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Ανοίξατε αγκαλιές ειρηνοφόρες 

ομπροστά στους αγίους και φιληθείτε 
φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη, 

πέστε «Χριστός Ανέστη» εχθροί και φίλοι. 
 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

         ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 

 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 50 ΛΕΠΤΑ 

[Πληκτρολογήστε μια φράση από το 

έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 

ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 

τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 

οπουδήποτε στο έγγραφο. 

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 

"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για να 

αλλάξετε τη μορφοποίηση της 

ελκυστικής φράσης.] 
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Η 

Παγκόσμια 

ημέρα 

παιδικού 

βιβλίου 

γιορτάζεται 

κάθε χρόνο 

στις 2 

Απριλίου, 

την ημέρα 

που 

γεννήθηκε 

ο μεγάλος 

Δανός 

παραμυθάς 

Χανς 

Κρίστιαν 

Άντερσεν. Την καθιέρωσε η Διεθνής 

Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα IBBY το 

1966.Από τότε κάθε χρόνο ένα διαφορετικό 

εθνικό τμήμα της οργάνωσης αυτής ετοιμάζει 

ένα μήνυμα και μια αφίσα , που διανέμονται 

σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να τονίσουν την 

αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης και να 

ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την 

ανάπτυξη και τη διάδοση της παιδικής 

λογοτεχνίας. 

Το 2012 υπεύθυνο για το υλικό του 

εορτασμού είναι το τμήμα του Μεξικού. Το 

μήνυμα το έγραψε ο πολυβραβευμένος 

Μεξικανός συγγραφέας Francisco Hinojosa 

που είναι και ένας από τους επιτυχημένους 

συγγραφείς για παιδιά. Την αφίσα 

φιλοτέχνησε ο Μεξικανός εικονογράφος Juan 

Gedovius που δηλώνει ότι είναι και αφηγητής. 

Σε όλες τις χώρες, τα παιδιά, οι συγγραφείς, οι 

εικονογράφοι, οι μεταφραστές, οι 

βιβλιοθηκάριοι, οι εκδότες και οι 

εκπαιδευτικοί γιορτάζουν την παγκόσμια αυτή 

ημέρα με διάφορες εκδηλώσεις σε σχολεία, 

βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, πλατείες και 

άλλους χώρους, δείχνοντας έτσι την αγάπη 

και το ενδιαφέρον τους για τα βιβλία και το 

διάβασμα. 

Στην Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο, το Ελληνικό 

Τμήμα της IBBY\Κύκλος του Ελληνικού 

Παιδικού Βιβλίου φρόντισε να μεταφραστεί 

το μήνυμα στα ελληνικά και παρότρυνε τους 

φορείς που ενδιαφέρονται για τα παιδιά και τα 

βιβλία τους να συμβάλλουν στον εορτασμό 

της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. Η 

αφίσα με το μήνυμα τυπώθηκε στα ελληνικά 

με χορηγό τις Εκδόσεις Πατάκη και 

διανέμεται με τη φροντίδα τους. 

Υπάρχουν πολλά παιδιά που λένε πως το 

διάβασμα ενός παιδικού  βιβλίου είναι βαρετό 

, ένα μέσο για να σπαταλάς το χρόνο σου , 

σου δημιουργεί φαντασιώσεις και φόβο. Αυτό 

όμως δεν είναι αλήθεια. αφού τα βιβλία δε 

μας μαθαίνουν μονάχα  γνώσεις αλλά μας 

ενημερώνουν, μας ψυχαγωγούν, καλλιεργούν 

τη φαντασία μας.  

                                           Ζαρίδης Μιχάλης 

 

 Ποίημα για το βιβλίο που έφτιαξαν οι 

μαθητές της Γ΄ τάξης 

 

Τα βιβλία προσφέρουν γνώσεις 

φιλαράκο να το νιώσεις 

γι’ αυτό βιβλίο αν θα δεις 

άνοιξέ το να χαρείς. 

 

Πάρτο και μη σταματάς 

στα χέρια σου να το κρατάς. 

Μην αργείς να το ανοίξεις 

και τη γνώση να ρουφήξεις. 

 

Νέους τόπους θα γνωρίσεις 

περιπέτειες θα ζήσεις 

και θα δεις ονειρεμένα 

πράγματα πολλά φτιαγμένα. 

