
Εφημερίδα
Ηρωικά Μπλεξίματα

Χαλβάς
 

Υλικά:
1 ποτ. Λάδι

2 ποτ. Σιμιγδάλι ψιλό
2,5 ποτ. Ζάχαρη

4 ποτ. Νερό
1 κουτ. Κανέλα

1 ξυλάκι Κανέλα
1 φλ. Σταφίδες
1 ποτ. Καρύδια

 

Βράζουμε πρώτα για 5 λεπτά το σιρόπι με τη ζάχαρη,
το νερό και το ξυλάκι της κανέλας. Σε κατσαρόλα
βάζουμε το λάδι με μια φλούδα πορτοκαλιού ή
λεμονιού μέχρι να κάψει. Αφαιρούμε τη φλούδα,
ρίχνουμε το σιμιγδάλι και ανακατεύουμε με ξύλινη
κουτάλα μέχρι να καβουρδιστεί καλά. Προσθέτουμε
τις σταφίδες και το σιρόπι και ανακατεύουμε μέχρι
να ξεκολλήσει τελείως ο χαλβάς από την
κατσαρόλα. Τον πασπαλίζουμε με κανέλα και
καρύδια.

Εκτέλεση:

 Χαρά (Β τάξη)
 

Συνταγή Καραντίνα για μένα σημαίνει...

..ότι περνάμε πολύ χρόνο μόνοι μας ή με την
οικογένειά μας.

...ότι μεταμορφώνουμε την απομόνωσή μας από
την κοινωνία σε δημιουργικές στιγμές και
επιλέγουμε να κάνουμε πράγματα που μας
κάνουν να αισθανόμαστε χαρούμενοι και

ευδιάθετοι.
... ότι φροντίζουμε τον εαυτό μας, ασχολούμαστε

με τους δικούς μας ανθρώπους,
 συζητάμε μαζί τους. 

...ότι έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι
άνθρωποι.

 
Γιάννης (Ε' τάξη)

... σπίτι.
Αναστάσης (Ε'

τάξη)

...άπλετος
δημιουργικός

χρόνος.
Πελαγία (Ε' τάξη)

... ότι δε βλέπω τους
δασκάλους μου

 και δεν κάνω παρέα
 με τους συμμαθητές μου.

Κατερίνα (Ε' τάξη)

 ...απομάκρυνση από
τους φίλους μας 

και παραμονή στα
σπίτια μας.

Λεωνίδας (Ε΄ τάξη)

...ότι καθόμαστε στο
σπίτι.

Mαιρηθέη (Ε' τάξη)
 

(η συνέχεια στην σελ. 3)

ΠιστοΛέρο

Η τίγρη ανήκει στα άγρια και δυνατά ζώα.
Εντυπωσιάζει τους ανθρώπους εδώ και χιλιάδες
χρόνια, αλλά έχει ζήσει πολλές απειλές στο
φυσικό της περιβάλλον ως αποτέλεσμα των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη φύση.
Το σώμα της τίγρης έχει περισσότερους από
600 μύες με ισχυρή δομή και αυτό την
καθιστά κορυφαία κυνηγό. Η τίγρη μπορεί να
πηδήξει πάνω από 9 μέτρα σε ένα μόνο άλμα
και αυτό της δίνει επιπρόσθετο πλεονέκτημα,
όταν είναι σε αναζήτηση θηράματος και
θέλει να του επιτεθεί.
Η τίγρη έχει εξελιχθεί τα τελευταία 2
εκατομμύρια χρόνια με τις συνεχείς αλλαγές
στο περιβάλλον.

