
Γεια, με λένε Κέθια, είμαι μαθήτρια του σχολείου 
KEDU.  Τον Οκτώβριο κάναμε μια εκδρομή, 
πήγαμε στην Καρδάμαινα να επισκεφθούμε μια 
καλλιτέχνιδα, η οποία δουλεύει στον αργαλειό με 
κεντήματα, ήταν μια υπέροχη και διδακτική 
εμπειρία. 
Έμαθα διάφορα πράγματα, για παράδειγμα μας 
έδειξε πώς φτιάχνεται ένα κέντημα. Μου φάνηκε 
δύσκολο και περίπλοκο. Αλλά ήταν ενδιαφέρον να 
βλέπεις πώς γνωρίζει τόσο καλά την τεχνική, 
καταφέρνει και δίνει ζωή στα έργα της, γνωρίζει 
κάθε λεπτομέρεια και τα φτιάχνει αρκετά 
γρήγορα. Επιπλέον μας έδειξε πως προετοιμάζει 
το μαλλί για να χρησιμοποιηθεί, αρχικά πλένεται 
σε ζεστό νερό και μετά τοποθετείται στον ήλιο για 
να στεγνώσει. Έμαθε να κάνει κεντήματα από τη 
μητέρα της και αποφάσισε να συνεχίσει όπως 
εκείνη. Επίσης ανακάλυψα ότι κάποια από τα 
μηχανήματα που χρησιμοποιεί τα έφτιαχνε ο 
πατέρας της.
Κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ήταν 
ότι μπορεί να φτιάξει το οτιδήποτε όπως 
κεντήματα, σεντόνια, αντικείμενα διακόσμησης. 

Επίσης μπορεί να μεταμορφώσει οποιοδήποτε 
άχρηστο πράγμα σε κάτι που μπορεί να 
χρησιμεύσει ως στολίδι.
Σε αυτήν την εκδρομή απέκτησα γνώση σχετικά με 
τα κεντήματα το οποίο ήταν κάτι που μου φαινόταν 
αρκετά δυσνόητο.
Είναι άξιος επαίνου κάποιος που αφιερώνεται με 
τόση αγάπη για τη χειροποίητη τέχνη και 
επομένως πιστεύω ότι η κοπέλα συμβάλλει στη 
συντήρηση του πολιτισμού.

Kethia, 16 ετών, Ανγκόλα

Η θέση των γυναικών στην κοινωνία

Γιατί οι γυναίκες και τα κορίτσια στο Αφγανιστάν δεν έχουν το δικαίωμα 
να αποφασίσουν για το μέλλον τους;  Επειδή οι γυναίκες δεν έχουν 
θέση στην αφγανική κοινωνία. Στο Αφγανιστάν ο αριθμός των 
γυναικών στην εκπαίδευση και στις οικονομικές και αστικές 
δραστηριότητες είναι περιορισμένος. Η παρουσία γυναικών στο 
στρατό, την αστυνομία και άλλες θέσεις εργασίας είναι χαμηλή. Τα 
στατιστικά στοιχεία του καταναγκαστικού γάμου σε νεαρή ηλικία, η 
ανταλλαγή κοριτσιών με κατοικίδια ζώα ή γεωργικές εκτάσεις, η 
αυτοπυρπόληση, ο φόνος, ο λιθοβολισμός, η επίθεση με οξύ και η βία 
κατά των γυναικών είναι πολύ υψηλά. Εφόσον η κυβέρνηση και ο 
νόμος δεν προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών στην κοινωνία, 
οι γυναίκες δεν έχουν θέση σε αυτήν.

Μοχαντέσα , 15 ετών, Αφγανιστάν
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Μια δανειστική βιβλιοθήκη, η «Λίλη η Βιβλιόφιλη», βρίσκεται στο σχολείο μας. Η Λίλη αγαπάει 
και δέχεται με χαρά βιβλία για παιδιά ηλικίας 6-18 χρονών.

Ευχαριστούμε!

Σοφός Μαθητής
Η βελόνα τους ντύνει όλους αλλά η ίδια είναι γυμνή

سوزن ھمھ را میپوشاند اما خودش لخت ھست
Αυτός που τα βρίσκει όλα έτοιμα δεν έχει ψυχή

مال مفت دل بی رحم 
Το φεγγάρι δεν θα μείνει πίσω από τα σύννεφα

ماه پشت ابر نمیماند
(Παροιμίες από το Αφγανισταν .)

