
Το σταφύλι. 
(Ali, Κόκκινη τάξη)
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 Υλικά:

 
 
 

Για τη ζύμη 
500 γρ φαρίνα
1 γιαούρτι
250 γρ μαργαρίνη
1 αυγό

ΠΡΟΣΟΧΗ...!!! να προσέχουμε η ζύμη

μας κατά τη διάρκεια που καλύπτουμε

τα φορμάκια μας, να μην είναι ούτε

πολύ λεπτή, ούτε πολύ παχιά. Αφού

καλύψουμε τα τοιχώματα με τη ζύμη,

προσθέτουμε μια γεμάτη κουταλιά

από τη γέμισή μας στη μέση της

ζύμης, την απλώνουμε ελαφρά (ώστε

να καλύψουμε καλά τη μέση της

ζύμης), ρίχνουμε μια κουταλιά της

σούπας από το χτυπημένο αυγό πάνω

στη γέμιση και κουνάμε λίγο τα

φορμάκια, ώστε να καλυφθεί

ομοιόμορφα το χτυπημένο αυγό. 

 Τέλος, πασπαλίζουμε με λίγο κανέλα

και σουσάμι. Συνεχίζουμε την ίδια

διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα

υλικά μας. Ψήνουμε στους 150-170

βαθμούς για περίπου 50 λεπτά.

Καλή σας όρεξη!

 

Εκτέλεση:

Για τη γέμιση, από την προηγούμενη

ημέρα σε ένα μεγάλο μπολ τρίβουμε

το τυρί και τη μυζήθρα. Ρίχνουμε 5

αυγά και ανακατεύουμε καλά.

Τοποθετούμε στο ψυγείο το μείγμα.

Την επόμενη ημέρα, ανακατεύουμε

το μείγμα μας και προσθέτουμε και

τα υπόλοιπα (3) αυγά, αλάτι και πιπέρι

(προαιρετικά εάν επιθυμούμε λίγο

ξερό δυόσμο). Για τη ζύμη, σε μια

λεκάνη ρίχνουμε το βούτυρο μαζί με

το αλεύρι, το γιαούρτι και ένα αυγό.

Ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μια

ομοιόμορφη ζύμη. Στη συνέχεια

λαδώνουμε τα φορμάκια μας με πολύ

λίγο σπορέλαιο. Σπάμε 2 αυγά σε

ένα μπολ και τα χτυπάμε ελαφρά.

Παίρνουμε λίγη ζύμη και

προσπαθούμε να καλύψουμε τα

τοιχώματα από τα φορμάκια με το

ζυμαράκι μας. 

Για τη γέμιση 
1 πακέτο τυρί Λέρου (περίπου
1.200 γρ)
1 πακέτο μυζήθρα Λέρου
(περίπου 1.200 γρ)
8-10 αυγά
λίγη κανέλα
λίγο σουσάμι
λίγο σπορέλαιο
λίγο αλάτι
λίγο πιπέρι

Εφημερίδα
Ηρωικά Μπλεξίματα

ΠιστοΛέρο

Το καρπούζι και το πεπόνι. 
(Ibrahim, Κόκκινη τάξη)

Το πορτοκάλι, το μήλο και το ρόδι.
(Havin, Κόκκινη τάξη)

Η φράουλα. (Salam, Πράσινη τάξη)

Η φράουλα. (Nada, Πράσινη τάξη)

Ο ανανάς.
(Fatima, Πράσινη

τάξη)

Η φράουλα, το σταφύλι και το κεράσι. 
(Nour, Πράσινη τάξη) karaz الكرز

καράζ

batikh البطيخ
μπατίχ

 shamam شما
 σαμάμ

burtuqal البرتقال
μπουρτουκάλ 

tufeh تفاح 
τουφάχ

faraula فراولة
φαράουλα

ananas أناناس
ανανάς

 