 

Ήρωες θα αντικρίσεις  

τη ζωή τους θα γνωρίσεις. 

Με αυτούς θα ταξιδέψεις 

και τον κόσμο θα λατρέψεις. 

 

Ω, βιβλίο μου καλό 

πόσο εγώ σε αγαπώ! 

Κι αν δεν είσαι αληθινό 

τι πειράζει τώρα αυτό; 
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Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012, επισκέφθηκαν 

το σχολείο μας οδοντογιατροί  και εξέτασαν 

όλα τα παιδιά από την Α΄μέχρι την ΣΤ τάξη. 

Με την ευκαιρία της επίσκεψης αυτής πήραμε 

συνέντευξη από την οδοντίατρο του Κέντρου 

Υγείας κ. Μαλαματά Ευαγγελία. 

Πόσα χρόνια δουλεύετε στο Κέντρο Υγείας; 

25 χρόνια εργάζομαι στο Κέντρο Υγείας. 

Σας αρέσει η δουλειά σας και γιατί; 

Πάρα πολύ μου αρέσει. Η οδοντιατρική ήταν 

αυτό που ήθελα να κάνω πάντα και μ’ αρέσει 

γιατί κυρίως ασχολούμαι με τα παιδιά, με τη 

στοματική υγιεινή και τη φροντίδα των 

δοντιών των παιδιών. 

Ποιες είναι οι δυσκολίες της δουλειάς σας; 

Οι δυσκολίες είναι όταν έχω παιδιά που δεν 

μπορούν να συνεργαστούν. 

Από πότε εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα 

της προληπτικής οδοντιατρικής; 

Από το 1995-96. 

Εφαρμόζεται σε όλα τα σχολεία; 

Εφαρμόζεται σε σχολεία περιοχής ευθύνης 

κέντρων υγείας. Όπου υπάρχουν κέντρα υγείας 

δηλαδή γίνεται αυτό το πρόγραμμα. 

Τι κάνετε στα σχολεία που επισκέπτεστε και 

τι κάνετε στο ιατρείο όταν έρχονται οι 

μαθητές; 

Στα σχολεία μιλάμε για τη στοματική υγιεινή, 

κάνουμε καταγραφή των προβλημάτων που 

έχουν όλα τα παιδιά εξετάζοντάς τα ,δίνουμε 

ενημερωτικά έντυπα για την κατάσταση της 

στοματικής υγείας των παιδιών για να 

ενημερώνονται οι γονείς και καλούμε  τα 

παιδιά της Α΄ και Β΄ τάξης και έρχονται στο 

κέντρο υγείας όπου τους κάνουμε προληπτικές 

εμφράξεις στα πρώτα μόνιμα δόντια, στους 

πρώτους μόνιμους γομφίους. 

Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του 

προγράμματος; 

Από τα 25 χρόνια που δουλεύω,  με 

στατιστικές  που έχουμε κάνει,  γιατί κάνουμε 

καταγραφή των παιδιών , έχουμε καρτέλες από 

τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα,  έχει μειωθεί 

κατά πολύ ο δείκτης της τερηδόνας και στα 

μόνιμα δόντια και στα νεογιλά.  

Από τις μέχρι τώρα επισκέψεις σας στα 

σχολεία ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα 

που αντιμετωπίζουν τα παιδιά;  

Η κακή στοματική υγιεινή και η κακή 

διατροφή που κάνουν τα παιδιά. 

Φροντίζουν οι μαθητές τα δόντια τους ή 

αδιαφορούν για τη στοματική τους υγιεινή; 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι 

τα παιδιά κυρίως της ηλικίας 12- 13 χρονών  

που είναι στη εφηβεία, δε βουρτσίζουν τα 

δόντια τους έχουν πολύ κακή διατροφή  και 

έχουν μεγάλα προβλήματα στα δόντια τους. 

 

Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε υγιή 

δόντια; 

Αυτό πρέπει εσείς να το απαντήσετε. Σας τα 

είπα πριν στο μάθημα. Πρέπει να τρώμε καλές 

τροφές και είπαμε ποιες είναι οι καλές τροφές , 

να αποφεύγουμε τις κακές τροφές δηλαδή 

αυτές που έχουν ζάχαρη , να βουρτσίζουμε τα 

δόντια μας κάθε φορά που τρώμε και κυρίως 

όταν τρώμε γλυκά, να χρησιμοποιούμε το 

φθόριο και να αποφύγουμε τη ζάχαρη όσο 

γίνεται περισσότερο. 

