
2017-2018 

 

 

ΕΝΑ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟ 
ΔΙΛeΜΜΑ 

      

Ε΄1                                           
Δημοτικό Σχολείο Λατσιών Α΄                                                          

Επιμέλεια: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ,  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΥΡΚΕΤΤΗ                                                                                                           



2 

 

 

ΕΝΑ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟ ΔΙΛeΜΜΑ  

Αγάθωνος Ελευθέριος 

Ανδρέου Ιωάννα 

Αντωνίου Μάριος 

Αντωνίου Μιχαήλ 

Βάρτσακ Κλάουντια 

Βάσου Ειρήνη 

Γαβριήλ Μέλανη 

Γαλάτη Μαρία 

Γιάγκου Νιόβη 

Θεοδοσίου Σταύρος- Φίλιππος 

Κασάπη Γεωργία 

Κώστα Νικόλας 

Μαύρου Ιωάννης 

Μίλεα Ραούλ-Γκαμπριέλ  

Παρασκεύοβα Μαρία 

Πάρπα Κριστιάν Ιουλιάν  

Παρπέρης Αντρέας 

Πίττα Άντρη 

Ρουμελιώτης Ιωάννης 

Σεργίου Ελένη 

Σταυρινίδης Μάριος 

Τσεκούρας Ιωάννης 

Χριστοδουλίδης Ορέστης 

Χρίστου Παναγιώτης 

 

  



3 

 

ΕΝΑ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟ ΔΙΛeΜΜΑ  

 

 

Το θεατρικό έργο «Ένα απρόσμενο δίλeμμα»,  που έγραψαν με πολύ κέφι και ενθουσιασμό τα παιδιά της Ε΄1, 

είναι το αποτέλεσμα του εργαστηρίου συγγραφής θεατρικού λόγου που έγινε κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς 2017-2018.  

 

Το εργαστήρι οργανώθηκε στα πλαίσια παραγωγής προφορικού λόγου και ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης. 

Επισκέφθηκε την τάξη μας η Δέσποινα Πυρκεττή, συγγραφέας θεατρικών έργων και μητέρα μαθητή της τάξης 

μας, και μας μίλησε για τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν ένα θεατρικό έργο και τι πρέπει να έχουμε 

υπόψη μας όταν παράγουμε θεατρικό λόγο. Αποφασίσαμε στη συνέχεια να έχουμε ως θεματικό άξονα την 

ωφέλιμη χρήση της τεχνολογίας και την αποτελεσματική επικοινωνία, θέματα σχετικά με τους στόχους της 

σχολικής μονάδας, και προβληματιστήκαμε σε διάφορες πτυχές του θέματος, λεκτικές αλλά και μη λεκτικές.  

 

Ειδικά ως προς την επικοινωνία, μας απασχόλησε τόσο η εκφώνηση του λόγου και ο χρωματισμός της φωνής, 

αλλά και τα διάφορα κινησιακά και χειρονομιακά σημεία που εκπέμπει το σώμα πάνω στη σκηνή προκειμένου 

να μεταδώσει συναισθήματα, όπως χαρά, αγωνία, απογοήτευση και ενθουσιασμό. Στο τελικό στάδιο αυτής της 

δημιουργικής διαδικασίας, οριστικοποιήθηκε η πλοκή και οι επιμέρους σκηνές, τα παιδιά επέλεξαν τον ρόλο 

τους και έγραψαν τους διαλόγους. 

 

Κοινή διαπίστωση όλων όσοι συμμετείχαν στη συγγραφή του θεατρικού μας έργου είναι ότι υπάρχει πρόσφορο 

έδαφος για αξιοποίηση και καλλιέργεια της φαντασίας των παιδιών, που μπορεί να αποτελέσει μέσο 

εξωτερίκευσης βασικών ανθρώπινων συναισθημάτων και, φυσικά, μέσο επίτευξης ευρύτερων μαθησιακών 

στόχων.  
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ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ 

 

ΣΚΗΝΗ Α΄ 

Μια συνηθισμένη μέρα στην τάξη …  

 

(Τα παιδιά είναι στην τάξη. Κτυπά το κουδούνι για να ξεκινήσει το μάθημα) 

 

Στέλιος: Σεισμός! Σεισμός! 

Μιχάλης: Κρυφτείτε όλοι κάτω από τα θρανία! 

Γιωργούλης: Τι σεισμός; Πάτε καλά; 

Γιάννης: Σας έστριψε η βίδα; 

Χρίστος: Το κουδούνι ήταν, βρε μπουμπούνες!  

(Μπαίνει η δασκάλα) 

κ. Ελπίδα: Καλημέρα, παιδιά! 

Όλοι: Καλημέρα! (Εκτός από τα παιδιά που είναι μανιακοί με την τεχνολογία και τους κινδυνολόγους) 

 κ. Ελπίδα: Σήμερα λείπει η δασκάλα της Τέχνης, η κυρία Κούλλα. 

Στέλιος: Α, Παναγία μου! Έσπασε το πόδι της; 

Μιχάλης: Πάτησε κατά λάθος τις μπογιές και γλίστρησε; 

Στέλιος: Εν πολλά δύσκολο να καθαρίσει η μπογιά που τα ρούχα, κυρία! Σχεδόν αδύνατον!  

Κ. Ελπίδα: Η κυρία Κούλλα είναι μια χαρά! Πρέπει να παραστεί σε κάποιο συνέδριο. Θα προχωρήσουμε με 

Μαθηματικά. 

Όλοι: Όχιιιιιιιι! 

Τεύκρος/ Άντης: Ναίιιιιιιιιι! 

Κ. Ελπίδα: Ο Πετρής πάλι άργησε;  

Άντης: Κυρία, αν είναι κάτι να πάει στραβά, θα πάει. 

Τεύκρος/Άντης: Ο Νόμος του Μέρφι!  

Πέρη: Αυτή η μέρα θα είναι πολύ ντεμοντέ!  

Τζέιντ: Καλά το υποψιάστηκα... Είδα όνειρο ότι φορούσα ρίγες με πουά! 

Πέρη: Φρίκη!  

(Μπαίνει ο αργοπορημένος μαθητής) 

Πετρής: Ουφ ρε πελλέ, εν θα πιστέψεις τι έγινεν! Εκλέψαν μου πάλε το ξυπνητήριν οι γείτονες μου οι 

εξωγήινοι!   

κ. Ελπίδα: Πετρή, σταμάτα τις δικαιολογίες, κάτσε στη θέση σου τώρα. 

(Ο Ρεντ φορά ακουστικά και ακούει μουσική) 
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Ρεντ: Replay, replay! 

