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Οι Μικροί Δημοσιογράφοι 

 της Ε΄ Δημοτικού 

Τεύχος: 1ο, Οκτώβριος - Νοέμβριος 2016,                                      Τιμή:   0,40 €   

Σχολικός εκφοβισμός 
της Ελένης Γ. 

Ο σχολικός εκφοβισμός γνωστός και ως Bullying ανα-

φέρεται στη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση ή 

μείωση ασθενέστερων ατόμων σε μια ομάδα. 
συνέχεια στη σελ. 2 

Σεισμοί, πώς δημιουργούνται; 
του Γιώργου Κ. 

Ο φλοιός μαζί με το πάνω στρώμα του 
μανδύα αποτελούν τη Λιθόσφαιρα.  
                                   συνέχεια στη σελ. 2 

«Σκύλος» 
της Ιωάννας Μ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο καλύτερος και παντοτινός φίλος του 
ανθρώπου!                     συνέχεια στη σελ. 3 

Αθλητικά 
Ποδόσφαιρο: 

«Ισοπαλία για την Ελλάδα» 

Αφιέρωμα: 
«Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες» 

«Παναθηναϊκός» 
                                 συνέχεια στις σελ. 4-5 

Ανέκδοτα συνέχεια στη σελ. 3 

Ανακοινώσεις 

«Δέντρο από κουτιά γάλα» 

«Συγκέντρωση τροφίμων» 
                                      συνέχεια στη σελ. 6 

Οι δραστηριότητες της 

Ε΄ τάξης 
                                      συνέχεια στη σελ. 6 
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Σχολικός εκφοβισμός 
της Ελένης Γ. 

  Ο σχολικός εκφοβισμός γνωστός 

και ως Bullying αναφέρεται στη σω-

ματική και ψυχολογική κακοποίηση ή 

μείωση ασθενέστερων ατόμων σε μια 

ομάδα. 
 
  Εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές ομάδες. Μπορεί να συνα-

ντηθεί σε οποιοδήποτε τύπο σχολείων και σχολικών εγκαταστάσεων, στον 

στρατό, σε αθλητικά σωματεία, στη φυλακή, αλλά και στην οικογένεια ή στο χώ-

ρο εργασίας (ανάλογα με το αν αφορά τον προϊστάμενο ή το αφεντικό, μιλάμε για 

ηθική παρενόχληση ή τοξικό ηγέτη. 

  Είναι μια μορφή κακοποίησης, πιο συγκεκριμένα εκφοβισμού ή εξαναγκασμού. 

Το θύμα του εκφοβισμού αναφέρεται και ως στόχος. 

 

Σεισμοί, πώς δημιουργούνται; 
του  Γιώργου Κ. 

  Ο φλοιός μαζί με το πάνω στρώμα του μανδύα 

αποτελούν τη Λιθόσφαιρα. Αυτή δεν είναι ένα ε-

νιαίο κομμάτι αλλά αποτελείται από μεγάλα τμή-

ματα, τα οποία οι γεωλόγοι ονομάζουν λιθοσφαι-

ρικές πλάκες και σχηματίζουν ένα γιγάντιο ψηφι-

δωτό. Υπάρχουν επτά (7) μεγάλες πλάκες και 

πολλές άλλες μικρότερες. 

Αυτές κολυμπούν επάνω στη ασθενόσφαιρα, το τμήμα του μανδύα κάτω από τη 

λιθοσφαιρα, το οποίο εκτείνεται μέχρι το βάθος των 700 χμ. και αποτελείται α-

πό υλικό αρκετά θερμό, ώστε να παραμορφώνεται εύκολα και να παρουσιάζει ροή 

(κίνηση). Αυτό επιτρέπει στις λιθοσφαιρικές πλάκες - και επομένως σ’ ολόκληρες 

τις ηπείρους - να κινούνται πάνω στην ασθενόσφαιρα. Αυτή η κίνηση όμως οδηγεί 

πολλές φορές σε συγκρούσεις. Μόνο που εδώ, όταν συγκρουστούν δύο ήπειροι, 

συνενώνονται, παραμορφώνονται και 

δημιουργούν τις μεγάλες οροσειρές 

όπως τα Ιμαλάια, τις Άλπεις, την 

Πίνδο κ.ά.. Αποτέλεσμα αυτών των 

συγκρούσεων είναι οι πολλοί και μεγά-

λοι σεισμοί. 
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«Σκύλος» 
της Ιωάννας Μ. 

