
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε΄2  
Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 

Επιμέλεια: Κάλλη Παπαχρίστου 

 

2016-2017 



2 
 

Πρόλογος 

Οι «Ιστορίες φιλίας και σεβασμού» είναι το  τελικό αποτέλεσμα μιας ευρύτερης  προσπάθειας 

που έγινε για την επίτευξη του δεύτερου στόχου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, «Η 

ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας 

και του σεβασμού».  

Ξεκινώντας την Ενότητα 6 «Οι φίλοι μας, οι φίλες μας», τα παιδιά μίλησαν μέσα από τα 

βιώματά τους για τη φιλία, μελετήσαμε ένα άρθρο για να διακρίνουν την έννοια «γνήσια φιλία» 

και «παρέα» και έγραψαν τον δικό τους ορισμό. Έπειτα παρακολουθήσαμε το βιντεάκι « Τα 

μπαλόνια του ρατσισμού», αξιοποιήσαμε το λεξικό και γράψαμε τον ορισμό του ρατσισμού. Στη 

συνέχεια έγινε επιλογή κειμένων από την Ενότητα 6 αλλά και την Λογοτεχνική Ενότητα: 

«Ρατσισμός». Τα παιδιά συνειδητοποίησαν την αδικία και την καταπίεση που υφίστανται τα 

άτομα που βιώνουν το ρατσισμό αλλά και την δυνατότητα να υπάρχει αληθινή φιλία ανάμεσα σε 

ανθρώπους με διαφορετική καταγωγή.  Έγιναν πολλές γραπτές και δημιουργικές  εργασίες. 

Οι έξι ιστορίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτή την έκδοση είναι αποτέλεσμα συλλογικής   

εργασίας ακολουθώντας την τεχνική «Ένα έργο τέχνης ταξιδεύει δημιουργώντας ιστορίες». Σε 

κάθε ομάδα δόθηκε ένα διαφορετικό έργο τέχνης στο οποίο φαινόταν η συνύπαρξη 

διαφορετικών ανθρώπων/παιδιών/πλασμάτων.  Με βάση αυτό  τον πίνακα τα παιδιά 

ξεκινούσαν μια ιστορία και έγραφαν μια ή δύο παραγράφους. Την ιστορία συνέχιζαν με τη σειρά 

όλες οι ομάδες μέχρι να ολοκληρωθεί.  Στο τέλος διαβάστηκαν οι ιστορίες με μεγάλη 

ανυπομονησία αφού κάθε ομάδα ήξερε μόνο ένα μέρος της ιστορίας, έγιναν διορθώσεις και 

συμπληρώσεις. Μια ιστορία, μάλιστα, δεν τους άρεσε όπως εξελίχθηκε και ζήτησαν να την 

γράψουν από την αρχή.  

Η έκδοση ολοκληρώνεται με τα βιογραφικά σημειώματα των συγγραφέων. 

Καλή ανάγνωση!  

Κάλλη Παπαχρίστου 
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Μια ιστορία φιλίας 

 

 

 

 

 

 

 

Ήταν αρχές του Σεπτέμβρη και η Άννα ήταν ενθουσιασμένη. Σήμερα ήταν η πρώτη 

μέρα που θα πήγαινε στο Γυμνάσιο. 

Μόλις έφτασε στο σχολείο της δεν ήξερε κανέναν.  Κτύπησε το κουδούνι και πήγε στην 

τάξη, είδε ένα ντροπαλό κορίτσι και πήγε να καθίσει δίπλα του. 

Η καθηγήτρια μπήκε μέσα, είχε καστανά μακριά μαλλιά και πράσινα μάτια. Αφού 

γνωρίστηκαν και έκαναν μάθημα, βγήκαν έξω για διάλειμμα. Η Άννα ήθελε να γνωρίσει 

το ντροπαλό κορίτσι αλλά δεν ήξερε πού ήταν. Πήγε στο γήπεδο και στη βιβλιοθήκη 

αλλά δεν την βρήκε πουθενά. 

- Υπάρχει μόνο ένας τόπος που μπορεί να είναι, σκέφτηκε η Άννα κι έτρεξε στην 

τάξη. 

Ναι, εκεί ήταν. Καθόταν στην καρέκλα και έκλαιγε. 

- Γιατί κλαις; ρώτησε η Άννα. 

- Κλαίω γιατί δεν έχω φίλους και όλοι με κοροϊδεύουν. 

- Μα γιατί; ρώτησε με περιέργεια η Άννα.  

- Γιατί έχω μείνει ίδια τάξη και δεν κατάφερα να περάσω την Α΄ Γυμνασίου. 

- Πώς σε λένε; Εγώ είμαι η Άννα. 

- Με λένε Κλειώ και φοιτώ εδώ και ένα χρόνο σ΄αυτό το σχολείο. 

- Θες να γίνουμε φίλες; 
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- Ναι, τέλεια ιδέα! 

- Φίλες τότε; 

- Φίλες!   

Από εκείνη τη μέρα έπαιζαν και διασκέδαζαν χαρούμενα. Όλα κυλούσαν ήρεμα ώσπου 

τα παιδιά της τάξης τους άρχισαν να ζηλεύουν τα δύο κορίτσια. Μέχρι το τέλος της 

χρονιάς, δέχονταν εκφοβισμό.  

Όταν ήρθε και πάλι ο Σεπτέμβρης και τα σχολεία άνοιξαν, τα δύο κορίτσια αποφάσισαν 

να γυρίσουν σελίδα και να ξεκινήσουν από την αρχή. Η Άννα βοηθούσε την Κλειώ στα 

μαθήματα και η Κλειώ με τη σειρά της μάθαινε στην Άννα χορό γιατί δεν ήξερε. Ο 

χρόνος κυλούσε όμορφα ανάμεσα στα δυο κορίτσια. 

Μια μέρα η καθηγήτρια τους ανέθεσε να ετοιμάσουν μαζί με τους φίλους τους μια 

εργασία που να δείχνει τι κάνει τη φιλία τους τόσο δυνατή. 

Η Κλειώ και η Άννα σκέφτηκαν να ετοιμάσουν μια χορογραφία για να δείξουν όχι μόνο τι 

τους δένει, αλλά και πώς περνάνε. Έτσι οι άλλοι θα μάθαιναν το σωστό και θα 

σταματούσαν να τις  εκφοβίζουν. Ετοίμασαν και μια προβολή που έδειχνε ότι η φιλία 

είναι  να βοηθάς και να σέβεσαι τον άλλο. 

Όταν έφτασε εκείνη η μέρα, η Κλειώ  αγωνιούσε γιατί φοβόταν ότι όλοι θα την 

κορόιδευαν. Αντίθετα όμως, όλοι ενθουσιάστηκαν. Και αναρωτιόντουσαν: 

- Μα η Κλειώ, το ντροπαλό κορίτσι που πάντα φοβόταν να ανέβει στη σκηνή να 

χορέψει; 

- Αλήθεια! Είναι πολύ παράξενο. 

Μόλις τελείωσαν τα κορίτσια, έτρεξαν όλοι καταπάνω τους και τις αγκάλιασαν. Τους 

ζήτησαν συγγνώμη και ζήτησαν να μπουν κι αυτοί στην παρέα τους. Έτσι από τότε ήταν 

όλοι φίλοι! 
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«Αιώνιοι εχθροί» ή «Αιώνιοι φίλοι»; 

 

 

 

 

 

 

 

Σ’ ένα παραθαλάσσιο χωριό της Χαλκιδικής ήταν δύο οικογένειες, του μπαρμπα-Μιχάλη 

και του μπαρμπα- Θωμά. 

Οι οικογένειες αυτές ανταγωνίζονταν για τα πάντα, ακόμη και για το ποιος θα περάσει 

τις πιο ωραίες διακοπές. 

Μια μέρα οι οικογένειες αυτές έφεραν στον κόσμο δύο μικρά αγόρια. Ο μπαρμπα-

Μιχάλης ένα με ξανθά μαλλιά, τον Θανάση και ο μπαρμπα-Θωμάς τον Σπύρο με 

καστανά μαλλιά. 

Τα δύο αγόρια όσο μεγάλωναν, τόσο η φιλία τους έδενε. Αντιθέτως, οι πατεράδες τους 

όσο μεγάλωναν, τόσο πιο ανταγωνιστικοί  γίνονταν. Κάθε Κυριακή πήγαιναν εκκλησία, 

ακόμα και εκεί ανταγωνίζονταν για το ποιος θα φθάσει πρώτος. Και μετά από κάθε 

λειτουργία, τα παιδιά ξέφευγαν από τους γονείς τους και κάθονταν στο λιμανάκι, 

έβλεπαν τα πλοία και αγνάντευαν τη θάλασσα.  Και όποτε επέστρεφαν στο σπίτι, οι 

γονείς τους, τους τιμωρούσαν γιατί αργούσαν και τους απαγόρευαν να βρίσκονται 

μεταξύ τους. 