Ευχαριστούμε πολύ την κ.  Μαλαματά 

Ευαγγελία για τη συνέντευξη που μας έδωσε. 

Αναστασία Αβραμίδου, Δόνε Ηλιάνα, Ζαρίδου 

Βασιλική, Μαρουφίδου Φανή, Σεκούλα Ισμήνη
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Ο μήνας Απρίλης 
 

Η ονομασία του προέρχεται από το 

λατινικό APRILE που σημαίνει 

ανοίγω. Τον Απρίλιο ανοίγουν τα λουλούδια. 

Κι όπως έγραψε ο εθνικός μας ποιητής « 

Έστησε ο έρωτας χορό με τον ξανθό Απρίλη κι 

η φύση βρήκε την καλή και τη γλυκιά της 

ώρα»  

Από το λαό μας ο Απρίλης θεωρείται από τους 

πιο ευλογημένους μήνες του χρόνου. Η 

απριλιάτικη βροχή είναι ευεργετική για τα 

σπαρτά και τους κήπους. Το λέει και η 

παροιμία: «Αν  ρίξει ο Μάρτης δυο  νερά κι ο 

Απρίλης άλλο ένα χαρά σε κείνο τον ζευγά που 

‘χει πολλά σπαρμένα.» 

Την 1
η
 Απριλίου υπάρχει το έθιμο να λένε 

διάφορα ψέματα και να γελάει ο ένας τον άλλο  

ιδίως τα παιδιά.  Μα τα «ψέματα» αυτά πρέπει 

να είναι αθώα , ακίνδυνα ώστε να μη 

δημιουργούν επικίνδυνες συνέπειες. Απλώς τα 

λέμε για διασκέδαση.  

Μερικά πρωταπριλιάτικα αστεία που 

συνήθιζαν παλαιότερα είναι :  

Σύρε να φέρεις το γουδί που κοπανίζουν τον 

αέρα. 

Πάρε το τρυπάνι και άνοιξε μια τρύπα στο 

νερό. 

 

Έθιμα του Πάσχα 
Τα έθιμα του Πάσχα είναι διάφορα και πολλά. 

Ξεκινούν από το Σάββατο του Λαζάρου που 

όλα τα κορίτσια «βγαίνουν Λάζαρα» δηλαδή 

βάζουν τα καλά τους ρούχα, παίρνουν ένα 

καλαθάκι στολισμένο με λουλούδια και 

γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι  χορεύοντας και 

ψάλλοντας « Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι, 

ήρθε η μάνα σου από την πόλη, σου’ φερε 

χαρτί και κομπολόι. Μπαρμπα-Θόδωρε, 

μπαρμπα- Δημήτρη, οι κοτούλες σας αυγά 

γεννάνε, οι φωλίτσες σας δεν τα χωράνε, δώστε 

μας κι εμάς για να χαρούμε και του χρόνου 

πάλι να’ ρθούμε.» Οι νοικοκυρές τους δίνουν 

αυγά , γλυκά και χρήματα. Και την Κυριακή 

των Βαΐων βγαίνουν πάλι τα κορίτσια για 

Λάζαρα. Εκείνη τη μέρα ψάλλουν: « Βάγια, 

βάγια των βαγιών, τρώμε ψάρι και 

ψωμί και την άλλη Κυριακή τρώμε το 

παχύ αρνί.» 

Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη 

Τετάρτη αλλά και τις άλλες μέρες πηγαίνουμε 

το απόγευμα στην εκκλησία να ακούσουμε 

τους πολύ ωραίους ύμνους . Τη Μεγάλη 

Πέμπτη βάφουμε αυγά , κάνουμε τσουρέκια 

και το απόγευμα πάμε στην εκκλησία για να 

ακούσουμε τα δώδεκα Ευαγγέλια. Εκείνη τη 

μέρα μερικές γυναίκες ξενυχτάνε για να 

στολίσουν τον Επιτάφιο. Τη Μεγάλη 

Παρασκευή το μεσημέρι ή το απόγευμα  

πηγαίνουν όλοι για να προσκυνήσουν τον 

Επιτάφιο. Την ίδια ημέρα το βράδυ πηγαίνουμε 

στην εκκλησία και ψάλλουμε τον επιτάφιο 

θρήνο. Δίπλα στον Επιτάφια στέκουν τέσσερα 

κορίτσια ντυμένα στα μαύρα, που παριστάνουν 

τις μυροφόρες και όταν ο παπάς ψάλλει « 

Έραναν τον τάφο» ρίχνουν λουλούδια που 

έχουν στα πανεράκια τους. Μόλις τελειώσει ο 

παπάς , μερικοί άντρες σηκώνουν στους ώμους 

τους τον Επιτάφιο και έτσι γίνεται η περιφορά 

του σε όλο το χωριό με τον κόσμο να 

ακολουθεί με κατάνυξη. Το Μεγάλο Σάββατο 

τα μεσάνυχτα είναι η Ανάσταση. Όλοι πάμε 

στην εκκλησία με τις λαμπάδες μας και τα 

κόκκινα αυγά. Όταν ο παπάς πει « Δεύτε 

λάβετε φως», ανάβουμε όλοι τις λαμπάδες μας 

με το άγιο φως το οποίο το παίρνουν από τον 

άγιο τάφο του Χριστού που βρίσκεται στα 

Ιεροσόλυμα και το μεταφέρουν σε όλες τις 

εκκλησίες. Μετά βγαίνουμε όλοι στο προαύλιο 

της εκκλησίας και ακούμε το « Χριστός 

Ανέστη» από τα χείλη του ιερέα στις 12 τα 

μεσάνυχτα ακριβώς. Τότε όλοι 

αγκαλιαζόμαστε και δίνουμε το φιλί της 

αγάπης, τσουγκρίζουμε  τα αυγά μας και 

ευχόμαστε «Χριστός Ανέστη». Ο ουρανός 

γεμίζει με ωραία χρώματα από τα 

πυροτεχνήματα που εκτοξεύονται. Μετά πάμε 

στο σπίτι μας και τρώμε τη ζεστή μαγειρίτσα. 

Με το άγιο φως κάνουμε ένα σταυρό στην 

είσοδο του σπιτιού μας. Την Κυριακή του 

Πάσχα μαζευόμαστε όλη η οικογένεια και 

σουβλίζουμε το αρνί, πίνουμε και γλεντάμε.  

Ελεονώρα Δαρβάρη- Ζαρίδου Βασιλική 
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Στο παρακάτω κρυπτόλεξο κρύβονται 10 λέξεις  που έχουν σχέση με το Πάσχα και τη Μεγάλη 

Εβδομάδα. Μπορείτε να τις βρείτε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ακροστιχίδα του Πάσχα 
 

Ανθίζει το Πάσχα και μυρίζει ωραία                 Π __ __ __ __ __ __ __ 

Το σουβλίζουμε την Κυριακή του Πάσχα         Α __ __ __ 

Έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη                                  Σ __ __ __ __ __ __ __ 

Ευχόμαστε «…….. Ανέστη»                             Χ __ __ __ __ __ __  

Το Μ. Σάββατο το βράδυ πάμε όλοι στην ..      Α __ __ __ __ __ __ __ 

                                                                                                                    Πετσοπούλου Σταυρίνα 

Α 

 

Κ Ο Κ Κ Ι Ν Α Α Υ Γ Α Ψ Π Λ 

Ζ 

 

Ν Χ Β Υ Λ Α Μ Π Ρ Η Τ Δ Φ Ν 

Ε 

 

Ξ Α Β Ψ Ω Α Ρ Ζ Χ Ψ Ω Β Ν Μ 

Ε Π 

 

Ψ Σ Ω Κ Η Μ Β Ν Ε Ρ Τ Υ Θ 

Μ Ν Ι Β 

 

Τ Ω Γ Ξ Π Ν Ξ Φ Ρ Υ Σ 

Ζ Χ Ψ 

 

Τ Ε Α Δ Σ Τ Α Υ Ρ Ω Σ Η 

Ε Ρ Τ 

 

Σ Α Τ Σ Υ Θ Ι Δ Ω Β Ν Μ 

Λ Κ Ξ 

 

Ο Γ Φ Φ Η Δ Ε Ρ Α Τ Δ Ω 

Μ Ν Β 

 