roman رمان
ρομάν 

Το αγαπημένο μου καλοκαιρινό φρούτο 
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Ο Fireman πήγε και πήρε την Κατερίνα και τους φίλους της από την Αθήνα και στη συνέχεια,
σταμάτησαν σε πλωτές θαλάσσιες Boutique.
Αφού o Fireman, η Κατερίνα και οι φίλοι της περπατούσαν στις Boutique, ξαφνικά είδαν τρεις
καρχαρίες με μαγιό να χορεύουν πάνω σε μια πίστα. Τότε, η Κατερίνα ερωτεύτηκε τον ένα από
τους τρεις καρχαρίες, το Χάρη, γιατί φορούσε την περούκα του Έλβις Πρίσλεϊ. Λίγο πιο δίπλα,
πρόσεξαν κάποιες γαρίδες με τους φίλους τους, τα πλαγκτόν, να ζητούν να χορέψουν καρσιλαμά.
Επειδή ο Fireman κουράστηκε να περιμένει έξω απ’ τις Boutique, πήγε μια βόλτα με το
αυτοκίνητό του. Όταν κατάλαβε η Κατερίνα ότι ο Fireman έλειπε, τον πήρε αμέσως τηλέφωνο.
Ο Fireman τη στιγμή που έπιασε το τηλέφωνο, του ήρθε στο κεφάλι ένα φύκι, έπειτα μια πράσινη
μπλούζα κόλλησε στο πρόσωπό του και, όταν την τράβηξε,  μία γαρίδα χτύπησε στο κούτελό του.
Τελικά, ο Fireman επέστρεψε στη Λέρο την Κατερίνα, τους φίλους της και το Χάρη τον καρχαρία,
με τον οποίο η Κατερίνα παντρεύτηκε. Ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ που επέστρεψαν στον τόπο
τους, αλλά και ευχαρίστησαν θερμά τον καλό τους φίλο Fireman για την πολύτιμη βοήθειά του
και το ευχάριστο ταξίδι που τους πρόσφερε.

Ο Κουτσομπόλης Fireman 
(η συνέχεια)

Φανταστική Ιστορία

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΕΡΟΥ
Στη λέρικη μουσική παράδοση συναντάμε παλιούς χαβάδες, λύρες, βιολιά, σαντούρια, λαγούτα, τσαμπούνες και
δυναμικούς  χορούς, όπου κυριαρχούν ο πολύ ιδιαίτερος «λέρικος» και οι σούστες. Σας παρουσιάζουμε το Λέρικο
Παραδοσιακό Τραγούδι «Γιαβρί» 
Μουσικά όργανα: Βιολί ,Σαντούρι, Λαούτο
Στίχοι: Άιντε

Βρε, σύ ήσουν που μου ‘λεγες
Μου ‘λεγες

Αν δε με δεις , πεθαίνεις
-Ελα το γιαβρί μου –

Και αν δε με δεις , πεθαίνεις
 

Άιντε
Και τώρα κάθεσαι και λες

Βρε, και λες
πού με ‘δες, πού με ξέρεις

-Ελα το γιαβρί μου –
πού με ‘δες, πού με ξέρεις

 
Άιντε

Σ’ αφήνω με τη καληνυχτια
Καληνυχτια

Ρούδια μου με τα ρούδια
-Ελα το γιαβρί μου –

Ρούδια μου με τα ρούδια
 
 
 

 
 Άιντε

Ρίξε μου μια γλυκιά ματιά,
μια ματιά

Τα μέσα μου να γιάνεις
-Ελα το γιαβρί μου –

Τα μέσα μου να γιάνεις
 

Άιντε
Να αγάπα με, να σ’ αγαπώ

να σ’ αγαπώ
Θέλε με να σε θέλω
-Ελα το γιαβρί μου –
Θέλε με να σε θέλω

 

Άιντε
Γιατί θα έρθει ένας καιρός,

Ενας καιρός
Να θες και να μη θέλω

-Ελα το γιαβρί μου –
Να θες και να μη θέλω

 
Άιντε

Να αγάπα με τσαμπί, τσαμπί
τσαμπί, τσαμπί

Να σα αγαπώ σταφύλι
-Ελα το γιαβρί μου –

Να σα αγαπώ σταφύλι
 

Άντε
Φίλα με εσύ στο μάγουλο

Μάγουλο
Να σε φιλώ στ’ αχείλι
-Ελα το γιαβρί μου –
Να σε φιλώ στ’ αχείλι

 
 

(Μαρία Σούλη και Άγγελος Αμπελας, Ε΄ Τάξη)
Δημοτικό Σχολείο Αλίντων

 

 Άιντε
Πάω κι εγώ να κοιμηθώ

Κοιμηθώ
Να πάψουν τα τραγούδια

-Ελα το γιαβρί μου –
Να πάψουν τα τραγούδια

 
Άιντε

Όταν σε βλέπω και έρχεσαι
Κι έρχεσαι

Δεν ξέρω τι με πιάνει
-Ελα το γιαβρί μου –

Δεν ξέρω τι με πιάνει
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(Τα παιδιά του Δημ. Σχολ. του Ξηροκάμπου)