Μια μέρα ο μπαρμπα-Μιχάλης μαζί με τον Θανάση πήγαν σ’ ένα  κατάστημα ρουχισμού 

και βρήκαν εκεί τον Σπύρο με τον  μπαρμπα-Θωμά. 

- Πάλι εσείς μπροστά μας; είπε ο μπαρμπα-Μιχάλης ενοχλημένος. 

- Εμείς είμαστε πάλι μπροστά ή εσείς είστε πάλι μπροστά μας; 
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- Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Έλα γιε μου, φύγαμε, είπε θυμωμένα ο μπαρμπα-

Μιχάλης. 

Στη διαδρομή ο Θανάσης ρώτησε τον πατέρα του: 

- Γιατί είσαι τόσο εχθρικός με την οικογένεια του Σπύρου; 

- Είσαι πολύ μικρός γιε μου για να μάθεις, του απάντησε. 

Μετά από λίγη ώρα ο Θανάσης και ο πατέρας του έφθασαν στο σπίτι τους. Ο Θανάσης 

θυμωμένος πήγε στο δωμάτιό του και έστειλε μήνυμα στον Σπύρο πως έπρεπε να 

συναντηθούν το συντομότερο δυνατό.  Τα δυο αγόρια συμφώνησαν να συναντηθούν στην 

παραλία κρυφά από τους γονείς τους. 

- Μπαμπά, θα πάω μια βόλτα, είπε ο Θανάσης. 

- Θα ‘ ρθω μαζί σου, είπε ο  μπαρμπα-Θωμάς. 

- Όχι, όχι θα πάω με κάτι φίλους, του απάντησε αγχωμένος ο Θανάσης. 

 Έτσι τα δυο παιδιά πήγαν στην παραλία κρυφά από τους πατεράδες τους. 

Προσπαθούσαν να βρουν ένα σχέδιο για να πηγαίνουν καλά οι γονείς τους. 

Η ώρα κυλούσε και τα δυο παιδιά ξεχάστηκαν καταστρώνοντας τα σχέδιά τους. Ο 

μπαρμπα-Θωμάς ανησύχησε για το γιο του, το ίδιο και ο   μπαρμπα-Μιχάλης. Οι δύο 

πατεράδες βγήκαν έξω για να ψάξουν τα παιδιά τους. Συναντήθηκαν κάπου εκεί έξω 

και άρχισαν να τσακώνονται. 

- Τι κάνεις εδώ; ρώτησε ο μπαρμπα-Θωμάς. 

- Εγώ ψάχνω τον γιο μου, εσύ; 

- Κι εγώ. 

- Αμάν, όλο κάνεις τα ίδια πράγματα μ’ εμένα. Δεν φτάνει που μας έκλεψες και 

λεφτά. 

- Άντε πάλι τα ίδια. ΔΕΝ ΣΟΥ Ε-ΚΛΕ-ΨΑ ΛΕ-ΦΤΑ! Πόσες φορές θέλεις να σου 

το πω! 

Εκείνη τη στιγμή η γειτόνισσα τους η κυρία Ευτέρπη Ευλαμπίου, μια γριά γυναίκα 

έφτασε και τους είπε: 
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- Δεν περίμενα να φτάσετε ως εδώ. Τα λεφτά τα πήρα εγώ! Χρειαζόμουν λεφτά 

για να αναθρέψω τα παιδιά μου. Τώρα που μεγάλωσαν, θα κάνω ότι μπορώ για να 

τα επιστρέψω. Το μόνο που ζητώ είναι να με συγχωρέσετε. 

- Ποιος θα το φανταζόταν! Η φιλήσυχη γειτόνισσα μού έκλεψε τα €10 000 χωρίς 

να το καταλάβω, είπε ο μπαρμπα-Θωμάς, αλλά μην ανησυχείς. Σε συγχωρώ! 

Λοιπόν … εσύ με συγχωρείς μπαρμπα-Μιχάλη; 

- Ναι. 

Στο τέλος βρήκαν τα παιδιά τους και τους εξήγησαν τι ακριβώς έγινε. Τους είπαν τι 

είχε γίνει από την αρχή ως το τέλος. Από αιώνιοι εχθροί… έγιναν αιώνιοι φίλοι. 
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Ένας κίτρινος μικρός ήρωας 

 

 

 

 

 

 

 

Ήταν μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα σε ένα καταπράσινο λιβάδι. Εκεί τα κατακίτρινα 

παπάκια διασκέδαζαν με την ψυχή τους. 

Τότε ένα φορτηγό με κυνηγούς εμφανίστηκε στο λιβάδι. Εκείνη τη στιγμή οι κυνηγοί 

άρχισαν να πυροβολούν, κατάφεραν να σκοτώσουν  όλα τα παπάκια εκτός από ένα, το 

Κιτρινόπαπο που κρύφτηκε πολύ καλά πίσω από ένα θάμνο. 

Όταν οι κυνηγοί έφυγαν το   Κιτρινόπαπο είδε ότι όλη η οικογένεια είχε χαθεί. Άρχισε 

να κλαίει με λυγμούς. Απελπισμένο, άρχισε να τρέχει με όλη του τη δύναμη ώσπου 

έφθασε σε ένα άλλο λιβάδι που τα παπάκια ήταν όλα καφετιά. Τους συστήθηκε και τους 

διηγήθηκε την ιστορία του. Όλα τα παπάκια τον κορόιδευαν και έλεγαν πως αποκλείεται 

ένα τόσο μικρό παπάκι να κατάφερε να γλιτώσει από τους κυνηγούς.  

Τα παπάκια τον αγνόησαν, ανέβηκαν σε έναν μεγάλο βράχο και του γύρισαν την πλάτη. 

Από εκείνη την μέρα το Κιτρινόπαπο προσπαθούσε να τους πείσει ότι γλίτωσε αλλά 

εκείνοι παράμεναν πεισματάρηδες.  

- Σας παρακαλώ, ακούστε με. Τριγυρνώ εδώ και δύο βδομάδες χωρίς οικογένεια 

και χωρίς συντροφιά. Θα μπορούσατε να με φιλοξενήσετε, έστω και για λίγες 

μέρες; 

- Δεν νομίζω, είπε ένα παπάκι όλο καμάρι, θα προτιμούσαμε να φιλοξενήσουμε 

μόνο παπάκια του είδους μας! άντε, τώρα στο κακό! Ε,εεε… καλό! 
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Μετά από λίγες μέρες το Κιτρινόπαπο ξύπνησε από ένα παράξενο ήχο, το όπλο ενός 

κυνηγού. Πετάχτηκε απότομα από το χορτάρι. Πρόβλεψε τον κίνδυνο και τρεχτός πήγε 

και το είπε στα καφετιά παπάκια. 

- Γρήγορα παιδιά, τρέξτε! Κυνηγοί έρχονται προς τα εδώ! 

- Χα,χα,χα! Ας γελάσω! Εδώ είναι πολύ απομονωμένα, κανένας άνθρωπος δεν 

έρχεται εδώ! Μόνο σημασία θες εσύ, τίποτα άλλο. 

- Μα πιστέψτε με! Σας λέω αλήθεια! 

- Άντε πήγαινε στη δουλειά σου! 

Τότε ο σκύλος του κυνηγού πλησίασε απειλητικά τα παπάκια και ήταν έτοιμος να 

ορμήξει. Το Κιτρινόπαπο ξεκίνησε να πηγαίνει πίσω πίσω από το φόβο του και 

σκουντούφλησε πάνω σε μια γάτα. 

Η γάτα ήταν μεγαλόσωμη, άσπρη με μπεζ βούλες. Το όνομά της ήταν Ντίνα. Ήταν και 

λίγο χαζούλα, διότι με το που είδε το  Κιτρινόπαπο, του ζήτησε να γίνουν φίλοι: 

- Γεια σου μικρό παπάκι! 

- Γεια! Θέλουμε βοήθεια! Ένας σκύλος μας κυνηγάει. 

- Σκύλος; Α! Είμαι εξπέρ στο να διώχνω σκύλους! 

- Έλα γρήγορα! Πριν μας φάει αυτό το τέρας! 