Υ Ω Ψ Ι Χ Ζ Σ Δ Φ Γ Η Ξ 

Ε Ρ Τ 

 

Ρ Υ Θ Ι Ο Π Λ Κ Ξ Η Γ Φ 

Ζ Χ Ψ Ε 

 

Ω Β Ν Μ Σ Λ Κ Υ Θ Ο Π 

Τ Υ Κ Κ 

 

Ν Ψ Χ Σ Δ Φ Γ Η Ξ Κ Λ 

Σ Χ Ρ Ι 

 

Σ Τ Ο Σ Α Ν Ε Σ Τ Η Τ 

Α Ζ Π Α 

 

Σ Χ Α Λ Ι Α Ψ Β Χ Ω Γ 

Σ Χ Α Ρ 

 

Ν Ι Ζ Χ Ψ Β Γ Φ Ξ Κ Λ 
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Ο δάσκαλος ρωτά τον Τοτό: 

 _ Δε μου λες , Τοτό, τι μέρος του λόγου είναι 

το αυγό; 

_ Ουσιαστικό ,κύριε, απαντά με θάρρος ο 

Τοτός. 

_-Τίνος γένους; 

_ Ουδετέρου. 

_ Μπράβο , παιδί μου, πώς το κατάλαβες; 

_ Μα, κύριε, απλούστατα. Γιατί είναι ακόμα 

αυγό. Όταν βγει το πουλί , τότε θα δούμε αν 

είναι αρσενικό ή θηλυκό.  

 

 

 

 

Η μαμά στέλνει τον Τοτό να αγοράσει ένα 

σφουγγάρι. Σε λίγο όμως ο Τοτός γυρίζει με 

άδεια χέρια.  

_ Πού είναι το σφουγγάρι που σ΄ έστειλα να 

μου αγοράσεις, Τοτό; 

Κι  ο Τοτός απαντά με αφέλεια: 

_ Δεν αγόρασα, μαμά, γιατί δεν βρήκα κανένα 

της προκοπής. Όλα ήταν γεμάτα τρύπες. 

 

 

 

 

Ο δάσκαλος: Για πες μου, Τοτό, πώς 

σχηματίζονται οι σταγόνες της πρωινής 

δροσιάς; 

Ο Τοτός: Η γη όπως ξέρουμε περιφέρεται. Ε,  

φυσικό είναι, κύριε , ύστερα από τόσες βόλτες  

που κάνει, να κουραστεί, να ιδρώσει κι έτσι να 

σχηματιστούν οι σταγόνες της δροσιάς. 

 

 

 

_ Τοτό, έχουμε δέκα πατάτες και θέλουμε να 

τις μοιράσουμε σε τρία άτομα, τι θα κάνουμε; 

_ Απλούστατο κύριε, θα τις κάνουμε πουρέ. 

 

 

 

 

_ Ζήτησες συγγνώμη από την κυρία που της 

πάτησες το πόδι; 

_ Βεβαίως , μου έδωσε μάλιστα και ένα ευρώ. 

_ Κι εσύ τι έκανες; 

_ Της πάτησα και το άλλο πόδι , αλλά αυτή τη 

φορά πιο δυνατά για να μου δώσει δύο ευρώ. 

 

 

 

 

Για ποιο λόγο ,κατηγορούμενε, έσπασες με μια 

πέτρα το κεφάλι της κυρίας που σου έδωσε για 

ελεημοσύνη ένα κομμάτι ψωμί; 

_ Δεν ήταν πέτρα, κύριε πρόεδρε. . Ήταν το 

ψωμί που μου είχε δώσει. 

 

 

 

 

_Αυτός ο μαθητής έχει την εξυπνάδα 

τυπωμένη στο πρόσωπό του. 

_ Ναι, αλλά θα πρόκειται για τυπογραφικό 

λάθος. 

 

 

 

 

 

Ο Κωστάκης ρωτάει τον Τοτό:  

_ Γιατί, Τοτό , βάζεις βαμβάκι στο αυτί σου 

όταν διαβάζεις; 

_ Για να μη μπαίνουν τα γράμματα από το ένα 

αυτί και βγαίνουν από το άλλο. 

 

 

_Γιατί ,Τοτό, τρέμουν τα αστέρια; 

_Κι εσύ, καημένε μου, αν ήσουν εκεί ψηλά, θα 

έτρεμες από το φόβο σου. 
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