κ. Ελπίδα: Καλά….Ρε Πετρή, σταμάτα τις δικαιολογίες και  κάτσε στη θέση σου τώρα. 

Ρεντ: Γιατί το ξαναλαλείς κυρία, αφού το ακούσαμε όλοι.  

(Κάθεται ο Πετρής) 

Τζέση: Τσέιστ! 

Γιωργούλης: Πάλι τα δικά της λέει η Τζέση... 

κ. Ελπίδα: Τέλος πάντων, θα κάνουμε διαγώνισμα Μαθηματικών. Ελπίζω να διαβάσατε όλοι. 

Όλοι: Όχιιιιιιιιι κυρία πάλι διαγώνισμα. Εβαρεθήκαμε  σε! 

Τεύκρος/ Άντης: Απρόοπτο! Ναίιιιιιιιιι! 

Εμμέλεια: Όλοι την ώρα εσείς μιλάτε και μετά λέτε ότι εμείς είμαστε οι μουρμούρες.  

Αμέλια: Εν τω μεταξύ  πώς να διαβάσουμε αφού γυρίζαμε στα μαγαζιά; 

Πέκα: Κι εγώ το ίδιο, αφού έπαιζα Fortnite με το Ρέντ. 

Έλενα: Εγώ δεν μπορώ να γράψω γιατί έχω σπασμένο χέρι. 

κ. Ελπίδα: Όλοι έχετε τις δικαιολογίες σας για να μην κάνετε διαγώνισμα. Τέλος πάντων, θα κάνετε το 

διαγώνισμα, γράψετε ό,τι μπορείτε. 

Τεύκρος: Κυρία, εγώ διάβασα και τη σελίδα 102 στα Μαθηματικά. Σίγουρα θα πάρω 100. 

Άντης: Ναι, αλλά εγώ έκανα και τις ασκήσεις εμπλουτισμού και θα σε περάσω.  

Τεύκρος: Αυτό θα το δούμε. 

Πετρής: Ουφ κυρία, πάλε διαγώνισμα; Εμένα παραλίγο να με απαγάγουν εξωγήινοι και με βάζεις να κάνω 

διαγώνισμα; Δείξε λίγην ευαισθησία!  

(Η κ. Ελπίδα μοιράζει διαγωνίσματα) 

Τζέση:Τσο το γιεστ; 

Κ. Ελπίδα: Τι εννοείς Τζέση μου; Τι είναι αυτό; Είναι διαγώνισμα.  

Γιάννης: Ναι, κυρία, το ξέρουμε πόσο σου αρέσουν τα διαγωνίσματα! Κάθε βδομάδα, διαγώνισμα! Ε, κανεί!  

κ.Ελπίδα: Πάμε, παιδιά! Όλοι έτοιμοι; 

(Οι μανιακοί της τεχνολογίας... στον κόσμο τους)  

Πέκα: Πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι; Δεν έχει κουμπιά; 

Ρεντ: Είναι touch! 

κ. Ελπίδα: Αχ Θεέ μου... ρε μωρά!  
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                                                                                             ΣΚΗΝΗ Β΄ 

Μια συνηθισμένη μέρα στο σπίτι …  

(Παράλληλη απεικόνιση δύο σπιτιών) 

 

Σπίτι Α’  

( Τα παιδιά ξαπλώνουν στο χαλί του σαλονιού παίζοντας με το κινητό τηλέφωνο και το τάμπλετ) 

 

Γιαγιά Αντρούλλα: Αγάπες μου, πηγαίνετε να διαβάσετε και μετά θα παίξετε όσο θέλετε. 

(Τα παιδιά την αγνοούν) 

Παππούς Κωστής: Παιδιά, αν διαβάσετε θα σας πάρουμε στο Jumbo. 

Ελένη: Όχι, εμείς θέλουμε να πάμε στο Παρίσι! 

Χαρά: Σωστά, στο Παρίσι της Γαλλίας. 

Ελένη: Ν’ ανεβούμε στον πύργο του Άιφελ. 

( Τα παιδιά κάνουν χειραψία) 

Παππούς Κωστής: Διαβάστε και θα το σκεφτούμε. 

Παιδιά: Όχι! 

Ελένη: Το σύμπαν θα σας εκδικηθεί! 

Γιαγιά Αντρούλλα: Αν διαβάσετε, θα σας φέρω γλυκό να φάτε. 

Χαρά: Φύγετε πέντε λεπτάκια να το συζητήσουμε. 

(Η γιαγιά και ο παππούς φεύγουν) 

Χαρά: Να τους πούμε ότι θα διαβάσουμε, αλλά εμείς θα παίζουμε με τα κινητά. 

Ελένη: Τέλεια ιδέα! (χειραψία) 

Χαρά: Γιαγιά, παππού! 

Ελένη: Αποφασίσαμε  να διαβάσουμε! 

Παππούς Κωστής: Έτσι μπράβο! 

Χαρά: Δεν μας κατάλαβε (χειραψία) 

Ελένη: Σωστά κολλητοαδελφή! 

Γιαγιά Αντρούλλα: (Μπαίνει στο δωμάτιο) Έφτασε το γλυκοοοοοοοό… (Ο δίσκος πέφτει κάτω). Δεν 

διαβάζετε; 

Παιδιά: Φυσικά και όχι Αντρουλογιαγιά. 

Γιαγιά Αντρούλλα: Αν δεν διαβάζετε δεν θα μπορείτε να βρείτε μια δουλειά που να σας δίνει αρκετά 

χρήματα για να ζήσετε. 

Ελένη: Θα γίνουμε youtubers! 

Χαρά: Ή θα γίνουμε πρωταθλήτριες στο Fortnite. 



8 

 

Παππούς Κωστής: (Μπαίνει στο δωμάτιο) Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο!  Στον τζιαιρόν μου... 

εβαστούσαμεν τσάππαν, όι... τάμπλετ!  

 

Σπίτι Β’  

(Η οικογένεια βρίσκεται στο σπίτι, η μητέρα κάνει δουλειές, ο πατέρας δουλεύει και το παιδί παίζει μόνο του.) 

 

Παιδί: Παπάκι, παπάκι, παπάκι, παπάκιιιιιιι! Να παίξουμε ποδόσφαιρο στο γήπεδο; 

Πατέρας: Όχι, τώρα παιδί μου, πρέπει να τελειώσω τις δουλειές μου γρήγορα, πήγαινε παίξε με το 

Playstation. 

Παιδί: Μα βαρέθηκα να παίζω Playstation, έχω τελειώσει όλες τις κασέτες εδώ και δύο χρόνια! 