Η γάτα τεντώθηκε , έβγαλε τα κοφτερά της νύχια και όρμησε τον σκύλο. Τότε ο σκύλος 

κλαίγοντας έφυγε με την ουρά στα σκέλια. Η γάτα καμαρωτή πήγε προς το μέρος που 

είχαν κρυφτεί τα παπάκια και τους είπε να βγουν. 

- Ψιτ! Παπάκια, έφυγε ο σκύλος. 

- Σ΄ ευχαριστούμε, Ντίνα. Είσαι πολύ καλή. 

Από τότε τα παπάκια πίστεψαν το Κιτρινόπαπο και η Ντίνα έγινε μια πολύ καλή τους 

φίλη. Το Κιτρινόπαπο γνώρισε ένα κοριτσάκι παπάκι, τη Λίντα. Μεγάλωσαν και 

παντρεύτηκαν. Έκαναν 5 παπάκια μαύρα με κίτρινες βούλες και 5 κίτρινα με μαύρες 

βούλες. Έτσι έζησαν την υπόλοιπη τους ζωή χαρούμενοι! 
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Το «πάρτι»  

 

 

 

 

 

 

 

Ήταν κάποτε ένα αγόρι που το έλεγαν Νικόλα. Μια μέρα καθώς έπαιζε έξω στην αυλή 

του σπιτιού του, είδε μία οικογένεια να μετακομίζει στο απέναντι σπίτι που είχε χτιστεί. 

Ο Νικόλας πήγε προς το μέρος τους. Τότε είδε ένα αγόρι που κρατούσε ένα κουτί. Τον 

πλησίασε και του είπε: 

- Γεια σου! Πώς σε λένε; 

- Με λένε Άγγελο. Εσένα; 

- Εμένα Νικόλα. Είσαι καινούριος στη γειτονιά; 

- Ναι. Αύριο θα πάω σε ένα καινούριο σχολείο και δεν θα ξέρω κανένα. Μπορείς 

να γίνεις εσύ φίλος μου; ρώτησε ο Άγγελος. 

- Φυσικά και θέλω να γίνω φίλος σου. Θα πας στο σχολείο που είναι στη γειτονιά; 

- Ναι, θα πάω σ’ εκείνο το σχολείο, ελπίζω να είμαστε συμμαθητές. 

Ξημέρωσε μια νέα μέρα και ο Άγγελος με πολλή αγωνία πήγε στο καινούριο σχολείο. Ο 

διευθυντής πήρε τον Άγγελο στην τάξη του κι είδε με έκπληξη τον Νικόλα να κάθεται 

στο τρίτο θρανίο. Πήγε να καθίσει δίπλα του, ήταν κατενθουσιασμένος. Κατά τη 

διάρκεια του σχολείου όλα ήταν μια χαρά, δηλαδή έτσι νόμιζαν. Υπήρχαν κάποια παιδιά 

που κορόιδευαν τον Άγγελο.  Δεν το είπε σε κανέναν.  

Όταν τελείωσε το σχολείο τα δύο παιδιά κανόνισαν να βρεθούν στο πάρκο. Έτσι ο 

Άγγελος ξεκίνησε για εκεί. Στο δρόμο συνάντησε τα ίδια παιδιά που τον εκφόβιζαν στο 

σχολείο. Ο Νικόλας τον είδε λυπημένο και τον ρώτησε τι έχει. 
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- Μα τι έχεις και κλαις; Εάν σε δει κάποιος θα σε κοροϊδεύει. Τι έγινε; 

- Δεν θες να ξέρεις. 

- Έλα τώρα! 

- Εντάξει, θα σου πω, πάμε σπίτι μου μην μας ακούσει κανένας! 

- Φύγαμε! 

Πήγαν σπίτι και συζήτησαν. Ο Άγγελος εξήγησε στο Νικόλα ότι στο σχολείο κάποια 

παιδιά τον κοροϊδεύουν και τα ίδια παιδιά τον κορόιδεψαν και πάλι στο δρόμο προς το 

πάρκο. Συμφώνησαν να πάνε να το πούνε στον δάσκαλο. Έτσι κι έκαναν. 

Μια μέρα σκέφτηκαν να κάνουν μια φάρσα στους νταήδες του σχολείου. Κάτι που θα 

τους έκανε να ρεζιλευτούν μπροστά σε πολλά παιδιά. 

Το Σάββατο, ο Νικόλας και ο Άγγελος, άφησαν προσκλήσεις κάτω από τις πόρτες των 

νταήδων που έγραφε ότι προσκαλούνται στα γενέθλια του Άγγελου, ενώ τους άλλους 

τους κάλεσαν κρυφά. 

Με την πρόσκληση αυτή, οι νταήδες σκέφτηκαν πως ο Άγγελος δεν είναι στα καλά του.  

- Πω, πω αυτός ο Άγγελος δεν πάει καλά, εμείς τον εκφοβίζουμε κι αυτός μας 

καλεί στα γενέθλιά του, είπε ένας από την παρέα των νταήδων. 

- Δίκαιο έχεις. Θα πάμε και θα τον εκφοβίσουμε κι εκεί! Θα του χαλάσουμε τα 

γενέθλια! 

Όταν έφτασε η Κυριακή, ξεκίνησαν να πάνε στο «πάρτι». Κάποιοι από τους συμμαθητές 

ήταν κρυμμένοι πίσω από τα δέντρα και θάμνους, ενώ κάποιοι δεν κρύφτηκαν για να 

μην καταλάβουν οι νταήδες τη φάρσα. Έφτασαν και είδαν πολλούς συμμαθητές τους 

εκεί. Έπαιζαν, τραγουδούσαν, χόρευαν και διασκέδαζαν με την καρδιά τους. 

Την ώρα που θα έσβηνε ο Άγγελος τα κεράκια, οι νταήδες συνωμότησαν να πάρουν την 

τούρτα και να την ρίξουν στο πρόσωπό του. Όμως δεν τα κατάφεραν … το γιατί;  Ο 

Άγγελος όταν έσβησε τα κεράκια, πάτησε ένα κουμπί και μια πλαστική γροθιά 

πετάχτηκε πάνω στους νταήδες. Τους κτύπησε και από τη δύναμη έπεσαν κάτω. 

Εκείνοι που ήταν κρυμμένοι πίσω από τα δέντρα πετάχτηκαν και ξεκαρδίστηκαν από τα 

γέλια. 
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Οι νταήδες με μαυρισμένα μάτια έφυγαν ντροπιασμένοι και μόλις έφτασαν στο σπίτι τους 

κλειδώθηκαν στα δωμάτιά τους. Όταν ξημέρωσε δεν ήθελαν να πάνε σχολείο γιατί 

ντρέπονταν, όμως τους έστειλαν με το ζόρι οι γονείς τους. 

Μόλις πάτησαν το πόδι τους στα σκαλοπάτια του σχολείου, ακούστηκαν από παντού 

τρανταχτά γέλια. Οι νταήδες έμαθαν το μάθημά τους. Από την ντροπή τους έσκυβαν το 

κεφάλι τους.  

Μετάνιωσαν και ήθελαν να επανορθώσουν. Είχαν καταλάβει πώς ένιωθε ο Άγγελος. 

Την επόμενη μέρα του πήραν κι ένα δώρο για να τους συγχωρέσει. 

Έτσι, όλοι φίλοι πια, έζησαν ευτυχισμένοι και ποτέ ξανά κανένας δεν τους είχε 

πειράξει.           
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Η γιορτή της άνοιξης 

 

 

 

 

 

 

 

Σ’ ένα ξέφωτο κοντά σε ένα ποτάμι μια ομάδα Τσιγγάνων έστησε τον καταυλισμό της. 

Κόντευε η γιορτή της άνοιξης, έτσι οι Τσιγγάνες ετοιμάζονταν με χρωματιστά φορέματα 

και λουλούδια στα μαλλιά. Ο μικρός Φρίντομ παρακολουθούσε τις προετοιμασίες της 

μητέρας του. Ήταν η αγαπημένη του γιορτή, έτσι ήταν πολύ ανυπόμονος.   

Όταν έφτασε η γιορτή της άνοιξης ο Φρίντομ ήταν τόσο χαρούμενος που ξύπνησε πριν 

καλά καλά βγει ο ήλιος στον ουρανό.  Ντύθηκε και βγήκε έξω να μαζέψει λουλούδια για 

τη γιορτή. Μόλις ξύπνησε η μητέρα του, της έδειξε τα λουλούδια και αυτή του είπε: 

- Μπράβο Φρίντομ! Μπράβο παιδάκι μου! Είσαι τόσο γλυκός που μας βοηθάς.  