FootprintsFootprints

Το KEDUtimes είναι μια έκδοση των μαθητών και των μαθητριών του KEDU και μια συλλογική 

προσπάθεια έκφρασης και επικοινωνίας με τους κατοίκους της Κω. Το KEDU (Kos Education) 

είναι ενα Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης στο Πυλί της Κω που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική 

Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με τη χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες. Στο KEDU εκπαιδεύονται και υποστηρίζονται παιδιά και έφηβοι που προέρχονται 

απο διάφορες χώρες και η Κως αποτελεί σταθμό στο ταξίδι τους. Το καθημερινό μας πρόγραμμα 

περιλαμβάνει γνώση, συνεργασία, αγάπη, χαρά και σεβασμό στο διαφορετικό. IN
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ΕΠΙΜEΛΕΙΑ ΚΕΙΜEΝΩΝ:
Μαρία Παναγιωτούνη, Σκληρού Ανδριάννα



 Το σχολείο στο Αφγανιστάν!

مدرسھبرایآموزشوتدریساستکھبدبختانھکشورمایعنیافغ
انستانازھمھامکاناتمحروممیباشدوفقروبیچارگیوبیسواد

یموجمیزندامکاناتتدریسدرمکاتبوجودنداردمثالوسایلتدً
ریسوآموزشباکمبودوتھدیدبسیاربزرگروبرومیباشد. 

ولیمعلمانمھربانباتمامکمبودھاوتھدیدھابسیارعالیآموزش
میدھند،وحتیمعلمینودانشآموزانبرایرفتوآمدبھمدرسھبات

ھدیداتبسیاربزرگیروبروھستند. 
چوندرافغانستانبیرونرفتنخانمھاآساننیستازیکطرفتھدید
ھایطالبانازطرفیدیگرباتھدیدھایخانوادھمواجھھستند. 

یعنیمیگویندباعثبیغیرتیمااستکھزنبیرونبرود. 
ولیباھمھاینتھدیدھابازھممعلمانمھربانماھستندکھدرمکات
بحاضرمیشوندبرایآموزشدادنبھدانشآموزانبرایفردایبھت
رودرآخرماآرزوداریمکھکشورمامثلتمامکشورھایدیگ
رصلحوآرامشداشتھباشدکھبتوانیمآرامدرسبخوانیموزند

گیکنیمچونتعلیموتربیتباعثرشدوترقیکشورمیشود.

Το σχολείο προορίζεται για εκπαίδευση και διδασκαλία, 
που δυστυχώς η χώρα μας, το Αφγανιστάν, στερείται όλων 
των εγκαταστάσεων και η φτώχεια, η δυστυχία και ο 
αναλφαβητισμός είναι ανεξέλεγκτα. Δεν υπάρχουν 
εγκαταστάσεις διδασκαλίας στα σχολεία, για παράδειγμα, 
οι εγκαταστάσεις διδασκαλίας και μάθησης αντιμε-
τωπίζουν μεγάλη έλλειψη και απειλή .  
Όμως οι καλοί δάσκαλοι διδάσκουν άριστα παρά τις 
αδυναμίες και τις απειλές, ακόμη και οι δάσκαλοι και οι 
μαθητές αντιμετωπίζουν μεγάλες απειλές για να φτάσουν 
στο σχολείο.  Δεν είναι εύκολο για τις γυναίκες να 
εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν και δέχονται απειλές στην 
οικογένεια τους από τους Ταλιμπάν.  Όταν  μια γυναίκα 
κυκλοφορεί έξω είναι εχθρικοί απέναντι της.  
Ωστόσο, παρόλες  αυτές τις απειλές, εξακολουθούν να 
είναι οι ευγενικοί μας δάσκαλοι που έρχονται στα σχολεία 
για να διδάξουν στους μαθητές για ένα καλύτερο αύριο, και 
στο τέλος ευχόμαστε η χώρα μας, όπως και όλες οι άλλες 
χώρες, να έχει ειρήνη και ηρεμία, ώστε να μπορούμε να 
μελετήσουμε και να ζούμε ειρηνικά. Επειδή η εκπαίδευση 
προκαλεί την ανάπτυξη και την στήριξη της χώρας.
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Μαθητικός Διαγωνισμός για τα 75 χρόνια ΟΗΕ: Διαμορφώνουμε σήμερα το 
αύριο που φανταζόμαστε  σε συνεργασία με την Ε και Στ τάξη του 2ου 
Δημοτικού σχολείου Κω. 
Τα παιδιά για άλλη μια φορά ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δείξουν σε 
εμάς τους μεγάλους ποιος είναι ο ιδανικός κόσμος του μέλλοντος για αυτά. 
Ένας κόσμος που υπάρχει «ένα ασφαλές μέρος για όλα τα παιδιά» όπως 
είναι και ο τίτλος των αφισών που δημιούργησαν με αγάπη μέσα στην 
πανδημία καταφέρνοντας ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες να 
αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. 