Teeb, Havin, Mohammed

(η συνέχεια στην σελίδα 2)

 
 

Τα ζώα και εμείς

Η Τίγρη

Μια φορά και έναν καιρό, ήταν  ένας
ναύτης στη θάλασσα. Ξαφνικά,  ήρθαν οι
πειρατές! Ο ναύτης δε φοβήθηκε και
φώναξε  τους  άντρες του για βοήθεια. Οι
πειρατές έριχναν  με τα κανόνια. Ο ναύτης
χτύπησε έναν πειρατή και τότε ήρθε ο
αδερφός του με τους άντρες του, κι όμως ο
ναύτης κέρδισε. Ο πειρατής δεν υποχώρησε  
γιατί είχε 3 δυνατούς άντρες, που ο
καθένας τους είχε άλλους τόσους. Αλλά,  ο
πειρατής είχε το ένα και μοναδικό σπαθί
που μέχρι τότε ήταν ανίκητο . 
   Ο πειρατής ξεκίνησε επίθεση, όμως ο
ναύτης, αυτή τη φορά, τους πυρπόλησε με
τα κανόνια. Ο πειρατής σκέφτηκε τα παιδιά
του και δεν το έβαλε κάτω. Το ίδιο και  τα
αδέρφια του πειρατή, που σκέφτηκαν το 
 μικρό αδερφό τους. Ο ναύτης ήταν από
πλούσια οικογένεια. Οι πειρατές, αν και
ήταν πολύ δυνατοί, φοβόντουσαν, γιατί ο
πατέρας του ναύτη ήταν εκεί. Έτσι ο
ναύτης κέρδισε. Αυτή είναι η ιστορία του
παλιού ναύτη.

Φανταστική Ιστορία

Ο Ναύτης και οι Πειρατές

Ibrahim. 7 ετών 

Τεύχος #1
Απρίλιος 2021



Συνέντευξη με τον Κτηνίατρο Μιχάλη Κοντραφούρη
(με τις ερωτήσεις της Αμάνι, 11 ετών)

1.Οι γάτες έχουν νου;
- Και βέβαια έχουν. Θεωρούνται μάλιστα έξυπνα ζώα.
Ειδικά οι Σιαμέζες και οι διασταυρώσεις τους
εκπαιδεύονται.

2.Οι γάτες μιλάνε και καταλαβαίνουν σαν εμάς;
- Δεν μιλάνε αλλά βγάζουν διάφορους ήχους και η
ένταση, ο τόνος και η χροιά τους είναι ένας μεταξύ
τους ιδιαίτερος κώδικας επικοινωνίας.

3.Γιατί οι γάτες ανεβάζουν τις ουρές τους κάποιες
φορές;
- Η ουρά στις γάτες, εκτός από όργανο ισορροπίας,
είναι και όργανο επικοινωνίας. Η σηκωμένη ουρά, που
πάλλεται, δείχνει μία γάτα σε εκνευρισμό και έτοιμη να
επιτεθεί. Μια όρθια ουρά με σηκωμένο τρίχωμα δείχνει
μία γάτα που φοβάται και αμύνεται.

4.Τα αρώματα και τα εντομοκτόνα επηρεάζουν τις
γάτες;
- Ενώ οι γάτες έχουν εξαιρετική όσφρηση, δεν φαίνεται
να επηρεάζονται από τα αρώματα. Όσον αφορά στα
εντομοκτόνα, υπάρχει μία μεγάλη γκάμα χημικών
εντομοκτόνων τα οποία, ενώ δεν είναι βλαβερά για τον
άνθρωπο και το σκύλο, είναι πολύ δηλητηριώδη για τη
γάτα.

5.Γιατί οι γάτες σκίζουν τα σεντόνια με τα νύχια τους;
- Οι γάτες ως ζώα αιλουροειδή, χρησιμοποιούν τα νύχια
τους για τη σύλληψη της λείας τους. Ζώντας μέσα στο
διαμέρισμα ή στο σπίτι, η δυνατότητα αυτή χάνεται κι
έτσι εξασκούν τα νύχια τους σε μοκέτες, χαλιά,
καναπέδες κτλ. Μία γάτα που θέλει να παίξει μπορεί να
σκίσει μία πετσέτα, ένα σεντόνι ή ένα κάλυμμα από
έπιπλο. 