  Σκύλος, ο καλύτερος και παντοτινός φί-
λος του ανθρώπου!   
  Ο μύθος λέει πως όταν ο θεός χώριζε 

τα ζώα από τον άνθρωπο με ένα δυνατό 

ποτάμι, ο σκύλος πήδηξε στο ποτάμι και 

στάθηκε δίπλα στον άνθρωπο.  Ξεκινώ-

ντας από τα πρώτα κυνοειδή, που πρώτα 

αυτά μας πλησίασαν, ο σκύλος παρέμενε 

αιώνες στις υπηρεσίες μας. Από κουτάβι 

μας αγαπάει μέχρι τα βαθιά του γεράματα.  
 
  Ο σκύλος εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορά. 

Έτσι θα βρούμε σκυλιά πελώρια που φτάνουν τα 100 κιλά και σκυλιά μινιατούρες, 

που δεν ξεπερνούν το ένα κιλό. Σκυλιά για σαλόνια και σκυλιά που σώζουν ανθρώ-

πους από νερό ή χιόνι. Σκυλιά με μακρύ τρίχωμα, με μεσαίο τρίχωμα, με κοντό τρί-

χωμα ακόμα και άτριχα για αλλεργικούς. Σκυλιά που μας προστατεύουν και σκυλιά 

με απίθανη νοημοσύνη, που μας βοηθάνε. 

  Ότι και να πει κανείς για αυτά, θα είναι λίγο. Ένα είναι σίγουρο, ας τους δώσουμε 

την αγάπη και την αξία που δικαιούνται. Φίλοι σκύλοι σας αγαπάμε!               

 

- Γεια σας, ο κύριος Λέων; 

- Όχι, ποιον θέλετε παρακαλώ; 

- Τον κύριο Λέοντα. 

- Λυπαμαι, κύριος Τίγρης στο τηλέφωνο. 

- Α, σε συγχωρείτε λάθος… κλουβί! 

Ρωτάει ένας νέος κρατούμενος τον συγκρατούμενό του: 

- Κι εσύ για ποιο λόγο είσαι μέσα; 

- Γιατί δεν με αφήνουν να βγω! 
 

Ο κλέφτης στο συνένοχό του: 

- Μάντεψε πόσα λεφτά μαζέψαμε σήμερα. 

- Βαριέμαι να μετράω, θα το μάθουμε αύριο στις εφημερίδες. 
 

Ανέκδοτα - Ώρα για γέλιο 
του Δημήτρη Καρ. 

Ένας μεθυσμένος τηλεφωνεί: 

- Μπορείτε να μου πείτε πού είναι ο 

κύριος Κοσμίδης; 

- Δεν γνωρίζω κανέναν κύριο Κοσμίδη. 

- Α… εγώ είμαι ο Κοσμίδης, αλλά δεν 

ξέρω πού βρίσκομαι! 
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«Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2016» 
της Ροσέλας Τ. 

  Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2016, οι οποίοι είναι γνωστοί και ως Αγώνες της 

31ης Ολυμπιάδας, ήταν μια διεθνής αθλητική διοργάνωση που έλαβε χώρα στο Ρίο 

Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας από τις 5 ως τις 21 Αυγούστου του 2016. Ήταν η 31η 

διοργάνωση Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπια-

κής Επιτροπής. 
   
  Περισσότεροι από 11.000 χιλιάδες α-

θλητές από 206 χώρες συμμετείχαν 

στους αγώνες, με δύο νεοεισελθούσες 

χώρες, το Κόσοβο και το Νότιο Σουδάν. 

  Με 306 σύνολα μεταλλίων, οι αγώνες 

εμπεριείχαν 28 ολυμπιακά αθλήματα, συ-

μπεριλαμβανομένων του ράγκμπι και του 

γκολφ, τα οποία προστέθηκαν από τη Δι-

εθνή Ολυμπιακή Επιτροπή το 2009. 