Πατέρας: Τότε πιάσε το τάμπλετ σου, κατέβασε ένα παιχνίδι και παίξε. 

Παιδί: Εντάξει! (Λέει στενοχωρημένα. Μετά πηγαίνει στη μητέρα) 

          Μάμα, γίνεται να παίξουμε μαζί Μονόπολη; 

Μητέρα: Όχι τώρα παιδί μου, έχω ένα σωρό δουλειές. 

Παιδί: Μα δεν μπορείς να τις κάνεις αύριο; 

Μητέρα: Αύριο θα έρθουν τα ξαδέλφια σου, πρέπει να σκουπίσω, να σφουγγαρίσω, να συγυρίσω, να ξεσκονίσω, 

να μαγειρέψω και να πλύνω πιάτα. 

Παιδί: Εντάξει μάμα, πάω να κοιμηθώ! 

(Μητέρα και πατέρας έχουν γυρισμένη την πλάτη στο παιδί, που τους ακούει.) 

Μητέρα: Επιτέλους θα μπορέσω να κάνω τις δουλειές μου! 

Πατέρας: Δόξα σοι ο Θεός! Θα τελειώσω τις δουλειές μου!   

(Το παιδί αναστενάζει και φεύγει χωρίς να πει τίποτα) 

Μητέρα: Λες να μας άκουσε; 

Πατέρας: Κι αν μας άκουσε, τι πειράζει; Για ποιον δουλεύουμε; Εξάλλου, τα σημερινά παιδιά πρέπει να είναι 

εξοικειωμένα με την τεχνολογία. 

Μητέρα: Μπορεί να έχεις δίκαιο... 
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ 

 

ΣΚΗΝΗ Α΄ 

Ένας απρόσμενος επισκέπτης! 

 

(Τα παιδιά μπαίνουν στην τάξη και κάθονται στις θέσεις τους χωρίς να παρατηρήσουν ότι ένα ρομπότ 

βρίσκεται στην τάξη.) 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Κα-λη-μέ-ρα  παι-διά! 

(Τα παιδιά μένουν με ανοιχτό το στόμα και μετά γελάνε.) 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Πού βρή-κα-τε το α-στεί-ο; 

Στέλιος: Τρέξτε όλοι! Ένα τέρας! 

Μιχάλης: Βοήθεια! Βοήθεια! Μάμα μου, μάμα μου! (τρέχει έξω) 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Δεν θα πας που-θε-νά! (Ο Μιχάλης παγώνει) 

(Σηκώνονται τα πειρακτήρια και πλησιάζουν τον Μιχάλη) 

Γιωργούλης: Μιχάλη; (Κίνηση).  

Χρίστος/Γιάννης: You can’t see me. 

(Το ρομπότ με μία κίνηση αναγκάζει τα παιδιά να πάνε στη θέση τους , ο Μιχάλης «ξυπνά») 

Μιχάλης: Μα πού είμαι; 

Χρίστος: Στον πλανήτη Ρομποτέξ! 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1:Γεια σας, εί-μαι ο και-νού-ριος σας δά-σκα-λος. Ο-νο-μά-ζο-μαι Ρο-μπότ- Α- Β- Γ- Ε΄1. 

Θα α-να- λά-βω την εκ- παί-δευ-ση σας. 

Τζέιντ: Πού είναι η κυρία Ελπίδα; 

Αμέλια: Απελπίστηκε! 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1:Έ-χει α-ντι-κα-τα-στα-θεί. 

(Μπαίνει ο Πετρής) 

Πετρής: Συγγνώμη κυρία, με απήγαγε ένας στρατός από ρομπότ, μην ανησυχείτε, τους ξέφυγα (γυρίζει και 

βλέπει το ρομπότ). Είδατε; Πάντα λαλώ αλήθκειες! 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1:Το μά-θη-μα ξε-κι-να στις 7:45 και μη-δεν δευ-τε-ρό-λε-πτα. Τώ-ρα εί-ναι 8:10 και εί-

κο-σι τρί-α δευ-τε-ρό-λε-πτα. Κα-ταγ-γε-λί-α στη δι-ευ-θύ-ντρι-α ΡΟ-ΜΠΟΤ-Α-και-Ω. Τώ-ρα κά-θι-σε. (Το 

ρομπότ στέλνει μήνυμα. Ακούγεται ηχητικό εφέ.) 

Πέκα: Τι είναι αυτό; Καινούρια εφαρμογή; Πώς και μου ξέφυγε; 

Ρεντ: (Ψάχνει στο τάμπλετ) Έτη φωτός μπροστά. Πρέπει να είναι ρομποτική τεχνολογία. 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1:Σή-με-ρα έ-χου-με Γε-ω-με-τρί-α. 
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Άντης και Τεύκρος: Παιχνιδάκι! 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Πό-σο εί-ναι το μή-κος της τά-ξης μας; Λέ-γε μα-θή-τρι-α α-ρι-θμός εί-κο-σι. 

(Κοιτάζονται μεταξύ τους) Η Πέ-ρη Χρι-στο-φό-ρου. 

Πέρη: Ε….Περίπου 7 μέτρα; 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: (Ηχητικό εφέ λάθους.) Η α-πό-στα-ση εί-ναι έ-ξι με-τρα ,ε-νε-νή-ντα ο-κτώ ε-κα-το-

στό-με-τρα και εν-νιά χι-λι-ο-στό-με-τρα. 

Εμμέλεια: Έλεος… Πόση ακρίβεια! 

Άντης: Φαντάστου να ξέρει και την απόσταση που δαμέ ως το σπίτι μου! 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Έ-να χι-λι-ό-με-τρο, εί-κο-σι τρί-α μέ-τρα, ε-βδο-μή-ντα έ-ξι ε-κα-το-στο-με-τρα και 

τρί-α χι-λι-ο-στο-με-τρα. 

Τεύκρος: Τούτος έμπαιζεται! 

Τζέση: Τσο σιε τζέϊε; («Τι γίνεται;») 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Ρο-μπί-με γε-ω-μέ-τρι-ε. («Έχουμε γεωμετρία»)   

Τεύκρος: Απίστευτος! Απαντά σε όποια γλώσσα του μιλήσεις; 

Πέκα: Καινούρια εφαρμογή; Πού τη βρίσκω; 

Αμέλια: Τώρα που μιλούμε για γεωμετρία, εχτές αγόρασα μια ωραία μπλούζα με γεωμετρικά σχήματα. 