- Ξύπνησα από τα χαράματα για να μαζέψω όλα αυτά τα λουλούδια. Είσαι 

περήφανη για μένα μανούλα; ρώτησε ο  Φρίντομ. 

- Ναι, είμαι πολύ περήφανη για ‘σένα γιε μου. Τώρα δεν έχω χρόνο για χάσιμο, 

πρέπει να πάω να βοηθήσω τις άλλες μαμάδες. 

Η μητέρα έφυγε και ο  Φρίντομ έμεινε μόνος του. Ναι, ήταν μόνος και στενοχωρημένος. 

Αποφάσισε να πάει να βοηθήσει τις άλλες μαμάδες να ετοιμαστούν για την γιορτή της 

άνοιξης. Τις είδε στη γωνιά του δρόμου. Η μητέρα του τον φώναξε: 

- Φρίντομ, γιατί είσαι εδώ; 

- Βαρέθηκα μόνος σπίτι, θέλω να σας βοηθήσω. 

- Μα… καλά, αλλά θα κάνεις ότι σου λέω, εντάξει; 
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- Μάλιστα… αρχηγέ! είπε ενθουσιασμένος. 

- Λοιπόν, Φρίντομ, πήγαινε να μαζέψεις μερικά λουλούδια απ’ το χωράφι. Άντε μην 

αργείς. 

- Έφυγα. 

Ο Φρίντομ καθώς πήγαινε στο χωράφι σκέφτηκε να φτιάξει στεφάνια για τις μαμάδες. 

Όταν επέστρεψε η μητέρα του θύμωσε λέγοντάς του: 

- Τι σου είπα Φρίντομ να κάνεις; Μόνο να μαζέψεις τα λουλούδια! Δες τώρα, τα 

κατάστρεψες! 

- Εντάξει μανούλα. Πάω αμέσως να μαζέψω άλλα. 

Προχώρησε στο στενό δρομάκι που οδηγούσε στο λιβάδι. Εκεί είδε ένα ντόπιο. 

- Επ αγοράκι, πού πας μόνος, είπε ο ντόπιος. 

- Πάω να μαζέψω λουλούδια για τη γιορτή της άνοιξης, ξέρεις; Η μαμά μου θέλει 

βοήθεια!   

- Άιντε, πώς κατάντησαν έτσι τα παιδιά! Δούλοι των μανάδων τους έγιναν. 

Σχολεία δεν έχουν οι Τσιγγάνοι; 

- Όχι! Η μητέρα μου με αγαπάει κι εγώ την αγαπάω και ποτέ δεν θα ήθελε το 

κακό μου, αντιμίλησε ο  Φρίντομ. 

- Καλά, φεύγω. Δεν ασχολούμαι με τέτοιου είδους χαμηλού επιπέδου ανθρώπων, 

είπε ο ντόπιος. 

Ο μικρός Φρίντομ έφυγε κλαίγοντας, όλα γύριζαν στο μυαλό του. Όταν έφτασε κοντά 

στη μαμά του, πριν καλά καλά να το σκεφτεί άρχισε  να φωνάζει: 

- Γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω κι εγώ στο σχολείο, γιατί να μην μαθαίνω γράμματα, 

θέλω κι εγώ να μάθω να διαβάζω. Έχω δικαίωμα να πηγαίνω στο σχολείο, έχω 

δικαίωμα να έχω φίλους σαν τα άλλα παιδιά. 

- Γλυκό μου αγοράκι, κατάλαβε την κατάσταση, δεν μπορούμε να μένουμε σ΄ένα 

τόπο για πολύ καιρό. 

- Ένας ντόπιος μου είπε πως όλα τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο και πως όλα τα 

παιδιά που μαζεύουν λουλούδια είναι δούλοι. 

- Όχι, αγόρι μου, αυτό δεν είναι δουλεία. Απλά θέλω να με βοηθήσεις σε κάποιες 

δουλειές για τη γιορτή της άνοιξης. Βέβαια, αν θέλεις μπορώ να συζητήσω με 
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τον πατέρα σου για να βρούμε μια λύση για το σχολείο. Το μόνο που θέλω είναι 

να μην επηρεάζεσαι από τη γνώμη κάποιων ανθρώπων και να ξέρεις ότι σε 

αγαπάω. 

- Εντάξει μανούλα, σ’ ευχαριστώ πολύ. 

Ο μικρός  Φρίντομ από τότε άρχισε να πηγαίνει σχολείο. Βέβαια δεν σταμάτησαν να 

μετακινούνται και κάθε φορά πήγαινε σε άλλο σχολείο. Ήταν χαρούμενος  όμως γιατί 

γνώρισε ακόμα ένα παιδί την Αντέλ. Άρχισαν να μετακινούνται μαζί σε όλα τα σχολεία. 

Ξέρετε ήταν κι αυτή Τσιγγάνα, έτσι έκαναν καλή παρέα.       

Μεγάλωσαν και έγιναν δάσκαλοι σε ένα σχολείο για Τσιγγάνους. Αυτό το σχολείο 

μετακινείτο συνέχεια με τροχούς,  έτσι πάντα τα παιδιά των Τσιγγάνων είχα κι αυτά 

σχολείο.   
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Πολύχρωμη φιλία 

 

 

 

 

 

 

 

Στα τέλη του 20ου αιώνα, σε ένα σχολείο στην Αθήνα ένα καινούριο παιδί ο Οσμάν 

φθάνει στο σχολείο. Από την πρώτη κιόλας μέρα βιώνει τον ρατσισμό από πολλούς. 

Κάθε φορά που χτυπούσε το κουδούνι για να σχολάσουν, έφευγε πολύ απογοητευμένος. 

Ένα από τα παιδιά που δεν σεβόταν τα δικαιώματα του Οσμάν, ήταν ο Μάριος, ένα 

μελαχρινό παιδί, Ελληνόπουλο, με καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Κάθε φορά που ο 

Μάριος πήγαινε για ύπνο, κάτι τον βασάνιζε στο μυαλό του, αλλά δεν μπορούσε να 

καταλάβει τι ήταν ακριβώς. 

Μια μέρα που το σκεφτόταν, κατάλαβε πως δεν έπρεπε να είναι ρατσιστής. Καθώς τον 

βασάνιζαν αυτές οι σκέψεις, έφθασε στο σχολείο και πήγε κατευθείαν στους άλλους 

που εκφόβιζαν τον Οσμάν.   

- Πάλι είσαι εδώ βρε αλλοδαπέ; Δεν σου’ πάμε να μην ξαναβρεθείς στο δρόμο μας; 

του είπε ένα παιδί. 

- Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας ενοχλήσω. Απλά δεν έχω φίλους να μου κάνουν 

παρέα. 

- Δεν θέλουμε ξένους στην παρέα μας. 

- Εντάξει. Τότε φεύγω. 

- Αφήστε τον ! Τι σας έκανε ο καημένος, είπε ο Μάριος και γύρισε να κοιτάξει τον 

Οσμάν αλλά αυτός ήταν εξαφανισμένος. 
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Τον είδε να κατευθύνεται στην τάξη και τον ακολούθησε. Ο Οσμάν μόλις είδε τον 

Μάριο τρόμαξε πολύ: 

- Μη μου κάνεις κακό, μη μου κάνεις κακό. 

- Δεν θα σου κάνω κακό. Θέλω να γίνω φίλος σου, σου ζητάω συγγνώμη. 

- Εσύ… εμένα… φίλος… μου… συγγνώμη;  

- Ναι εγώ, εγώ θα σε βοηθήσω να αντιμετωπίσεις εκείνη την παρέα. 

- Δηλαδή τώρα θα γίνουμε φίλοι; 

- Ναι, τι λες το απόγευμα να έρθεις στο σπίτι μου να διαβάσουμε και να παίξουμε 

μαζί; 

- Αμέ. 

Από τότε έγιναν φίλοι κολλητοί και ποτέ κανένας δεν τους είχε ξαναπειράξει. Κάποια 

από τα παιδιά του σχολείου ζήλεψαν τη φιλία τους, παραδειγματίστηκαν και εντάχθηκαν 

στην παρέα τους. Δυστυχώς κάποιοι άλλοι δε άλλαξαν μυαλά… 

Ο Οσμάν όταν πήγε σπίτι διηγήθηκε την ιστορία του στην μαμά του. 

- Και γιατί δεν μου είπες το πρόβλημα από την αρχή; ρώτησε η μαμά του. 

- Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω, στο υπόσχομαι. 

Έτσι ο Οσμάν δεν κρατούσε μυστικά από τη μαμά του και την παρέα με τους φίλους του. 
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Βιογραφικά σημειώματα 
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Η Αθηνά Αναστασίου γεννήθηκε στο Μακάριο Νοσοκομείο στις 

δεκαεφτά Φεβρουαρίου 2006.  Γεννήθηκε εφτά μηνών έτσι 

αναγκάστηκε να μείνει στη θερμοκοιτίδα μέχρι να πάρει τα σωστά 

κιλά για να βγει από το νοσοκομείο.  Η μητέρα της είναι η Ελένη 

Δημητρίου και ο πατέρας της ο Στέλιος Αναστασίου.  Τα πρώτα 

δύο χρόνια της τα πέρασε μαζί με τη θεία Δώρα όπου την 

πρόσεχε όταν οι γονείς της ήταν δουλειά. 

Στη συνέχεια αποφοίτησε από το νηπιαγωγείο «Αρκουδάκια της 

αγάπης».  Μετά από το «Α’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λατσιών» και τώρα φοιτά στο Α’ 

Δημοτικό Λατσιών στην Πέμπτη τάξη.  Είναι καλή μαθήτρια και της αρέσουν πολύ οι 

εκθέσεις.  Τα αγαπημένα της μαθήματα είναι η Τέχνη, η Γυμναστική, τα Ελληνικά και η 

Μουσική. 

Πρώτη επαφή με το γράψιμο είχε στη δευτέρα δημοτικού όπου έγραψε μια ιστορία με 

τίτλο «Τα λουλούδια και τα σκαθάρια».  Της αρέσει πολύ να γράφει ιστορίες επειδή έχει 

πολλή φαντασία. 

Ασχολείται με το χορό και το τραγούδι.  Πηγαίνει Αγγλικά και παλιότερα πήγαινε 

κολύμπι αλλά τώρα το σταμάτησε γιατί πάθαινε πολλές ωτίτιδες.  Επίσης πήγαινε και 

ολυμπιακή γυμναστική αλλά πάλι σταμάτησε γιατί στραμπούλαγε συνέχεια το πόδι της.  

Της αρέσει το ποδόσφαιρό έτσι παίζει μαζί με τους φίλους της στο σχολείο και στη 

γειτονιά. 

Έχει περάσει εξετάσεις αγγλικών και έχει λάβει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς.  

Κέρδισε μετάλλιο στους αγώνες ολυμπιακής γυμναστικής και στα περισσότερα 

διαγωνίσματα στο σχολείο παίρνει καλό βαθμό.  Έχει λάβει μέρος στο 2ο διεθνές 

χορωδιακό φεστιβάλ Αιδηψού και έχει λάβει μέρος σε πολλές εκδηλώσεις του Δήμου 

Λατσιών. 

Στο μέλλον θα ήθελε να έχει μια έπαυλη στο Λονδίνο η οποία θα έχει πισίνα και 

παγοδρόμιο.  Θα έχει μια λιμουζίνα, 3 παιδιά και θα είναι δισεκατομμυριούχα.  Θα γίνει 

ποδοσφαιρίστρια και θα ζει ευτυχισμένα.  
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Ο Αντρέας Αναστασίου γεννήθηκε στα Λατσιά, στις 16 

Αυγούστου του 2006 και τώρα είναι 10 χρονών. Ο 

Αντρέας έχει 2 μικρότερες αδελφές, τη Γεωργία και την 

Ιωάννα. Ο πατέρας του είναι ο Τάσος και η μητέρα του 

είναι η Τώνια.  

Φοίτησε στο "Α' Νηπιαγωγείο Λατσιών" και φοιτά σήμερα 

στο "Α' Δημοτικό Σχολείο Λατσιών." Στο σχολείο είναι 

ένας πολύ καλός μαθητής και του αρέσουν πολύ τα 

Μαθηματικά, η Γυμναστική και η Τέχνη. 

Ο Αντρέας είχε πρωταρχίσει γράψιμο στη δευτέρα τάξη. 

Στην αρχή φοβόταν ότι δεν θα τα κατάφερνε να γράψει μια έκθεση, αλλά μετά του 

φάνηκε σαν παιχνιδάκι. Από τότε τις εκθέσεις τις λατρεύει πολύ. 

Τα ενδιαφέροντα του είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το τέννις. Επίσης κάνει 

απογευματινές δραστηριότητες όπως ποδόσφαιρο, ΑΓΟ και αγγλικά. Το χόμπι του είναι 

να παίζει μπάλα και μπάσκετ. Το επάγγελμα του είναι μαθητής. 

Ο Αντρέας έχει πολλές επιτυχίες. Έχει περάσει τις εξετάσεις των Αγγλικών,η ομάδα 

ποδοσφαίρου του έχει κατακτήσει την πρώτη θέση και παίρνει συνήθως άριστα στα 

διαγωνίσματα. 

Στο μέλλον ο Αντρέας θέλει να έχει 20 ξενοδοχεία, 70 λιμουζίνες και να είναι 

δισεκατομμυριούχος. 
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Η Ελευθερία Αντωνίου γεννήθηκε στην επαρχία Λευκωσίας, στις 24 Νοεμβρίου του 

2006. Οι γονείς της Γιώτα και Αντώνης  Αντωνίου ήταν πολύ χαρούμενοι, αφού η 

Ελευθερία ήταν το πρώτο τους παιδί. Αργότερα, το 2009 ήρθε στον κόσμο και το 

δεύτερο παιδί τους, η Παρασκευή. Το 2012, ήρθε και το τρίτο τους παιδί, ο 

Χριστός.                                                         

 

Τα πρώτα της χρονιά, τα πέρασε μαζί με την γιαγιά της, Ελευθερία, αφού οι γονείς της, 

είχαν δουλειά μέχρι το απόγευμα. Αργότερα πήγε στο νηπιαγωγείο "Φωτεινή 

Ηλιαχτίδα" στα Λατσιά, και μετά στο δεύτερο της νηπιαγωγείο " Β' Δημόσιο 

Νηπιαγωγείο Λάσιων". Τώρα φοιτά στην Ε' τάξη του Α' Δημοτικού Σχολείου Λάσιων. 

    

Η πρώτη της προσπάθεια να γράψει κείμενο, ήταν στην Γ' τάξη του Δημοτικού, αφού 

στην Α' και Β' τάξη αντίγραφαν κειμενάκια από τον πινάκα. 

      

Στον ελεύθερο της χρόνο ασχολείται με τη ζωγραφική, κάνει πατινάζ, και πηγαίνει 

μαθήματα Αγγλικών και ποδηλασίας. Επίσης της αρέσει να ακούει μουσική, να βλέπει 

ταινίες,  ενώ τρελαίνεται να χορεύει και να τραγουδάει. 

      

Έχει περάσει ήδη τρεις εξετάσεις Αγγλικών, και φέτος είναι ο τέταρτός της χρόνος στα 

Αγγλικά. Ακόμα συμμετείχε σε αγώνες ποδηλασίας. 

      

Στο μέλλον ονειρεύεται να έχει δυο σπίτια και τρεις επαύλεις, που η κάθε μια να έχει 

από πέντε θερμαινόμενες πισινές. Ακόμα θα ήθελε να έχει έξι εξοχικά. Επίσης, θα 

ήθελε να σπουδάσει κάτι καλό, και να έχει 3 με 4 παιδιά. 

      

Ευχή της είναι να πετύχει αυτά που έχει βάλει στόχο, και αυτά που θα συναντήσει στο 

μέλλον, να της έρθουν για καλό!      
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Η Βικτωρία Κασκάνη γεννήθηκε στις 6 Νοέμβριου 2006                                                                               

στη Λευκωσία.  Ο  πατέρας  της  είναι ο κύριος  Θεόδουλος και η μητέρας    της είναι  η  

Κατερίνα   και  έχει  μια αδελφή, τη Μαρία.   

Από  τα  2  της  χρόνια  φοίτησε   στο  νηπιαγωγείο  Alandin.  Την   προδοτική  και  την   

πρώτη  τάξη   τις  φοίτησε  στο  Grammar Junior   School. Και τώρα  φοιτά στο    Α’  

Δημοτικό  σχολείο Λάτσιων.   Επίσης   πηγαίνει   ιδιαίτερα    αγγλικά   2   φορές   την   

εβδομάδα.        