Η Γάτα και η Φίλη της

Μία γάτα ήθελε να παίξει με τη φίλη της και ανέβηκε
στο δέντρο. Έτσι, η κυρία που τη φρόντιζε πήρε
τηλέφωνο τον πυροσβέστη για να τη σώσει. Η κυρία
πήρε τον πυροσβέστη τηλέφωνο πολύ γρήγορα και
έτσι εκείνη και η φίλη της γάτας χάρηκαν πολύ. Ο
πυροσβέστης ήρθε και την έσωσε, η κυρία του
έδωσε μια καλή αμοιβή για τον κόπο του και τον
ευχαρίστησε. Ο πυροσβέστης πήγε στη δουλειά του
και η γάτα πήγε με την κυρία και έζησαν ζωή
χαρισάμενη.

Teeb, Havin, Mohammed

Οι Γάτες
 

Οι γάτες είναι από τα πιο όμορφα ζώα, ανήκουν στο
είδος των θηλαστικών και φτάνουν σε ηλικία
περίπου 35 ετών. Οι γάτες έχουν μακριά ουρά που
τους βοηθά στην ισορροπία.

 
Amani, Ali, Aisha

Τα ζώα κι εμείς 

Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Δήμου Λέρου

Ένα κορίτσι 11 χρονώ,ν που το λένε Άλμα και είναι
από τη  Συρία, πρότεινε μια ιδέα στη συντονίστρια
του σχολείου της: να πηγαίνουν στο καταφύγιο, το
οποίο φιλοξενεί σκύλους,  για να τους προσφέρουν
φαγητό  και να παίξουν μαζί τους. Μαζί με μια
συμμαθήτριά της και τη συντονίστρια του σχολείου,  
επισκέφτηκαν το  Δήμαρχο της Λέρου για να
πάρουν την άδειά του και εκείνος δέχτηκε.
Κανόνισαν να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείου
της κάθε Τρίτη και Πέμπτη  στο καταφύγιο.  Στο
καταφύγιο υπήρχαν σκύλοι μικρού και  μεσαίου
μεγέθους  και ένας  μεγάλος. Οι  μικροί ήταν 
 διασταυρωμένες ράτσες, τα 4 μικρά κουτάβια
έμοιαζαν με λυκόσκυλΑ και ο  μεγάλος έμοιαζε με 
 αμερικάνικο  πίτμπουλ. Έτρωγαν κρέας, έπιναν γάλα
και ήταν πολύ όμορφα.

 
Alma, Huda,  Fatima, 

«Ένα κουταβάκι έτρεχε από πίσω μου!
 Ήταν πολύ ωραία όλα τα σκυλάκια και
εγώ ένιωσα πολύ όμορφα. Θα ήθελα

πολύ να υιοθετήσω ένα σκυλάκι. Θα το
τάιζα, θα του έδινα νερό και γάλα. Θα
το έβαζα να κοιμηθεί κάπου μαλακά.
Το καταφύγιο ήταν ένα όμορφο μέρος

και τα σκυλάκια ήταν ασφαλή και
προστατευμένα»
Fatima, 9 ετών

«Στην επίσκεψή μου
στο καταφύγιο, έπαιξα 

με τα σκυλάκια!»
Amani, 11  ετών

σελίδα 2



Καραντίνα για μένα σημαίνει...

Για μένα η
καραντίνα σημαίνει

φυλακή.
Γιάννης (Β τάξη)

Πριν την καραντίνα
μπορούσα να

κολυμπήσω, να πάω
βόλτα στο βουνό

και να παίξω. Τώρα
κάθομαι μόνο στο
camp, ούτε παίζω
ούτε κολυμπάω.
Ιντρίς (Κόκκινη

τάξη)

Καραντίνα για
εμένα σημαίνει

ότι δεν
πηγαίνουμε στο
σχολείο και αυτό

με κάνει να νιώθω
στενοχωρημένος. 
Αλί (Κίτρινη τάξη)