Εμμέλεια: Τώρα θυμήθηκες να μου το πεις; Γιατί δεν μου έστειλες  μια φωτογραφία στο βάιμπερ; 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Οι α-ρι-θμοί πέ-ντε και ε-φτά πα-ρε-μπο-δί-ζουν την μα-θη-σι-α-κή δι-α-δι-κα-σί-α, γι’ 

αυ-τό ό-λη η τά-ξη θα μεί-νει μέ-σα τρί-α λε-πτά και δε-κα-έ-ξι δευ-τε-ρό-λε-πτα. Ε-νη-με-ρώ-νω και τη δι-

ευ-θύ-ντρι-α Ρο-μπότ Α και Ω. (Ηχητικό εφέ)  

(Κτυπά κουδούνι για αλλαγή ώρας) 

Τζέιντ: Επιτέλους τελειώσαμε τα Μαθηματικά με αυτό το ρομπότ! Θα κάνουμε Τέχνη με τη δασκάλα μας. 

Πέρη: Επιτέλους ένα μάθημα που δεν κάνω λάθη! 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Ό-πως σας εί-πα θα κά-νου-με μα-ζί ό-λα τα μα-θή-μα-τα. 

(Εφέ: Dun, Dun, Dun,….Άλλοι χαίρονται, άλλοι προβληματίζονται). Έ-χε-τε εί-κο-σι λε-πτά να α-ντι-γρά-ψε-

τε τη Μό-να Λί-ζα.  

Όλοι μαζί: Μόνο είκοσι λεπτά; 

Πετρής: Παίζεται αν θα προλάβω τη Μόνα... Τη Λίζα, αποκλείεται! 

Ελένη: Μα εγώ πώς θα ζωγραφίσω; ‘Εχω σπασμένο χέρι. 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Αυ-τή δεν εί-ναι δι-και-ο-λο-γί-α. Αν δεν μπο-ρείς, να πας σπί-τι σου! 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: (ενοχλημένα) Τι πράγμα;;;;!!! 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

ΣΚΗΝΗ Β΄ 

Το Δίλeμμα 

 

(Μια βδομάδα μετά. Τα παιδιά κάθονται στα σκαλοπάτια της αυλής, σε διαφορετικές παρέες, και συζητούν 

για το ρομπότ...) 

 

Τεύκρος:Δεν πιστεύεις πως πρέπει να κάνουμε κάτι με αυτό το ρομπότ; 

Πέκα: Ναι, ναι σίγουρα. 

Άντης: Ε, Ρεντ, πιστεύεις πως έχει δίκαιο ο Τεύκρος; 

Ρεντ: Ναι, 100%. 

Τεύκρος: Έμαθες μας τζαι τα ποσοστά, βλέπω! 

Άντης: Μα είσαστε ανόητοι; 

Πέκα και Ρεντ: Μα και βέβαια! (Κοιτάζονται ο Άντης και ο Τεύκρος) Περιμένετε! Τι;  

Τεύκρος: Έλεγα, δεν πιστεύετε πως πρέπει να κάνουμε κάτι με το ρομπότ; 

Ρεντ: Δεν νομίζεις ότι είναι λίγο cool που μπορεί να κάνει τα πάντα χωρίς να κουνήσει το δακτυλάκι του;  

Άντης: Ναι, όμως του λείπει κάτι. (μικρή παύση) Το χαμόγελο! 

 

 

 

Αντριάνα: Κορίτσια, να σας μάθω ένα χορό που έμαθα στη σχολή χορού μου; 

Κλαούντια, Ελένη, Έλενα: Ναιιιιιιιιι! 

Αντριάνα: Δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά είναι καταπληκτικός! Θα σας αρέσει πολύ! 

Ελένη: Οκ! Ας ξεκινήσουμε! 

Κλαούντια: Ας ξεκινήσουμε, ανυπομονώ! (χορεύουν) 

Έλενα: Σταθείτε, το ρομπότ έρχεται. 

Ρομπότ ΑΒΓ-Ε΄1: Τι κά-νε-τε ε-δώ; 

Κλαούντια, Έλενα, Ελένη, Αντριάνα: Τίποτα, τίποτα! 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Τι εν-νο-εί-τε τί-πο-τα τί-πο-τα; Α-φού σας εί-δα να βά-ζε-τε μου-σι-κή για να... κά-

νε-τε αυ-τές τις πα-ρά-ξε-νες κι-νή-σεις που δεν έ-χουν κα-μί-α χρη-σι-μό-τη-τα! 

Κλαούντια, Έλενα, Ελένη, Αντριάνα: Λέγεται χορός! 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Λέ-γε-ται χο-ρός και εί-ναι πε-ριτ-τός!  

Κλαούντια, Έλενα: (σιγανά) Μα ομορφαίνει τη ζωή μας... 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1:Δεν ά-κου-σα, τι εί-πες; 

Ελένη, Αντριάνα: (αναστενάζουν) Παραδεχόμαστε ότι βάλαμε μουσική για να χορέψουμε... 
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Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Α-χα! Και αυ-τό ή-ταν... 

Κλαούντια, Έλενα, Ελένη, Αντριάνα: Αυτό ήταν λάθος... 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Α-κρι-βώς! Λέ-γε-ται χο-ρός και εί-ναι πε-ριτ-τός!  

(Το ρομπότ επιθεωρεί την αυλή και φεύγει.) 

 

 

(Η Εμμέλεια και Αμέλια πλησιάζουν την Τζέιντ και την Πέρη) 

Εμμέλεια: Εσείς αντέχετε το ρομπότ; 

Πέρη: Φυσικά και όχι! Είναι τόσο τελειομανής! 

Τζέιντ: Σιγά μην ήμουν με το μέρος του! Εδώ, δεν μας αφήνει να εκφραστούμε όπως θέλουμε! 

Αμέλια: Δεν μας αφήνει να μιλήσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο, ούτε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. 

Απαράδεκτο! (Κλαίει πάνω στον ώμο της Εμμέλειας) 

Εμμέλεια: Έλεος! Πώς θα ζήσουμε χωρίς να μιλάμε; 

Πέρη: Πρέπει να παραπονεθούμε κάπου! 

Τζέιντ: Τι θα λέγατε για τους μανιακούς της τεχνολογίας; 

Όλες: Ναιιιιιι! 

Αμέλια: Έτσι θα μπορούν να τον χακάρουν! 

Πέρη: Πάμε! 

Όλες: ΟΛΕ! 

(Έρχεται η Τζέση)  

Τζέση: Εγκώ όχι! Ρομπότ καλό. Τώρα καταλαμβαίνω μάτημα πιο πολύ. Εσείς κακές! Ρομπότ σούπερ! 

Αμέλια: Εσύ λες ότι «τέλεις». 