Τα   ενδιαφέροντα   της   είναι    το    τραγούδι , μαγειρική    και    κολύμπι.  Είναι     

μέλος    της    παιδικής    χορωδίας    του     δήμου     Λατσιών.     Με    τη     χορωδία     

παίρνει     μέρος     σε    διάφορες      εκδηλώσεις    του    δήμου    Λατσιών.                                                                                                                      
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Η Ναταλία Κόκκινου γεννήθηκε στον Στρόβολο στις 

24 Μαΐου του 2006. Όταν γεννήθηκε, οι γονείς της,  

Μαριλένα και Ανδρόνικος,  ήταν πολύ χαρούμενοι. 

Μετά από τέσσερα χρόνια ήρθε στον κόσμο η 

μικρότερή της αδελφή η Μελίνα. Τώρα η Μέλινα είναι 

7 χρονών και η Ναταλία 11 χρονών. Η μητέρα της 

είναι καθηγήτρια Μαθηματικών,                                

ενώ ο πατέρας της έχει μια εταιρεία με συναγερμούς.  

Η Ναταλία φοίτησε στο Α΄ Νηπιαγωγείο Λατσιών, 

ενώ τώρα φοιτά στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών. 

Η δασκάλα της είναι η κυρία Κάλλη Παπαχρίστου. Η 

Ναταλία νιώθει πολύ τυχερή που την έχει για 

δασκάλα της.  

Η πρώτη της επαφή με το γράψιμο ξεκίνησε στη Β΄ 

τάξη όταν, η δασκάλα της, ανακοίνωσε ότι την 

επόμενη μέρα θα έγραφαν μια ιστορία.  Η Ναταλία 

ήταν κατενθουσιασμένη. Όταν ήρθε η μέρα για να γράψει, ένιωθε ότι η ιστορία της δεν 

θα άρεσε σε κανέναν. Όμως, όταν η δασκάλα της διόρθωσε την ιστορία της, της 

ανακοίνωσε ότι πολύ σύντομα θα εξελισσόταν σε μια μικρή συγγραφέα. Από εκείνη την 

μέρα, η Ναταλία ξεκίνησε να γράφει ιστορίες ακόμη και στο σπίτι. 

Η Ναταλία εκτός από συγγραφέας είναι και πολύ καλή στο πιάνο. Τα απογεύματα 

παρακολουθεί μαθήματα Αγγλικών, χορό, πιάνο και γυμναστική. Στον ελεύθερό της 

χρόνο παίζει με την μονάκριβη αδελφή της, ακούει μουσική , διαβάζει και γράφει βιβλία. 

Πέρασε τις εξετάσεις των Αγγλικών με επιτυχία. Οι γονείς της είναι πολύ περήφανη γι’ 

αυτήν. Στο σχολείο διοργανώθηκε διαγωνισμός για την καλύτερη αφίσα και πήρε το 

πρώτο βραβείο. Επίσης, στο χριστουγεννιάτικο παζαράκι του σχολείου, μαζί με τους 

συμμαθητές της έστησαν ένα τραπεζάκι με χριστουγεννιάτικες κατασκευές και 

συγκέντρωσαν το ποσό των 52 ευρώ για τις άπορες οικογένειες του σχολείου. Η 

διευθύντρια, τους βράβευσε με διπλώματα για την ευγενική τους πρωτοβουλία. 

Όταν μεγαλώσει θα σπουδάσει στη Γαλλία. Θα είναι δισεκατομμυριούχα, θα έχει μια 

λιμουζίνα και ένα πολυτελές σπίτι με πέντε πισίνες ! 
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 Η Στέφανη Κορελίδου γεννήθηκε στις πέντε Μάρτιου το δυο χιλιάδες έξι στην Λευκωσία και 

μένει στα Λατσιά. Η καταγωγή του πατερά και της μητέρας της είναι από την Γεωργία.  

 

  Ζει με τη μητέρα της, τον πατερά της ,τον μεγαλύτερο της αδερφό και έχει πολλούς φίλους, 

όπου μ ‘ αυτούς πέρασε πολύ ωραία παιδικά χρονιά. 

Έχει φοίτηση στο νηπιαγωγείο και τώρα φοιτά το δημοτικό. Πάει στην πέμπτη τάξη του 

Α’ Δημοτικού Σχολείου Λατσιών. Της αρέσει πολύ το σχολείο της. Η πρώτη της επαφή 

με το γράψιμο ήταν στη δευτέρα τάξη δημοτικού και είχε γράψει μια δικιά της ιστορία.  

Της αρέσουν πολύ τα ζώα! Έχει μια σκυλίτσα που την λένε Μπρούνη. Πάει οχτώ 

χρόνια μπαλέτο και τρία χρόνια μουσική. Έχει κάνει τρεις παραστάσεις και πήγε σε δύο 

φεστιβάλ τραγουδιού. Πέρασε δύο εξετάσεις μπαλέτου με πολλή δυσκολία αλλά έχει 

καταφέρει να πάρει τα διπλώματα της. 

Τα σχέδιά της είναι να τελειώσει το σχολείο , να σπουδάσει κτηνιατρική και να ανοίξει 

δικό της κτηνιατρείο.  
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Ο Ιωάννης  Κοντούρης γεννήθηκε  στις 13/1/2006 στην Λευκωσία. Μένει σε ένα σπίτι 

με τον παπά του Δημήτρη , τη μαμά την Άννα , την αδελφή του την Μαρία, τον παππού 

του τον Γιάννη και την γιαγιά του την Μαρία. Ο παπάς του δουλεύει ως καθηγητής 

τεχνολογίας και η μαμά του είναι οικοκυρά.   

Φοίτησε στο νηπιαγωγείο Ιμπέριαλ και τώρα φοιτά στο Α ‘Δημοτικό Λατσιών στην τάξη 

Ε’2.  

Η πρώτη του επαφή με το γράψιμο ήταν στην δευτέρα τάξη. Του αρέσει το γράψιμο 

πάρα πολύ και το διασκεδάζει.  

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη μετά το σχολείο πηγαίνει Ταεκβοντό. Είναι η 

αγαπημένη του ασχολία. Του αρέσει πάρα πολύ να αθλείται και να κάνει διάφορα κόλπα.  

Μια μέρα είχε εξετάσεις στο Ταεκβοντό. Σπάζοντας επτά  ξύλα πήρε ένα μετάλλιο και 

μισή κόκκινη ζώνη. Ήταν πολύ ευχαριστημένος. 

Στο μέλλον ο Γιάννης θέλει να γίνει φυσιοθεραπευτής και να σπουδάσει στην Γαλλία. 
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Ο Στυλιανός Μιχαήλ γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 2 Ιανουαρίου 2005. Τη μητέρα του 

την λένε Παυλίνα και τον πατέρα του τον λένε Μενέλαο. Έχει 3 αδελφές, την πρώτη τη 

λένε Χαρά και είναι 21 χρονών και την άλλη αδελφή την λένε Σταύρη και είναι 19 

χρονών. Την μικρή αδελφή του την λένε Χριστίνα και είναι 15 χρονών. Ο Στυλιανός 

είναι 12 χρονών. 

Ο Στυλιανός φοίτησε στο νηπιαγωγείο των Λατσιών και η δασκάλα του ήταν η κυρία 

Μαρία που ήταν πολύ καλή και αστεία. Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου ήταν πολύ 

όμορφη, ευγενική και είχε πολύ χιούμορ. Ο Στυλιανός Μιχαήλ φοιτά στο Α΄ Δημοτικό 

Σχολείο Λατσιών και η δασκάλα του είναι η πιο όμορφη, η πιο καλή, ευγενική και 

χαρούμενη δασκάλα του κόσμου. Την λατρεύει όλη η τάξη και την αγαπάει πολύ και αυτή 

τους αγαπά. 

Όταν τελειώνει το σχολείο πηγαίνει στις κυρίες που κάνουν κατηχητικό και τον 

βοηθούν. Όταν τελειώνει τα μαθήματα του σχολείου παίζει διάφορα παιχνίδια. 

Το απόγευμα πηγαίνει στον Αντρέα για να παίξει και όταν ο ήλιος δύει πηγαίνει στο 

σπίτι και παίζει με τη σκυλίτσα του την Γουίντη. 

Για το μέλλον δεν έχει αποφασίσει ακόμα.  
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Ο Χάρης Μοδέστου γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 2006 στα Λατσιά. Ζει με την 

αδελφή του Βαλεντίνη που είναι 12 χρονών, με τον μπαμπά του τον Τάσο που είναι 47 

χρονών και με τη μαμά του την Έλενα που είναι 42 χρονών. 

