή 

χρήση του Διαδικτύου από τους 

ανήλικους.  

                                 Στεργίου Σταύρος 

 
 

Οι μαθητές του σχολείου μας, την 

Πέμπτη 1 Μαρτίου,  θα 

παρακολουθήσουν  τη θεατρική 

παράσταση « Οι περιπέτειες του Τομ 

Σόγιερ» από την παιδική εφηβική 

σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης που θα 

δοθεί στην Αίθουσα Τέχνης.  

 

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης του Σχολείου 

μας,  προσέφεραν το ποσό που 

συγκέντρωσαν από την πώληση 

ημερολογίων που κατασκεύασαν,  στο 

φιλόπτωχο ταμείο της Ιεράς 

Μητρόπολης Καστοριάς. Η ιερά 

Μητρόπολης Καστοριάς ευχαριστεί 

τους μαθητές του σχολείου μας για την 

προσφορά τους . 

http://www.saferinternet.gr/


 5 

 

 

 

Στο παρακάτω κρυπτόλεξο υπάρχουν 12 λέξεις ,οριζόντια, κάθετα και διαγώνια που έχουν σχέση με την 

αποκριά. Μπορείτε να τις ανακαλύψετε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ Ψ 

 

Β Ν Μ Λ 
Η 

Π Ι Ε Ρ Ο Τ Ο Σ 

Σ Α 

 

Π Ο Κ Ρ Ι Α Ε Ρ Τ Υ Ι Π Ο 

Μ Ρ 

 

Σ Δ Ο Φ Γ Η Ξ Κ Λ Π Ο Ι Γ 

Ν Μ 

 

Τ Γ Μ Α Σ Κ Α Ρ Α Δ Ε Σ Α 

Β Α 

 

Η Ν Φ Μ Ξ Θ Υ Κ Σ Λ Ο Ι Ι 

Ω Σ 

 

Ρ Υ Ε Θ Η Ν Β Ε Ψ Χ Λ Ζ Τ 

Α Φ 

 

Μ Μ Τ Ω Β Ξ Ν Κ Τ Α Ε Δ Α 

Ρ Γ 

 

Α Μ Ι Ν Β Ι Ω Ψ Β Χ Ζ Ν Ν 

Λ Η 

 

Σ Θ Σ Δ Τ Φ Γ Α Η Ξ Ι Λ Α 

Ε Ξ 

 

Κ Ζ Χ Ν Ψ Β Ν Ο Μ Π Β Ζ Κ 

Κ Κ 

 

Α Ρ Α Υ Γ Ρ Ξ Ν Μ Λ Π Ι Ι 

Ι Λ 

 

Ζ Π Ε Χ Α Β Ψ Ο Ν Ξ Μ Ο Υ 

Ν Θ 

 

Ρ Β Ε Κ Ρ Τ Λ Θ Ι Υ Β Μ Γ 

Ο Ε 

 

Ψ Ω Ξ Μ Β Ο Ε Υ Ξ Κ Χ Ε Δ 

Σ Γ 

 

Ω Ζ Χ Ψ Κ Α Ρ Σ Τ Ο Λ Η Τ 

                                                                                                                              Αρκουδοπούλου Σοφία  

                                                    

Η Ακροστιχίδα της αποκριάς 
 

       Πολύχρωμη αποκριάτικη στολή                           Α __ __ __ __ __ __ __ __              

      Κι άλλη αποκριάτικη στολή.                                  Π __ __ __ __ __ __ __                   

     Έχει  η στολή της γάτας.                                         Ο __ __ __                                       

     Λέγεται έτσι  ο χαρτοπόλεμος.                                Κ __ __ __ __ __ __                        

    Το πιο διάσημο καρναβάλι του κόσμου.                 Ρ __ __ 

    Αποκριάτικος χορός με κορδέλες (αντίστροφα)     Ι __ __ __ __ __ __ __ __ 

    Σημαίνει αποχή από το κρέας.                                 Α __ __ __ __ __ __ 

 

                                                                                                                                Αβραμίδου Αναστασία 
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Χαλβάς Σιμιγδαλένιος 
Υλικά 

1 φλιτζάνι του τσαγιού σπορέλαιο 

2 φλιτζάνια του τσαγιού σιμιγδάλι χοντρό 

2 φλιτζάνια του τσαγιού ζάχαρη 

4 φλιτζάνια του τσαγιού νερό 

Λίγα αμύγδαλα ή καρύδια ψιλοκομμένα 

Λίγη βανίλια 

 

Εκτέλεση 

Σε ένα μεγάλο τηγάνι που είναι σε σιγανή φωτιά , βάζετε το λάδι και το σιμιγδάλι και ανακατεύετε συνεχώς με 

ξύλινη κουτάλα μέχρι το σιμιγδάλι να πάρει σκούρο χρώμα ( περίπου 15 λεπτά). Ταυτόχρονα βάζετε σε μια 

κατσαρόλα το νερό , τη ζάχαρη και τη βανίλια να πάρουν βράση. Μόλις γίνει το σιμιγδάλι το αποσύρουμε από 

τη φωτιά και ρίχνουμε με προσοχή το βραστό σιρόπι για να μην καούμε. Ανακατεύουμε με την ξύλινη κουτάλα 

μέχρι να γίνει ένα συμπαγές μίγμα και να ξεκολλάει από τα τοιχώματα. Ρίχνουμε και τα καρύδια ή τα αμύγδαλα 

και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε σε μικρά φορμάκια ή όλο μαζί  σε μεγάλη φόρμα.  

                                                                         Καλή επιτυχία  

                                                                                                                                       Μαρουφίδου Φανή 

 

 

 

 
 

Ο Τοτός γυρίζει από το σχολείο στο σπίτι του κλαίγοντας. 

__ Τι έχεις; Γιατί κλαις; Τον ρωτά η μητέρα του. 

__ Με χτύπησε ο δάσκαλος. 

__ Και γιατί σε χτύπησε; 

__ Να, γιατί απάντησα σε μια ερώτηση που κανείς άλλος δεν μπορούσε να απαντήσει. 

__ Τι; Και αντί να σου βάλει άριστα σε χτύπησε; Ποια ήταν αυτή η ερώτηση; 

__ Ποιος έσπασε το τζάμι του σχολείου. 

 

……….   ………..  ……… 

 

Η δασκάλα έβαλε στα παιδιά να γράψουν μια έκθεση που να τελειώνει με τη φράση» Μάνα είναι μόνο μία» 

Ο Τοτός έγραψε: Μια μέρα ήρθε στο σπίτι μια φίλη της μαμάς μου. Η μαμά μου, τη ρώτησε τι θα πιει και η 

φίλη της απάντησε μια κόκα κόλα. Τότε η μαμά μου, μου είπε να φέρω δύο. Όταν πήγα στο ψυγείο είδα ότι 

υπήρχε μόνο μία κόκα κόλα και φώναξα: «Μάνα, είναι μόνο μία!» 

 

 

                       Δόνε Ηλιάνα 