Τζέιντ: Εκόλλησε σου την προφορά; 

Τζέση: Εγκώ φεύγω! Βαρέτηκά σας! 

(Κοιτάζονται παραξενεμένα, με προβληματισμό) 

Αμέλια: Μήπως κάνουμε λάθος για το ρομπότ;  

Πέρη: Τι εννοείς; 

Αμέλια: Δεν ξέρω... Για να αρέσει στην Τζέση... μπορεί και να μην είναι τόσο κακό. 

 

 

 

Αναστάσης: Κύπρο, χτες πρόλαβα να κάνω τα μαθήματά μου και πέρασα δύο ώρες κάνοντας κάμψεις! 

Κύπρος:Κι εγώ βρε Αναστάση, με μια διαφορά, έκανα κοιλιακούς, αλλά το διάβασμα μου πήρε πέντε ώρες. 

Ουφφφφ…. Αμάν με αυτό το ρομπότ, μας έχει πνίξει στα μαθήματα. 

Αναστάσης: Ναι, και επειδή δεν χρειάζεται να γυμνάζεται, αντί γυμναστική μάς κάνει ρομποτική. (μιμείται 

τον τρόπο ομιλίας του ρομπότ:)  «Δεν χρει-ά-ζε-στε τον α-θλη-τι-σμό». 

Κύπρος: Δεν περίμενα ότι θα το έλεγα ποτέ αυτό, αλλά... πιστεύω πως πρέπει να φέρουμε τη δασκάλα μας 

πίσω! 
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Χρίστος: Βαρέθηκα αυτό το ρομπότ, θέλω να φύγει! 

Γιωργούλης: Εγώ διαφωνώ απόλυτα, θέλω να μείνει! 

Χάρης: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Χρίστο, πρέπει να φύγει το ρομπότ. Όταν σκουντουφλώ με 

προσβάλλει! 

Γιωργούλης: Μα κι εσύ σκουντουφλάς συνέχεια! 

Χάρης: Τι εννοείς….; (Σκουντουφλά) 

Γιάννης: Να σας πω την αλήθεια, το ρομπότ είναι έξυπνο, αλλά δεν χωνεύει τα αστεία μας.  

Χρίστος: Η δασκάλα μας μάς θύμωνε καμιά φορά, αλλά γελούσε με τα αστεία μας! 

 

 

 

Μιχάλης: Πρέπει να ξαποστείλουμε αυτό το ρομπότ από το σχολείο, αλλιώς Πετρή θα μπαίνεις συνέχεια 

τιμωρία. 

Πετρής: Γιατί να μπω τιμωρία; 

Στέλιος: Επειδή μήπως λες ψέματα; (ειρωνεία) 

Πετρής: Εγώ ποτέ δεν λέω ψέματα! Πριν μια βδομάδα φανερώθηκε πως πάντα λέω αλήθειες. 

Στέλιος: Πρέπει να φύγει το ρομπότ επειδή δεν αντέχω άλλο να παγώνει ο φίλος μου. Γιατί σε λίγο δεν θα 

έχω κάποιον για να λέω τους φόβους μου. 

Πετρής: Οοοοοοο! Μάνα μου το! 

Μιχάλης: Σοβαρευτείτε, πρέπει να δούμε πώς θα ξεφορτωθούμε το μηχάνημα. 

Στέλιος: Βρήκα μια ιδέα!  

(Χτυπά το κουδούνι.) 
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ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞΗ 

 

ΣΚΗΝΗ Α΄ 

Η ελπίδα επιστρέφει… 

 

(Τα παιδιά έχουν συγκεντρωθεί στην τάξη, πριν καν κτυπήσει το κουδούνι: είναι πολύ ήσυχα και σιωπηλά, 

αλλά και θλιμμένα. Τη σιωπή σπάζει ο Χρίστος που φτερνίζεται, και τον κοιτούν όλοι παράξενα. Ο Τεύκρος 

και ο Άντης του κάνουν νόημα (σςςςςςς….) να κάνει ησυχία, μην θυμώσει το ρομπότ. Μπαίνει το ρομπότ, και 

τους επαινεί που το περιμένουν πειθαρχημένα….) 

 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Χαί-ρο-μαι που σας βλέ-πω πει-θαρ-χη-μέ-νους! (Μιλά σε ουδέτερο ύφος) 

(Τα παιδιά κοιτάζονται παραξενεμένα γιατί πρώτη φορά τους επιβραβεύει, και χαμογελούν από ικανοποίηση) 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1:Ας αρ-χί-σου-με το μά-θη-μα. Ποιος θα συλ-λα- βί-σει τη λέ-ξη πορ-το-κά-λι; Φρού-το 

πλού-σι-ο σε βι-τα-μί-νη C. 

(Σηκώνουν όλα τα παιδιά χέρι εκτός από την Τζέση) 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Να α-πα-ντή-σει ο α-ριθ-μός εί-κο-σι τέσ-σε-ρα. 

Στέλιος: Πόρ-το…. (Όλα τα παιδιά κτυπιούνται από το γέλιο.) 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: (Ηχητικό εφέ λάθους) Σο-βα-ρευ-τεί-τε. 

Στέλιος: Κύριε... Δηλαδή... Ρομπότ ΑΒΓ και τα λοιπά... Καλύτερα να συλλαβίσω άλλη λέξη. 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Δε-κτόν! Η λέ-ξη είναι... Κο-λο-κύ.... (θέλει να πει «κολοκύθι») 

(Εκείνη την ώρα ο Χάρης πίνει νερό και αδέξιος όπως είναι, φτύνει το νερό πάνω στο ρομπότ, με 

αποτέλεσμα να βραχυκυκλωθεί: ηχητικό εφέ. Κάποια παιδιά ανησυχούν για την κατάσταση του ρομπότ, όπως 

ο Πέκα, ο Ρεντ, η Τζέση και ο Χάρης και πηγαίνουν κοντά του.)  

Πετρής: Μα ήταν ανάγκη να πει «κολοκύθι»; Χαράς τον νου!   

Στέλιος: Θα πάμε αγράμματοι στον άλλο κόσμο! 

Μιχάλης: … Ούτε δασκάλα μας έμεινε, ούτε ρομπότ! 

Εμμέλεια και Αμέλια: Καλύτερα αγράμματες παρά χωρίς στυλ! 

Πέρη και Τζέιντ: Εμείς ξέρουμε να ζωγραφίζουμε. 

Τεύκρος: Πάει η θέση μου στο Harvard! 

Άντης: …και η δική μου στη NASA! 

(Γλιστρά πάνω του ο Μάριος και κατά λάθος  πατά ένα κουμπί και το ρομπότ αρχίζει να μιλά, ηχητικό εφέ. 