 

Ο Χάρης όταν ήταν τριών πήγαινε λογοθεραπεία και σταμάτησε στα 5 του. Πριν όμως 

αρχίσει τη λογοθεραπεία πήγαινε σε ιδιωτικό Νηπιαγωγείο. Τώρα είναι μαθητής της 

πέμπτης τάξης του Α’ Δημοτικού Σχολείου Λατσιών. 

 

Στην αρχή ξεκίνησε να μαθαίνει να κάνει γραμμές και μετά άρχισε να κάνει κύκλους και 

μπαστουνάκια και άλλα πολλά σχήματα. 

    

Ο Χάρης όταν ήταν μικρός πήγαινε κολύμβηση για 2-3 χρόνια, μετά ξεκίνησε να 

πηγαίνει Α.Γ.Ο, ξιφασκία, μπάσκετ και στίβο. 

 

Έχει κάνει πολλές επιτυχίες, έχει ένα κύπελλο μπάσκετ, ένα χάλκινο μετάλλιο 

ξιφασκίας, 2 μετάλλια Α.Γ.Ο και πολλά διπλώματα κολύμβησης. 

 

Ο Χάρης θέλει να ζήσει στην Ισπανία κοντά στο Camp Nou (γήπεδο της Barcelona). 
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Η  Χριστίνα Μούσκου γεννήθηκε στην Λευκωσία στις 31 του Γενάρη του 2006. Η  

Χριστίνα έχει δύο αδελφές την Άννα και την Χάρις. Η Άννα είναι δεκατριών ετών και η 

Χάρις τριών ετών. Η μαμά της είναι η Γεωργία  και ο μπαμπάς της είναι ο Χρήστος. Η 

μαμά της είναι λογίστρια και ο μπαμπάς της πλασιέ. Τα παιδικά της χρόνια τα πέρασε με 

τη γιαγιά της, τον μπαμπά της, τη μαμά της και τη θεία της. 

 Φοιτούσε στο Α’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λατσιών. Τώρα είναι στην Πέμπτη τάξη του Α’ 

Δημοτικού σχολείου Λατσιών. Στην Δευτέρα τάξη του δημοτικού άρχισε να γράφει 

πολλές ιστορίες και από τότε δεν σταματάει να γράφει. Της αρέσει πάρα πολύ να 

γράφει. 

 Το χόμπι της και το ταλέντο της είναι ο χορός και το τραγούδι.  

Τα απογεύματα ασχολείται με τα αγγλικά, το  χορό και τη μαγειρική. Επίσης ξυπνάει 

κάθε Σάββατο πρωί και πάει χορωδία, της αρέσει  όμως και η ζωγραφική.  

 Η  Χριστίνα πέρασε της εξετάσεις τον αγγλικών της. Πήρε επίσης ένα βραβείο με τους 

συμμαθητές της γιατί κάνανε ένα παζαράκι και μάζεψαν 50 ευρώ για τις άπορες 

οικογένειες του σχολείου. Η Χριστίνα πήγε μαζί με την χορωδία της στο 2ο  Διεθνές 

φεστιβάλ στην Εύβοια. Επίσης πήγε σε πολλές εκδηλώσεις του δημαρχείου και 

τραγούδησε. Η Χριστίνα πήγε σε επαρχιακούς αγώνες αντοχής και ήρθε τρίτη ενώ 

στους Παγκύπριους ήρθε δέκατη. 

   Στο μέλλον η Χριστίνα θέλει να γίνει πολλά πράγματα. Θέλει να σπουδάσει 

τραγουδίστρια, χορεύτρια και γυμνάστρια. Επίσης θέλει να γίνει ζωγράφος, μαγείρισσα, 

ζαχαροπλάστης  και ποδοσφαιρίστρια. Ελπίζει κάποια στιγμή να επιλέξει ένα από αυτά 

όλα για να σπουδάσει. 

Εργογραφία:  

Η πυρκαγιά στο δάσος  

Είμαι η Ασπρούδα 

Το πνεύμα του Μάρλεϊ μεταφέρει τον Σκρουτς στον πύργο της Φρικαντέλας. 

Το σκυλάκι μου ο Σπάικ. 

Βιογραφικό σημείωμα 

Ταξίδι στη βροχή 

Το αγαπημένο μου παιχνίδι 
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Ονομάζομαι Νικόλας Παπαδόπουλος και γεννήθηκα στις 6/01/2006 στη Λευκωσία , 

έχω μια αδελφή και δυο αδελφούς. Κατοικώ στα Λατσία με την οικογένειά μου. Είμαι 

μαθητής στο Α’ Δημοτικό σχολείο  Λάτσιων ,στην πέμπτη τάξη. Τα τελευταία 3 χρονιά 

παρακολουθώ μαθήματα αγγλικής γλώσσας. Τα αγαπημένα μου μαθήματα είναι τα 

μαθηματικά και η γυμναστική. Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο 

στην ακαδημία Nicosia Aspis. Επίσης μου αρέσει το κολύμπι και το ψάρεμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Η Ελένη  Παρασκευά γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου του 2006 στην Λευκωσία. Η 

Ελένη έχει ένα μεγαλύτερο αδελφό που τον λένε Σάββα και μια μικρή αδελφή που την 

λένε Αθήνα. Η μητέρα της ονομάζεται  Ευτυχία και ο πατέρας της ονομάζεται 

Παρασκευάς. 

Φοίτησε στο Α’ Νηπιαγωγείο Λατσιών. Επίσης σε 2 χρόνια θα αποφοιτήσει από το Α΄ 

Δημοτικό Σχολειό . 

Άρχισε να γράφει εκθέσεις όταν ήταν δευτέρα δημοτικού. Πηγαίνει βόλεϊ και αγγλικά. 

Όταν ήταν πέντε πήγαινε μπαλέτο αλλά μετά σταμάτησε . 

Η Ελένη πήρε μετάλλιο στις εξετάσεις του μπαλέτου. Επίσης πήρε άριστα στις 

εξετάσεις των αγγλικών. Ακόμη πήρε δίπλωμα για την εθελοντική της προσφορά  στο 

χριστουγεννιάτικο παζαράκι. Πέρσι πήγαινε στίβο αλλά φέτος σταμάτησε. Στους 

αγώνες του στίβου πήρε δυο μετάλλια τρίτης θέσης για το μήκος και το ύψος. Επίσης 

πήρε τρίτη θέση στο νηπιαγωγείο για τον διαγωνισμό κατασκευής από ανακυκλώσιμα 

υλικά. 

 Όταν μεγαλώσει θέλει να σπουδάσει στην Αμερική ηθοποιός.  
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Ο Σταύρος Στυλιανού γεννήθηκε στη Λεμεσό 

στις 6/2/2006. Μέχρι το 2011 έζησε στον 

Στρόβολο με την μητέρα του Άννα, τον πατέρα 

του Στέλιο και την αδελφή του Έλενα. Όταν το 

2011 αποφάσισαν να μετακομίσουν στα Λατσιά, 

ο Σταύρος ήταν μόλις 5 ετών. Πήγε στο Α’ 

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λατσιών, γράφτηκε και 

σε μια ακαδημία ποδοσφαίρου την « Young 

stars». Το 2013 απέκτησε ένα αδελφάκι που το 

έλεγαν Δημήτρη. Το 2013 έφυγε από την ομάδα 

«Young stars». Το 2016 πήγε σε μια άλλη 

ομάδα την «Galaktikos», εκεί αθλείται μέχρι 

τώρα. Στο μέλλον θέλει να γίνει 

ποδοσφαιριστής.         
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Η Κωνσταντίνα Ανδρέου είναι δώδεκα χρονών. Γεννήθηκε στις 13/01/2006 στην 

Λευκωσία. Την μητέρα της την λένε Στάλω και τον πατέρα της τον λένε Λεωνίδα. Η 

μητέρα της εργάζεται σε νηπιαγωγείο και ο πατέρας της είναι αστυνομικός στο 

αεροδρόμιο της Λάρνακας 

Φοίτησε στο νηπιαγωγείο  «Τα περιστεράκια» στην Λακατάμια όπου εκεί εργαζόταν και 

η μητέρα της. Τώρα φοιτά στο Α’ ΔημοτικόΣχολείο Λατσιών και πάει στην Ε’2 τάξη. Τη 

δασκάλα της την λένε Κάλλη Παπαχρίστου. 

Η πρώτη επαφή με το γράψιμο ήταν στην πρώτη τάξη που η δασκάλα τους είχε πει να 

γράψουν πώς αισθάνονται πρώτη φορά στο σχολείο. 