Για ποιο λόγο το θέατρο είναι το ιδανικό χόμπι για
εσάς?
Εκτός από χόμπι, θα μπορούσα να πω πως είναι ένας
όμορφος τρόπος να ζεις. Αγαπώντας κάτι τόσο πολύ,
σου δίνει δύναμη να συνεχίζεις και φυσικά να
νιώθεις ευτυχισμένος και γεμάτος αισιοδοξία. Το να
υποδύεσαι κάτι διαφορετικό κάθε φορά σε
ανανεώνει ψυχικά. 
Γιατί αρχίσατε το θέατρο αφού είναι τόσο
διαφορετικό με το επάγγελμά σας? Θα μπορούσατε
να είστε θεατρολόγος αντί για δάσκαλος?
Η ενασχόλησή μου με το ερασιτεχνικό θέατρο,
δηλαδή δεν είμαι επαγγελματίας ηθοποιός, ξεκινά
κάπου προς την Γ΄ Λυκείου, όπου συμμετείχα για
πρώτη φορά σε θεατρική παράσταση. Στη συνέχεια,
καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου στο
Πανεπιστήμιο, ασχολήθηκα ελάχιστα με το Θέατρο.
Έπειτα, ως δάσκαλος, κατάλαβα ότι Θέατρο και
σχολείο έχουν αρκετά κοινά σημεία. Σημείο τομής
τους είναι «η παράσταση σε κοινό». Θα ήθελα πάρα
πολύ να ήμουν και θεατρολόγος, αλλά προσπαθώ να
μάθω πράγματα από τους δασκάλους θεατρικής
αγωγής και να τα εφαρμόζω στη σχολική τάξη.
Πώς νιώθετε πάνω στη σκηνή?
Η αλήθεια είναι πως πριν από κάθε παράσταση νιώθω
αρκετά αγχωμένος. Μόλις ανέβω στη σκηνή όμως,
όλα μεταμορφώνονται σε κάτι διαφορετικό, ωραίο
και μαγικό. Νιώθω το χτύπο της καρδιάς μου να με
καθοδηγεί και το σώμα μου να φτερουγίζει.

Πόσες παραστάσεις έχετε κάνει στο θέατρο και
ποιες?
Οι παραστάσεις που έχω λάβει μέρος ως
ερασιτέχνης ηθοποιός είναι στο σύνολο 7. Τις
απαριθμώ σε χρονολογική σειρά από την πιο
πρόσφατη.
«Το χελιδόνι», 2021, Θεατρική Ομάδα Λέρου
«Η Ελενάρα η κουκλάρα», 2020, Θεατρική Ομάδα
Λέρου
«Ζωή μετά χαμηλών πτήσεων», 2018, Θεατρική
Ομάδα Λέρου
«Το λεωφορείο», 2017, Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής
Αγωγής Ρόδου
«Τα μαγικά μαξιλάρια», 2016, Σύλλογος
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
Προσχολικής Αγωγής Ρόδου
«Βαριέμαι», 2015, Θεατρικό εργαστήρι Τεχνηέντως
«Το έθιμο της γριάς Συκούς», 2009, Μεσσηνιακό
Ερασιτεχνικό Θέατρο.
Τι σας αρέσει περισσότερο στο θέατρο ως Τέχνη?
Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στην Τέχνη του
Θεάτρου είναι ότι οτιδήποτε διαδραματίζεται πάνω
στη σκηνή είναι αληθινό και ζωντανό. Τα
καρφωμένα βλέμματα των θεατών είναι αυτά που
με κάνουν να νιώθω τη μεταμόρφωση στην κίνηση
και το λόγο μου.
 Τι σας συγκινεί περισσότερο το θέατρο ή το
σχολείο?
Δε θα μπορούσα να σταματήσω να κάνω τίποτα
από τα δύο. Και οι δύο λέξεις είναι πλημμυρισμένες
από ΑΓΑΠΗ! Οι μαθητές μου στο σχολείο και οι
θεατές στο θέατρο επιβεβαιώνουν την ύπαρξή μου.

Στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας, με την καθοδήγηση του δασκάλου μας,
δημιουργήσαμε έναν πανέμορφο βοτανικό κήπο, γεμάτο αρωματικά και
θεραπευτικά φυτά. Στον κήπο μας μπορείτε να συναντήσετε φυτά όπως θυμάρι,
λεβάντα, σιτρονέλα, αρμπαρόριζα, δεντρολίβανο, λαδανιά, λουίζα και πολλά άλλα.
Με τη χρήση της τεχνολογίας, μπορείτε να πληροφορηθείτε για κάθε ένα από αυτά
σκανάροντας το ειδικό σήμα qrcode που βρίσκεται στην ταμπέλα τους. Επίσης,
μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του βοτανικού κήπου
https://botanicgardenagm.blogspot.com/ και να ενημερωθείτε για τα φυτά που
φιλοξενούνται σε αυτόν. Σύντομα στις οθόνες σας και το βίντεο δημιουργίας του
βοτανικού κήπου, το οποίο θα βρείτε στο κανάλι του Youtube του σχολείου μας
«Primary School of Agia Marina Leros». 
Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, την
Καζέρμα των Βοτάνων και την εταιρία Κηπόραμα, για την πολύτιμη υλικοτεχνική
προσφορά τους.

( Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’1 τάξης του Δ.Σ Αγίας Μαρίνας Λέρου)
 

( Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δ.Σ Αγίας Μαρίνας Λέρου)
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Συνέντευξη με τον δάσκαλό μας, τον κ. Φώτη
Θέατρο...

Από εμάς για εμάς

 
 

Βοτανικός κήπος 
Δ.Σ. Αγίας Μαρίνας Λέρου



Δημοτικό Σχολείο 
Αγίας Μαρίνας

Δημοτικό Σχολείο
Λακκίου

Δημοτικό Σχολείο 
Αλίντων

Δημοτικό Σχολείο
Ξηροκάμπου

LEDU,
Κέντρο Μη Τυπικής
 Εκπαίδευσης Για 
Παιδιά Πρόσφυγες

Τα σχολεία μας:

Φέτος το καλοκαίρι ονειρεύομαι να...

...κολυμπάω, να μη βγαίνω από τη
θάλασσα και να παίζω με 
το κινητό της μαμάς μου 

(Nada, Πράσινη τάξη)

...πηγαίνω στο σχολείο
και 

να τρώω παγωτό
(Nour, Πράσινη τάξη)

...κάνω πολλά μπάνια και να πάω στην Αθήνα και
στη Σύμη!!! ( Αδαμαντία, Στ’ τάξη)

 

... πάω στη Γαλλία, στον πύργο
του Αΐφελ και στην Κάλυμνο!!!

(Νικόλας, Στ’ τάξη )

...πάω ταξίδια και να κάνω
 πολλά μπάνια!!! (Κατερίνα,

Στ’ τάξη)

...πάω στην παραλία από το πρωί και
να μείνω μέχρι το βράδυ, 

δηλαδή να κάνω κατασκήνωση
στην παραλία! (Δαμιανός)

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!

...πάμε να κολυμπήσουμε!
 (Ali, Κόκκινη τάξη)

...πάω στην Κω!!! (Κωνσταντίνος, Στ’ τάξη)

...πάω στην Κάλυμνο!!! (Χριστίνα, Στ’ τάξη)

...πάω στην Αθήνα!!! (Μιχαηλία, Στ’ τάξη )

...πάω διακοπές με την
οικογένειά μου!!! 

(Αναστασία, Στ’ τάξη)

...κάνω πολλά μπάνια!!!
 (Παναγιώτης, Στ’ τάξη)

Οι μαθήτριες και οι μαθητές των σχολείων μας σας εύχονται

...τρώω παγωτό, να
πάω στις πάπιες, να
κολυμπήσω, να κάνω
μπάνιο στο σπίτι γιατί
η θάλασσα έχει αλάτι

και να παίζω με το
κινητό (Havin, Κόκκινη

τάξη)

... βρίσκομαι στην Τζαμάικα για διακοπές.
Μένω σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο δίπλα

στη θάλασσα. Κάθε πρωί που ξυπνάω,
φοράω τη στολή κατάδυσης και βουτάω
στα καταγάλανα νερά. Δε χορταίνω να
θαυμάζω τα πολυάριθμα τροπικά ψάρια

και τα πολύχρωμα κοράλλια. Το απόγευμα
κάνω βόλτες στο νησί που είναι γεμάτο

αξιοθέατα. Το βράδυ, παρακολουθώ
εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι ντόπιοι
και χαίρομαι που γνωρίζω την κουλτούρα

τους. Αυτό είναι ένα καλοκαιρινό μου
όνειρο κι ελπίζω να πραγματοποιηθεί.

(Αναστάσης)
 

...κάνω μπάνιο μέχρι να μην έχει
πια ζέστη και να κολυμπάω. Στο
σπίτι να παίζω με το κινητό και η

μαμά μου να μου φέρνει
χυμούς για να δροσιστώ
(Ibrahim, Κόκκινη τάξη)

...κάνω μπάνια για
να μαυρίσω!

(Νικόλας)

…κάνω μια μεγάλη
ποδηλατάδα 

με την οικογένειά μου!
(Έλενα)

...τρώω φρούτα
για να

δροσίζομαι
 (Salam,

Πράσινη τάξη)

...  τελειώσει ο κορονοϊός και
να πάω διακοπές στη Ρόδο.

(Πελαγία)
... κάνω μπάνια στη θάλασσα είτε με τη
μητέρα μου, είτε με τους φίλους. Επίσης,
ένα όνειρό μου είναι, να πηγαίνω με τους
φίλους μου βόλτα, χωρίς μάσκες, για να

νιώθουμε ελεύθεροι και για να μην
ανησυχούμε για τον κορονοϊό. (Γιάννης)

 
...φοράω ελαφριά

ρούχα
 (Fatima, 

Πράσινη τάξη)