Τα παιδιά χαίρονται) 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Α-να- 

Εμμέλεια: Ανανάς; 

Αμέλια:  Ανάποδα; 
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Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Α-ναρ-ρω-τι... 

Τεύκρος: Αναρωτήθηκες; 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Α-ναρ-ρω-τι...κή... 

Άντης: Νομίζω ότι χρειάζεται αναρρωτική!  

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Ό-χι...Ό-χι... 

Πέρη: Όχημα;  

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Ά-δει- (θέλει να πει «άδεια») 

Τζέιντ:  Άδης! Θα πάμε στον Άδη άβαφτες!  

Τεύκρος: Κάτι άλλο θέλει να πει! (στο ρομπότ) Αναρρωτική άδεια;  

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1: Ελλλλ.... 

Αναστάσης: Ελλάδα; 

Μιχάλης: Αποέλλλ; 

(Τα παιδιά κοιτάζουν τον Μιχάλη παράξενα.) 

Μιχάλης: Ίντα με θωρείτε; Είπεν «Ελλ....» Ε, Αποέλλλλ!  

Άντης: Κύριε Ρομπότ, προσπάθησε να συνέλθεις, σε παρακαλώ! 

(Το ρομπότ προσπαθεί να μιλήσει... βγάζει άναρθρους ήχους.) 

Χάρης: Έσπασές μας… (του δίνει μία και το ρομπότ συνέρχεται) 

Ρομπότ ΑΒΓ- Ε΄1:… (μιλάει κανονικά!) Η α-ναρ-ρω-τι-κή ά-δει-α της κυ-ρί-ας Ελ-πί-δας τε-λει-ώ-νει σε 

πέ-ντε δευ-τε-ρό-λε-πτα. 5-4-3-2-1. 

Μπαίνει χαρούμενη η κ. Ελπίδα. 

κ. Ελπίδα: Γεια σας παιδιά! Σας πεθύμησα!  

Όλοι: Κυρία Ελπίδα!!! 

κ. Ελπίδα: (βγάζει ένα ξυπνητήρι απ’ την τσάντα της) Βρήκα στην είσοδο του σχολείου ένα ξυπνητήρι! 

Ξέρετε ποιου είναι; 

Πετρής: Εν το πιστεύκω! Το ξυπνητήρι μου! Είδατε που σας ελάλουν ότι... 

Όλοι: Σιώπα, ρε Πετρή! 

κ. Ελπίδα: Ελάτε, μωρά, ησυχάστε! (κοιτάζει εξεταστικά τα παιδιά και το ρομπότ) Νομίζω ότι έχουμε πολλά 

να συζητήσουμε... Πρώτα όμως, πέστε μου... Με πεθυμήσατε; 

Γιωργούλης: Κυρία, δηλαδή... να απαντήσουμε ειλικρινά; 

Γιάννης: Χωρίς φόβο και πάθος; 

κ. Ελπίδα: Φυσικά! Λοιπόν; Με πεθυμήσατε; 

Όλοι: Εσάς ναι, τα διαγωνίσματά σας ΟΧΙ! 

(Το ρομπότ πατά ένα κουμπί και ακούγεται ηχογραφημένο γέλιο, που δίνει το έναυσμα για να αρχίσουν όλοι 

τον χορό.) 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
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Ο Λευτέρης Αγάθωνος γεννήθηκε στη Λακατάμια στις 7 Δεκεμβρίου 2007 και 

έχει καταγωγή από το Λυθροδόντα. Ζει με τον πατέρα του, τη μητέρα του, τον 

μικρότερό του αδελφό Σταύρο και την ακόμα μικρότερη  αδελφή του Δανάη.  

Φοίτησε στην Α΄ Προδημοτική Λατσιών και τώρα φοιτά στην Πέμπτη τάξη του 

Α΄ Δημοτικού Λατσιών με την απολύτως τέλεια δασκάλα του κα. Κάλλη. 

 

Πρώτη συνάντησή του με το γράψιμο  ήταν όταν πρωτοήρθε στο δημοτικό στο 

οποίο η δασκάλα του έμαθε να γράφει και να διαβάζει. 

 

Ασχολείται με πολεμικές τέχνες, προγραμματισμό, ζωγραφική, γυμναστική και μουσική στο PAD ( ηλεκτρική 

συσκευή την οποία χρησιμοποιεί ο DJ). Τα αγαπά όλα εξίσου και είναι οι αγαπημένες του δραστηριότητες.  

 

Σημαντικά επιτεύγματα της ζωής του είναι ότι έχει δημιουργήσει 3 παιχνίδια στον υπολογιστή, ξέρει να παίζει 

38 τραγούδια στο PAD, έχει λάβει μέρος σε μια επίδειξη πολεμικών τεχνών και επίσης έχει λάβει μέρος σε 5 

εκθέσεις ζωγραφικής, μια σε γκαλερί και τις υπόλοιπες στο Δημαρχείο Λατσιών. 

 

Όταν μεγαλώσει θα γίνει ένας προγραμματιστής που θα προγραμματίζει ρομπότ τα οποία θα ζωγραφίζουν 

πίνακες της Ντιτζειίζα (Ντιτζέι-DJ και Μόνα Λίζα) όταν αυτή κάνει κάμψεις και την ίδια ώρα τα ίδια θα 

κάνουν πολεμικές τέχνες. Θα ζει σε ένα πενταόροφο μοντέρνο σπίτι και θα έχει δυο Samsung Galaxy S76, 2 

Λαμπορκίνι και 3 χρονομηχανές. 
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Η Ιωάννα Ανδρέου γεννήθηκε στα Λατσιά στις 25 Σεπτεμβρίου 

του 2007. Η οικογένεια της ζει στα Λατσιά με το μονάκριβο τους 

σκυλάκι τον Πρωταθλητή. 

 

Φοίτησε στο ‘Α Δημοτικό Νηπιαγωγείο Λατσιών, μετά στο Πρώτο 

Δημοτικό Σχολείο Λατσιών και τώρα είναι στην Πέμπτη τάξη του 

δημοτικού. 

 

Η πρώτη της επαφή με τα βιβλία ήταν στην πρώτη τάξη του 

δημοτικού με την καλή της δασκάλα κυρία Σίση. 

 

Οι καλές της φίλες είναι  η Μαρία, η Μέλανη, η Ειρήνη και η Μαριάννα που παίζουν 

καθημερινά στο σχολείο. 

 

Η Ιωάννα στον ελεύθερο της χρόνο παίζει με το γλυκό της σκυλάκι Πρωταθλητή, μαζί 

περνάνε σούπερ καταπληχτικά. Επίσης πηγαίνουν διάφορες βόλτες. 