Της αρέσουν πολύ τα πατίνια και  πέρσι πήγαινε μάθημα πατινιών, ζούμπα και χορού. 

Φέτος πάει μόνο αγγλικά στο AXON και τη δασκάλα της την λένε Μαριλένα. Το 

προηγούμενο καλοκαίρι έδωσε εξετάσεις Αγγλικών και πέρασε με διάκριση. Επίσης 

πέρσι πήγε σε διαγωνισμό χορού και πήρε ασημένιο μετάλλιο, χρυσό κύπελλο και ήρθε 

στη δεύτερη θέση. 

 Όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει προγραμματίστρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Κάποια 

στιγμή θα ξεκινήσει μαθήματα Λογιστικής με δάσκαλο τον παππού της. Επίσης θέλει να 

γράφει βιβλία για να τα πουλά και να τα διαβάζει στα εγγόνια της.  

 

Εργογραφία:  

1, Το παλιό Αρχοντικό 

2. Είμαι η Ασπρούδα 

3. Το φάντασμα του Μάρλεϊ μεταφέρει τον Σκρούτζ στον πύργο της Φρικαντέλας 

4. Η Λουνίτσα μου 

5. Βιογραφικό σημείωμα  
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Η Ευαγόρια Φιλίππου γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2006 στα Λατσιά. Ζει με τη 

μητέρα της Φωτεινή, τον πατέρα της Φίλιππο και τα τρία της αδέρφια την Έλενα, τη 

Μαρία και τον Ευαγόρα. Ο πατέρας της πουλάει και ενοικιάζει μεγάφωνα ενώ η μητέρα 

της είναι νοικοκυρά στο σπίτι. Η Έλενα τώρα σπουδάζει στην Αγγλία στον τρίτο της 

χρόνο. Η Μαρία φοιτά στο γυμνάσιο στη δευτέρα τάξη και ο Ευαγόρας στη δευτέρα τάξη 

δημοτικού. 

Φοίτησε στο νηπιαγωγείο Αλαντίν και τώρα φοιτά στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών 

στην πέμπτη τάξη. Της αρέσουν τα Μαθηματικά, η γυμναστική και η τέχνη. Έχει μια 

υπέροχη δασκάλα που την λένε Καλλισθένη Παπαχρίστου. Επίσης έχει τρεις καλές 

φίλες την Ελευθερία, την Στέφανη και την Ελένη που τις αγαπά πολύ. 

Η πρώτη της επαφή με το γράψιμο  ήταν στη δευτέρα τάξη που η δασκάλα τους είπε να 

γράψουν για το αγαπημένο τους παιχνίδι. Δεν της  άρεσε πολύ η ιδέα αυτή άλλα  όταν 

άρχισε να γράφει της άρεσε πολύ. Από τότε λατρεύει κάθε φορά  που γράφουν στο 

σχολείο όποιο κι αν είναι το θέμα.  

Στον  ελεύθερο της χρόνο της αρέσει να κάνει ποδήλατο ή  να παίζει  με τα γατάκια 

της. Επίσης της αρέσει να ζωγραφίζει διάφορα πράγματα. Πήγαινε κολύμπι αλλά 

σταμάτησε, γιατί δεν την βόλευαν οι ώρες. Επίσης της αρέσει να βοηθάει τον μπαμπά 

της στις δουλειές αλλά και τον αδελφό της  στα μαθήματα. 

Η Ευαγόρια πέρασε στις δύο πρώτες εξετάσεις των αγγλικών και  ετοιμάζεται για την 

τρίτη. Πήρε βραβείο στο νηπιαγωγείο για την πιο ήσυχη μαθήτρια και βέβαια συνεχίζει 

να  είναι. 

Σκέφτεται να σπουδάσει διακοσμήτρια χώρου ή γυμνάστρια. Δεν έχει αποφασίσει 

ακόμα. Ονειρεύεται να έχει ένα μεγάλο σπίτι με πολλά δωμάτια και δυο πισίνες, να έχει 

παντρευτεί και να έχει δυο όμορφα παιδάκια. 

 

 

 

 



34 
 

Η Λητώ Φλωρίδου γεννήθηκε  στις  24/05/2006 στον Στρόβολο. Ζει στο Γέρι μαζί με 

την οικογένειά της, τη μητέρα της Φανουρία, τον πατέρα της Φλώρη, τον μεγάλο αδερφό 

της Κυριάκο, την αδερφή της Στυλιανή και τον μικρό της αδερφό  Κυπριανό. 

Τα πρώτα δύο χρόνια την πρόσεχε η θεία της η Μαρία, η αδερφή της μητέρας της. 

Μετά πήγε στο νηπιαγωγείο «Φωτεινή  Ηλιαχτίδα», φοίτησε για τρία χρόνια και έπειτα 

πήγε προδημοτική στο Α’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λατσιών για  ένα χρόνο. Αργότερα  

πήγε στο Α’ Δημοτικό  Σχολείο Λατσιών.   

Ξεκίνησε να γράφει στη Β’ τάξη και συνεχίζει να γράφει μέχρι  σήμερα. Στον ελεύθερο 

της  χρόνο παίζει με τον μεγάλο αδερφό της μπάλα. Επίσης της αρέσει να γράφει 

ποιήματα. Τα απογεύματα πηγαίνει μαθήματα τένις, Αγγλικών, χορού και κατηχητικού.      

Η Λητώ πήγε σε 3 αγώνες τένις και 2 αγώνες δρόμου με τ’ εμποδίων. Στους αγώνες 

τένις κέρδισε την πρώτη, τη δεύτερη  και την τρίτη θέση. Στους αγώνες με τ’ εμποδίων 

κέρδισε την τρίτη θέση στους επαρχιακούς αγώνες και την πέμπτη θέση  στους 

Παγκύπριους αγώνες. Επίσης έλαβε μέρος σε διάφορες  παραστάσεις με τη σχολή 

χορού της. Έδωσε εξετάσεις Αγγλικών και τις πέρασε όλες με άριστα.     

Η Λητώ σχεδιάζει στο μέλλον να γίνει ιστορικός και θεολόγος. Θα ήθελε να πηγαίνει 

στις ανασκαφές να τις βλέπει. 

Εργογραφία  

 Η βοήθεια τον ανθρώπων, 2016 

 Το πνεύμα του Μάρλεϊ μεταφέρει τον Σκρουτζ στον πύργο της 

Φρικαντέλας,  2016   

 Ο πιστός μου φίλος, 2016  

 Το ταξίδι της βροχής, 2015 

 Είμαι η Ασπρούδα, 2016 

 Η φίλη μου, 2015 
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Ο Αλέξανδρος Χαράλαμπος Χ’’Χριστοδούλου γεννήθηκε στην Λευκωσία στις 18 

Απριλίου  2006. Ζει με την μητέρα του τη Γεωργία, τον πατέρα του Αντρέα και τον 

αδελφό του Παναγιώτη που όλο μαλώνουν. 

Η μητέρα του είναι στρατιωτικός και ο πατέρας του δουλεύει στη CYTA, ο αδελφός του 

φοιτά στην τρίτη τάξη του Γυμνασίου Λατσιών. 

Φοίτησε στο νηπιαγωγείο Αλαντίν και είναι στην Ε’ τάξη του Α’ Δημοτικού Λατσιών. Τα 

αγαπημένα του μαθήματα είναι τα μαθηματικά, η γυμναστική και η τέχνη. Έχει την 

καλύτερη δασκάλα του σχολείου και το όνομα τας είναι Καλλισθένη Παπαχρίστου. Τα 

διαλείμματα οι πέμπτες και οι έκτες τάξεις παίζουν ποδόσφαιρο σε ομάδες. Ο 

Αλέξανδρος είναι στην ομάδα του Γιώργου που θέλει να τον φωνάζουν Πάσσιο. 

Μετά από το σχολείο ο Αλέξανδρος διαβάζει τα μαθήματά του και πηγαίνει για 

προπόνηση στην ακαδημία Nicosia στο Γέρι. Με την ακαδημία λαμβάνουν μέρος σε 

διάφορα τουρνουά και παιγνίδια. 

Μια επιτυχία του ήταν όταν συμμετείχε σε ένα τουρνουά με την ομάδα του και 

κατάλαβαν την δεύτερη θέση αφού έχασαν στον τελικό με 5-4.  

Όταν μεγαλώσει θα ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής και να παίξει στην αγαπημένη του 

ομάδα ΑΠΟΕΛ.  

 

 

 

 