  Αυτές οι αθλητικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα σε 33 χώρους στην πόλη υποδοχής 

και σε 5 χώρους στις πόλεις του Σάο Πάολο, τη μεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας, 

Μπέλο Οριζόντε, Σαλβαδόρ, Μπραζίλια, την πρωτεύουσα της Βραζιλίας και τη 

Μανάους. Ήταν οι πρώτοι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες υπό την προεδρία στη ΔΟΕ 

του Τόμας Μπαχ. Η πόλη υποδοχής του Ρίο Ντε Τζανέιρο ανακοινώθηκε στην 

121η Σύνοδο της ΔΟΕ που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας στις 2 

Οκτωβρίου 2009. 

  Το Ρίο έγινε η πρώτη νοτιοαμερικανική πόλη που φιλοξενεί τους Θερινούς Ολυ-

μπιακούς Αγώνες. Αυτοί ήταν επίσης οι πρώτοι που πραγματοποιούνται σε μια 

πορτογαλόφωνη χώρα, οι πρώτοι που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

χειμερινής περιόδου στη διοργανώτρια χώρα, οι πρώτοι από το 1968 που πραγμα-

τοποιήθηκαν στη Λατινική Αμερική και οι πρώτοι από το 2000 που διεξήχθηκαν 

στο νότιο ημισφαίριο.  
   

  Οι αγώνες επισκιάστηκαν από αντιπαραθέσεις 

συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας της ομο-

σπονδιακής κυβέρνησης της χώρας. Ανησυχίες 

για την υγεία και την ασφάλεια γύρω από τον ιό 

Ζήκα, τη σημαντική ρύπανση στον κόλπο Γκουα-

ναμπάρα και ένα σκάνδαλο ντόπινγκ που περιέλα-

βε τη Ρωσία και το οποίο επηρέασε τη συμμετοχή 

των αθλητών της σε αυτούς τους Αγώνες. 
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«Ισοπαλία η Ελλάδα στο ντέρμπι με τη Βοσνία» 
των  Γιάννη Θ. και Αλέξανδρου Μπ. 

Στο 95΄η «λύτρωση» από τον Τζαβέλα.   

  Σε έναν δύσκολο και δυνατό αγώνα η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να πάρει τον πο-

λύτιμο βαθμό της ισοπαλίας στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ του 

2018. Η Ελλάδα ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, αλλά στο 25ο λεπτό σε μια 

άτυχη στιγμή δέχθηκε γκολ. 
     Η Εθνική μας είχε πολλές φάσεις, ώσπου 

στο 95ο λεπτό κέρδισε ένα πλάγιο. Το ε-

κτέλεσε ο Παπασταθόπουλος, έδιωξαν οι 

αμυντικοί της Βοσνίας, αλλά η μπάλα 

έφτασε στον Τζαβέλα ο οποίος με ένα κα-

λοτραβηγμένο σουτ έστειλε τη μπάλα στα 

δίχτυα της Βοσνίας. 

Ελλάδα: Καρνέζης, Τζαβέλας, Παπαδόπουλος, Παπασταθόπουλος, Μανιάτης, Σά-

μαρης, Μάνταλος, Φορτούνης, Μήτρογλου και Σταφυλίδης. 

Βοσνία: Μπέκοβιτς, Σπάχιτς, Ζουκάνοβιτς, Βράνιες, Κολάσινατς, Χαΐροβιτς, Λού-

λιτς, Πιάνιτς, Ιμπίσεβιτς και Τζέκο. 

 

«Παναθηναϊκός» 
των Δημήτρη Κυρ. και Θανάση Μπ. 

  Ο Παναθηναϊκός ιδρύθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 1908. Πρόεδρος είναι ο Ι-

ωάννης Αλαφούζος και προπονητής της ομάδας ο Μαρίνος Ουζουνίδης. Έδρα του 

είναι το γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης». Το έμβλημα του είναι το τριφύλλι, σύμ-

βολο ισορροπίας, ενότητας και καλοτυχίας.  
   

  Ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί 13 φορές σε τελικό αγώνα ή αγώνες διεθνών 

κυπέλων των ομαδικών αθλημάτων. Ορισμένοι από τους πιο γνωστούς παίχτες της 

ομάδας είναι: Κρίστοφερ Σαμπά, Πολ Ζοσέ, Εμποκοά Ουσμάν Κουλιμπαλίν, Αντώ-

νης Πετρόπουλος, Γιώργος Μαχλέρης, Κωνσταντίνος Κατσουράνης κ.ά. 
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«Συμβούλιο τάξης» 
της Μαριάννα Τ. 

Αγαπητοί μαθητές  του σχολείου, 

  Εγώ θα προσφέρω στην εφημερίδα  

διάφορα άρθρα  που θα λένε για τις 

δραστηριότητες   που κάνουμε εμείς η 

Πέμπτη τάξη μέσα στην εβδομάδα!!!!! 

  Μια  από τις δραστηριότητες  είναι 

το Συμβούλιο της τάξης.  Σχηματί-

ζουμε  έναν κύκλο και  περίπου στη 

μέση βάζουμε  ένα θρανίο όπου κάθο-

νται  ο  Χρονομέτρης  και  ο Γραμμα-

τέας.  Ο Γραμματέας  σημειώνει   τις  

αποφάσεις  του  συμβουλίου και ο 

Χρονομέτρης  μετράει σε κάθε θέμα 

τον  χρόνο  που έχουμε. 

  Αν ψηφιστεί από το συμβούλιο ότι 

μπορώ να γράφω   για  τις  δραστη-

ριότητες  της  τάξης  θα συνεχίσω να 

γράφω σε κάθε  τεύχος  της εφημερί-

δας  με  μεγάλη  μου  χαρά!!!!                                                           

Ευχαριστώ πολύ! 

Οι δραστηριότητες της Ε΄ τάξης 

«Δραστηριότητες 

 τάξης» 
των  Ελένη Κ. και Χρύσπα Κ. 

Αγαπητοί μαθητές  του 6ου δημοτικού 

σχολείου Λιβαδειάς, 

  Αυτό είναι ένα άρθρο που μιλάει για  

τις  δραστηριότητες της τάξης μας. Από 

την περσινή χρονιά έχουν πραγματοποι-

ηθεί πολλές δραστηριότητες που επιθυ-

μούσαμε να κάνουμε, αλλά πραγματο-

ποιήσαμε και δραστηριότητες που ήθελε 

ο κύριος Πέτρος. Κάποιες από τις δρα-

στηριότητες που κάνουμε  είναι , οι μου-

σειοσκευές, το edmodo, ένα βιντεάκι με 

συμβουλές για μια καλύτερη ζωή για το 

περιβάλλον που κάναμε στο πρόγραμμα  

e- Twinning και μάλιστα πρόσφατα α-

σχολούμαστε με την κούκλα 2Π  κ.α. 

προγράμματα. 

  Αυτά λοιπόν προς το παρόν για τις 

δραστηριότητες των δύο τελευταίων 

χρόνων. 

Σας ευχαριστούμε πολύ! 

 

Ανακοινώσεις 

«Δέντρο από κουτιά γάλα» 
  Όποιο παιδί επιθυμεί και θέλει, μπορεί να 

φέρει δύο ή και περισσότερα κουτιά γάλα εβα-

πορέ για να κατασκευάσουμε ένα χριστουγεν-

νιάτικο δέντρο στην είσοδο του σχολείου. Τα 

κουτιά που θα συγκεντρωθούν, θα διατεθούν 

σε φορείς ή οργανώσεις, που βοηθούν συναν-

θρώπους μας που έχουν ανάγκη.  

«Συγκέντρωση τροφίμων» 

  Σας ενημερώνουμε ότι στο σχο-

λείο συγκεντρώνουμε τρόφιμα 

(ρύζι, μακαρόνια, όσπρια, λάδι κ.ά) 

για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

της πόλης μας.   

 

Συντακτική επιτροπή 1ου φύλλου 

΄Ηρινα Π. - Θανάσης Σφ. - κ. Πέτρος 