 

Στα διαγωνίσματα της τάξης παίρνει πάντα αρκετά καλό βαθμό επειδή η κυρία Κάλλη είναι 

η καλύτερη δασκάλα του κόσμου. 

 

Όταν θα μεγαλώσει θα γίνει δασκάλα επειδή της αρέσει να παίζει με τα μικρά γλυκούλικα 

καλοσυνάτα παιδάκια. 
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Με λένε Μάριο Αντωνίου. Γεννήθηκα στις 28 Νοεμβρίου του 2007. Οι γονείς μου είναι ο Αντώνης και η 

Έλενα Αντωνίου. Απόκτησαν τρία παιδιά τον Άγγελο, τον Μιχάλη και εμένα. 

 

Έχω φοιτήσει στο Α’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λατσιών. Μετά έχω πάει προδημοτική στο ίδιο σχολείο. Τώρα 

είμαι στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών, είναι πολύ ωραία. 

 

Την πρώτη επαφή με το γράψιμο την είχα στην Δευτέρα τάξη όταν άρχισα να γράφω εκθέσεις και μικρά 

παραμυθάκια. 

 

Το χόμπι μου είναι πρώτα το ποδόσφαιρο και μετά η ζωγραφική. Μπορώ να φτιάχνω πορτραίτα και να 

σχεδιάζω τοπία με δέντρα και πράσινα λιβάδια, ειδικά την άνοιξη  που ανθίζουν τα λουλούδια και βγαίνουν οι 

πεταλούδες. Μου αρέσει ακόμη και η μουσική.  

 

Οι επιτυχίες μου είναι πολλές. Η πρώτη μου επιτυχία ήταν στην προδημοτική που ήμουν πρωταγωνιστής στην 

τελική γιορτή. Οι επόμενες μου ήταν που έπαιρνα πολύ καλούς βαθμούς στα διαγωνίσματα και το ότι ήμουν 

πολύ καλός μαθητής. 

 

Οι φίλοι μου είναι άτομα με πολλές ικανότητες και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικά άτομα στην ζωή μου. Από 

τους φίλους μου παίρνω πολλά παραδείγματα αλλά και εγώ από την πλευρά μου τους δίνω πολλές συμβουλές 

βάση της κρίσης μου. 

 

Τα σχέδια μου για το μέλλον είναι πολλά. Καταρχάς θα ήθελα να γίνω επιστήμονας για να μπορέσω να βρω 

την γιατρειά σε ανίατες ασθένειες και την λύτρωση σε πολλές δυστυχισμένες οικογένειες. Θα ήθελα οι γονείς 

μου να είναι περήφανοι για εμένα και να νιώσουν ότι οι κόποι τους δεν πήγαν χαμένοι, όπως κάθε γονέας 

ονειρεύεται για το παιδί του.  
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Ο Μιχάλης Αντωνίου γεννήθηκε στα Λατσιά στις 28 του Νοεμβρίου του 2007.  Την μητέρα του την λένε 

Έλενα και τον πατέρα του Αντώνη Αντωνίου. 

 

Έχει ακόμη δύο αδέλφια, τον Μάριο που είναι δίδυμος του, μόνο που ο Μιχάλης είναι 5 λεπτά πιο μεγάλος. Ο 

άλλος του αδελφός είναι ο Άγγελος Αντωνίου που είναι δύο χρόνια πιο μικρός. 

 

Ο Μιχάλης φοίτησε στην προδημοτική του Α’Δημόσιου Νηπιαγωγείου Λατσιών. Τώρα φοιτά στο Α’ Δημοτικό 

Σχολείο Λατσιών και είναι στην Πέμπτη τάξη στην Ε’1 και σε ενάμιση χρόνο θα πάει γυμνάσιο. 

 

Η πρώτη του επαφή με το γράψιμο ήταν στη δεύτερη τάξη, ήταν πολύ δύσκολο για εκείνο να γράψει, αλλά τώρα 

γράφει κείμενα ακόμη πιο δύσκολα. 

 

Του Μιχάλη του αρέσει να πηγαίνει στο γήπεδο για να παίζει ποδόσφαιρο με τους φίλους του. Του αρέσει πολύ 

να ζωγραφίζει και να παίζει μπάσκετ. Ένα από τα χόμπι του είναι να φτιάχνει πράγματα με ρεύμα και διάφορες 

κατασκευές. 

 

Μια από τις επιτυχίες του είναι τα διαγωνίσματα στο σχολείο, περισσότερο είναι οι εξετάσεις που έκανε στα 

Αγγλικά και πέρασε. 

 

Για το μέλλον ονειρεύεται να γίνει δικηγόρος ή μηχανικός ή ηλεκτρολόγος.  
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Η Κλαούντια Βάρτσακ γεννήθηκε στην Πολωνία στις 28 Ιουλίου 2007. Η μητέρα της είναι η Ιωάννα και ο 

πατέρας της ο Πέτρος. Έχει και δύο πιο μικρές αδερφές. Η Αναστάζια που είναι 5 χρόνια πιο μικρή της και 

η Ελένη που είναι 10 χρόνια πιο μικρή της.  

 

Όταν η Κλαούντια ήταν 4-5 χρονών φοιτούσε στο Ά Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λατσιών. Τώρα πηγαίνει στο Ά 

Δημοτικό Σχολείο Λατσιών. Τα αγαπημένα της μαθήματα είναι τα μαθηματικά, η τέχνη και η γυμναστική.  

 

Πρώτη φορά που έγραψε την πιο μεγάλη έκθεση ήταν στην Τετάρτη δημοτικού. Μετά έγραφε πιο μεγάλες 

έκθεσεις και στην πέμπτη  δημοτικού με την τάξη της έγραψαν ένα βιβλίο.  

 

Οι φίλες της είναι η Ελένη, η Γεωργία, η Νιόβη, η Άντρια, η Μέλανη και η Ειρήνη. `Ολες είναι έξυπνες, 

πονηρές και οι καλύτερες φίλες του κόσμου.Της αρέσει το μπαλέτο και η ζωγραφική. Δεν πηγαίνει ούτε 

μπαλέτο ούτε ζωγραφική αλλά της αρέσει. Στον ελεύθερο της χρόνο παίζει με την Αναστάζια και με την Ελένη. 

Τους αρέσει το κρυφτό αλλά και το κυνηγητό.  

 

Στα αγγλικά πέρασε τις εξετάσεις και οι γονείς της ήταν πολύ περήφανοι. Έλαβε μέρος στον διαγωνισμό 

φιλαναγνωσίας και βραβεύτηκε. Δεν έλαβε όμως μέρος σε κανένα αγώνα.  