Δεν αντέχω άλλο την
καραντίνα, δεν έχω

πια υπομονή. Θέλω να
πάω στο σχολείο και 
 να μάθω πράγματα.
Μοχάμεντ (Κίτρινη

τάξη)
Δεν αντέχω που

είναι όλα κλειστά
και εμείς

κλεισμένοι στο
camp και δεν

μπορώ να πάω
πουθενά.
 Σαφουάν

(Κόκκινη τάξη)

Καραντίνα για μένα
σημαίνει ότι μένω
σπίτι, απολαμβάνω
τα μικρά και απλά

πράγματα της ζωής,
έστω και με

κάποιους.
Ιόλη (Δ τάξη)

Καραντίνα είναι για
εμένα ένα νόμισμα με

δυο πλευρές: την
ξεκούραση και την

απόλαυση και η άλλη με
κάποιους δύσκολους

περιορισμούς.
Κωνσταντίνος (Στ τάξη)

Καραντίνα για μένα
σημαίνει .ότι είμαι μέσα

στο σπίτι, δεν πάω
σχολείο, δεν βλέπω τους
φίλους μου. Ασχολούμαι

με τα ζωάκια μου, με τον
κήπο  του σπιτιού μου.

Βγαίνω ελάχιστα μόνο για
λίγο περπάτημα. Πολλές
φορές νιώθω μοναξιά.

Δημήτρης (Β τάξη)

Καραντίνα για
μένα σημαίνει

άσκοπη
απομάκρυνση από
αγαπημένα μας
πράγματα στην
καθημερινότητά

μας!
Πόπη (Στ τάξη)

Καραντίνα για
μένα σημαίνει

φυλακή,
απομόνωση.

Παναγιώτης (Στ
τάξη)

Καραντίνα για μένα
σημαίνει...Στιγμές με τους
γονείς μας και τα αδέρφια
μας. Αν και δεν μπορώ άλλο

μέσα στο σπίτι. 
Αντωνία (Β τάξη)

Δεν μου αρέσει η
καραντίνα επειδή δεν

πηγαίνουμε στο
σχολείο. 

Αμάνι (Κόκκινη τάξη)

Με ενοχλεί,
θέλω να πάω

σχολείο.
Ιμπραχίμ

(Κίτρινη τάξη)

Καραντίνα για
μένα σημαίνει
στέρηση της
ελευθερίας

μας!
Γιώργος (Β

τάξη)

Καραντίνα για
εμένα σημαίνει:
Ότι είναι σαν να
είσαι σε φυλακή,

αλλά να είναι
για το καλό

μας!!!
Γιώργος (Δ τάξη)

Καραντίνα για
μένα σημαίνει

ότι είμαι
κλεισμένος στο

σπίτι.
Βενέτος (Β τάξη)

Καραντίνα για
μένα σημαίνει
ότι έχασα τους

φίλους  μου.
Παναγιώτα (Β

τάξη)

Καραντίνα για
μένα σημαίνει

απομάκρυνση από
φίλους και άλλα

αγαπημένα
άτομα.

Βούλα (Ε τάξη)

Είμαι
στεναχωρη-

μένος με την
καραντίνα.
Μοχάμεντ

(Κίτρινη τάξη)

Καραντίνα για
εμένα

σημαίνει
εγκλεισμός!

Βάγια (Ε τάξη)

σελίδα 3

(Δημοτικό σχολείο Αλίντων και LEDU)



O Συνήγορος του Παιδιού

Στην Ελλάδα εκτός από το Συνήγορο του Πολίτη

υπάρχει και ο Συνήγορος του Παιδιού. Η αποστολή του

είναι να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ανηλίκων,

δηλαδή όλων των παιδιών έως την ηλικία των 18

χρόνων. Ο Συνήγορος του Παιδιού, όταν μαθαίνει πως

παραβιάζονται τα δικαιώματα μας, τι κάνει για αυτό;

1. Εξετάζει καταγγελίες παιδιών αλλά και ενηλίκων για

τις παραβιάσεις δικαιωμάτων.