1)Βράζουμε ολόκληρο το κοτόπουλο μέσα σε μια 
μεγάλη κατσαρόλα με νερό, λάδι και αλάτι.

2)Το αφήνουμε στη φωτιά μέχρι να είναι έτοιμο.

3)Κόβουμε τη μολόχα σε μικρά κομμάτια και τη 
βάζουμε σε κατσαρόλα με νερό, λάδι και αλάτι 
μέχρι να είναι έτοιμη.

4)Κόβουμε το κοτόπουλο σε κομμάτια και το 
βάζουμε στην κατσαρόλα μαζί με τη μολόχα και 
βράζουμε για 15 λεπτά.

5)Σε τηγάνι ρίχνουμε λάδι μέχρι να ζεσταθεί και 
βάζουμε το σκόρδο σε μικρά κομμάτια. 
Ανακατεύουμε το σκόρδο μέχρι να αλλάξει 
χρώμα, να ροδίσει.

6)Στη συνέχεια ρίχνουμε το σκόρδο και το λάδι 
στην κατσαρόλα που είναι το κοτόπουλο και η 
μολόχα και ανακατεύουμε.

7)Τέλος, το φαγητό είναι έτοιμο. Το σερβίρουμε 
σε βαθύ πιάτο.

Τα υλικά που χρειαζόμαστε:

1)Λάδι

2)Τέσσερις σκελίδες σκόρδο

3)Πράσινη μολόχα

4)Ένα κοτόπουλο

5)Αλάτι

Γεια σας,
 Είμαι η Χάλα, είμαι 13 χρονών και 
είμαι από τη Συρία. Θα μιλήσω σήμερα 
μαζί σας για ένα γνωστό φαγητό από τη 
Συρία. Αυτό το φαγητό λέγεται: Μολοχέϊα 
(Μολόχα) με κοτόπουλο.

«Μολοχέϊα»

Εκτέλεση:

Κλειδί κλειντ کلید  کلیدی

Τεμπέλης ταμπαλ .تنبل تنبلی 

Χαλβά χαλβάς   حلوا حلوا 

Εγώ δημιουργήθηκα Γυναίκα όχι για να ονειρευτώ ένα οποιοδήποτε φιλί, 
αλλά το φιλί της ΕΙΡΗΝΗΣ. 

Δεν έγινα Γυναίκα να κοιμάμαι με αυτούς που δεν κοιμούνται.
Δεν έγινα Γυναίκα να είμαι το όνειρο αυτών που κοιμούνται.

Δεν έγινα Γυναίκα να ονειρευτώ στη μοναξιά μου μια αγκαλιά.
Έγινα Γυναίκα να δέχομαι την αγκαλιά της αγάπης μου.

Η Γυναίκα για να έχει καλό όνομα δεν φτάνουν ούτε εκατό χρόνια αλλά 
δυστυχώς για να βγάλει κακό φτάνει μόνο μια στιγμή.

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 
Ευχές για την παγκόσμια μέρα της Γυναίκας

ΜΑΡΙΑ, 14 ΕΤΩΝ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Ðñïò Ýíáí êáëýôåñï êüóìï!

نحو العالم االفضل االوالدواالشخاص یحتاجون اال 
مكان لیلعبونفیھ ویكون فیھ الھواء المنعش وایضن 

الغذاءالطبیع لیلعبون فیصحھ جیدا ویجب ان یدرسون 
ویتعلمون لیصبحوا متفوقین وناجحین في الحیا  حمزه 

١٢ فلسطسن من غزه 
 

Τα παιδιά και όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται ασφαλές μέρος να 
παίζουν, να έχουν φρέσκο αέρα και φρέσκο φαγητό να τρώνε και να 
είναι υγιείς. Χρειάζονται εκπαίδευση για να είναι χρήσιμοι άνθρωποι 
και να έχουν επιτυχία.

Χάμζα, 12 ετών, Παλαιστίνη

Μαρία 14 χρονών, Αφγανιστάν
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