2. Επισκέπτεται σχολεία και ιδρύματα, συναντά παιδιά

και ακούει τις απόψεις τους.

3. Επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς και άλλους

επαγγελματίες που ασχολούνται με τα παιδιά.

4. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν κρίνει απαραίτητο,

επεμβαίνει χωρίς να το ζητήσουν οι πολίτες.

Όταν όμως ο Συνήγορος διαπιστώνει ότι

παραβιάζονται τα δικαιώματα μας, τι κάνει; Προτείνει

προς τη διοίκηση και τα αρμόδια υπουργεία μέτρα για

την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.

Αυτά είναι ορισμένα στοιχεία για το Συνήγορο του

Παιδιού, και καλό θα ήταν αν παραβιάζονται τα

δικαιώματα μας να το αναφέρουμε αμέσως.

Σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό

Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) αναφέρεται στη

χρήση βίας μεταξύ μαθητών ή συνομήλικων παιδιών,

με στόχο να προκληθεί πόνος. Ο όρος περιγράφει μια

κατάσταση κατά την οποία ο εκφοβισμός είναι

εσκεμμένος, συστηματικός και επαναλαμβανόμενος.

Το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας και

σύμφωνα με σχετική μελέτη της Εταιρείας

Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, το

29% των μαθητών έχει υποστεί κάποια μορφή

εκφοβισμού στο σχολείο του. Τα αγόρια είναι πιο

συχνά θύτες, αλλά και θύματα της εκφοβιστικής

συμπεριφοράς. Η κατάσταση αυτή μπορεί να

επηρεάσει την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του

παιδιού και τη διαδικασία της μάθησης. Η 6η Μαρτίου

έχει οριστεί ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής

βίας και του εκφοβισμού, με σκοπό την ενημέρωση,

την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Αυτή είναι μια μικρή συλλογή στοιχείων από σχετικά

άρθρα, έρευνες, εξομολογήσεις και κείμενα που

σκοπό έχει να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του

φαινομένου. 

Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Ξηροκάμπου

Εμείς και το περιβάλλον

Φτιάξαμε μάσκες με χαρτί που είχαμε στους κάδους της

ανακύκλωσης.  Ύστερα, η κυρία Αγάπη μάς βοήθησε να στήσουμε

ένα ρομπότ ανακύκλωσης. Είναι αρκετά φαγανό το ρομπότ μας,

τρώει μόνο ανακυκλώσιμα υλικά. Προς το παρόν, φτιάξαμε μόνο

ένα, λόγω του ότι έκλεισαν τα σχολεία, και αυτό ανακυκλώνει μόνο

καπάκια από μπουκάλια ή πλαστικά αντικείμενα. Δε μπορεί να

χωνέψει τίποτα το στομάχι του, πέρα από πλαστικό!

Δ'1, Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας

Ανακύκλωση
Είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ'1 της Αγίας

Μαρίνας Λέρου. Φέτος αποφασίσαμε με τον κύριο Κυριαζή

να ασχοληθούμε με τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Αφού

μελετήσαμε το οικολογικό μας αποτύπωμα, στραφήκαμε

στην ανακύκλωση. Βλέπαμε κάθε μέρα πολλά χαρτιά Α4 να

είναι στους κάδους μας. Οι Απόκριες πλησίασαν και

αποφασίσαμε να φτιάξουμε μάσκες με ανακυκλώσιμα υλικά!

Από εμάς για εμάς

Τα σχολεία μας:

Δημοτικό σχολείο

 Λακκίου

Δημοτικό σχολείο

Αγίας Μαρίνας

Δημοτικό σχολείο

 Ξηροκάμπου

LEDU, 
Κέντρο Μη Τυπικής

Εκπαίδευσης για Παιδιά

Πρόσφυγες της ΑΡΣΙΣ

Δημοτικό σχολείο 

Αλίντων