 

Στο μέλλον θέλει να γίνει δασκάλα και να κάνει μια χαρούμενη οικογένεια!!! 
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 Η Ειρήνη Βάσου ζει στα Λατσιά όπου και γεννήθηκε. Γεννήθηκε στις 6 

Ιουλίου το 2007, έκανε τους γονείς της τον Δήμο Βάσου και την Φλώρα 

Σταύρου να χαρούν όπως δεν χάρηκαν ποτέ! Την ίδια χαρά ένιωσαν και 

μετά από τρία χρόνια με την γέννηση της μικρής της αδελφής Ανδριάνας. 

 

Η Ειρήνη φοίτησε στο νηπιαγωγείο < Αλαντίν > τρία χρόνια περίπου. 

Αργότερα φοίτησε και στο Α’ Νηπιαγωγείο Λατσιών. Τώρα φοιτά στο Α’ 

Δημοτικό σχολείο Λατσιών στην Ε’1. 

 

Ξεκίνησε να γράφει εκθέσεις στην δευτέρα δημοτικού αλλα θεατρικά έργα στην πέμπτη  τάξη του δημοτικού. 

 

Της αρέσει πολύ ο χορός ειδικά το χιπ-χοπ. Ακόμη της αρέσει και η ζωγραφική. Το αγαπημένο της είναι το 

να παίζει με τον σκύλο της τον  DJ. Επιπλέον της αρέσει η γυμαναστική και τα μαθηματικά. 

 

Πριν λίγους μήνες η Ειρήνη έκανε εξετάσεις αγγλικών και πήρε 100%. Ακόμη πήρε βραβεία στο χορό. 

 

Για το μέλλον δεν ξέρει τι να κάνει, το μόνο που ξέρει είναι ότι τώρα περνάει τις καλύτερες στιγμές τις ζωής 

της!!  
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Η Μέλανη Γαβριήλ γεννήθηκε στις 14 Μαΐου του 2007 στην Λευκωσία και 

έζησε τα πρώτα παιδικά της χρόνια στα Λατσιά. 

    

Σήμερα φοιτά στην Πέμπτη τάξη του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Λατσιών μιας 

και πέρασε από το νηπιαγωγείο, την προδημοτική  και έπειτα τις τάξεις του 

δημοτικού με επιτυχία. 

 

Η πρώτη της επαφή με το γράψιμο ήταν στην δευτέρα τάξη που έγραψε μόνη 

της μια ιστορία με θέμα το φθινόπωρο. 

 

Οι πρώτες φίλες που είχε ήταν η Σεμίνα και η Εβελίνα. Σήμερα απέκτησε κι άλλες φίλες. Οι φίλες της είναι 

η Ειρήνη, η  Νιόβη ,η Μαρία ,η Ελένη και η Γεωργία. Ο κολλητός της είναι ο Παναγιώτης. 

 

Η Μέλανη λατρεύει την καλαθόσφαιρα αν και δεν πηγαίνει μαθήματα καλαθόσφαιρας. Όμως πηγαίνει μαθήματα 

κολύμβησης ,hip hop και Αγγλικών. 

 

Στις περσινές εξετάσεις των Αγγλικών πέρασε με διάκριση ,ενώ στην Τετάρτη δημοτικού κέρδισε την πρώτη 

θέση σε ένα διαγωνισμό του σχολείου της γράφοντας ένα παραμύθι. 

 

Στο μέλλον θέλει να σπουδάσει και να δουλέψει ως διακοσμήτρια εσωτερικού  και εξωτερικού χώρου. 
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Η Μαρία Γαλάτη γεννήθηκε στη Λευκωσία. Τα γενέθλιά της  είναι στις 23 Αυγούστου 2007. Οι γονείς της 

είναι η Άντρη Θεοφάνους και ο Κώστας Γαλάτης.  

 

Φοίτησε στο Α’  Νηπιαγωγείο Λατσιών και τώρα είναι μαθήτρια στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών. 

 

Η πρώτη επαφή της με το γράψινο ήταν στην προδημοτική. 

 

Οι φίλες της είναι η Ιωάννα, η Μέλανη, η Ειρήνη, η Μαριάννα, η Άντρεα, η Βάνα, η Ραφαέλλα, η Παναγιώτα, 

η Αντριάνα και η Αναστασία. 

 

Τα ενδιαφέροντά της είναι πολλά. Αγαπάει τον χορό, τη ζωγραφική και το διάβασμα.  

 

Οι επιτυχίες της είναι σε ένα διαγωνισμό χορού και στο μάθημα των αγγλικών  πέρασε με καλό βαθμό τις 

εξετάσεις της. 

 

Τα σχέδιά της για το μέλλον είναι πολλά. Θέλει να γίνει οδοντίατρος,  χορεύτρια και να αποκτήσει μια μεγάλη 

οικογένεια και ένα μεγάλο σπίτι!!! 
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 Η Νιόβη Γιάγκου γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 2007στην Νέα Υόρκη και τώρα μένει στα 

Λατσιά. Όταν γεννήθηκε οι γονείς της Ειρήνη και Χαράλαμπος, και τα δύο  πιο 

μεγάλα της αδέλφια Ελένη και Καλλιόπη ήταν πανευτυχείς.Μετά από ένα χρόνο 

απόκτησε μια αδελφή την Βασιλεία και δύο χρόνια μετα απόκτησε ένα μονάκριβο 

αδελφό τον Αντώνη. Ο μπαμπάς της ο Χαράλαμπος Γιάγκου είναι πελεκάνος και η 

μητέρα της Ειρήνη Χαρίτου βοηθητικός υπαλληλος σε ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο.  

  

Φοίτησε στο Α’  Δημόσιο νηπιαγωγείο Λατσιών. Από την πρώτη μέχρι και σήμερα 

φοιτητά στο Α’ Δημοτικό Λατσιών.  

 

Άρχισε να γράφει μικρές εκθέσεις από την δευτέρα δημοτικού με επιτυχία και συνέχισε να γράφει με καλή 

επίδοση. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουν να γράψουν όλη η τάξη ένα θεατρικό έργο.  

 

Η Νιόβη Γιάκου έχει πολλές φίλες μα..... έχει. ....πέντε καλύτερες φίλες την Μέλανη Γαβριήλ, την Ελένη 

Σεργίου,την Ειρήνη  Βάσου, την Κλαούντια Βάρτσακ και την Γεωργία Κασάπη.Τα διαλείμματα είναι μαζί 

χαχανίζοντας συνέχεια. Έχουν group στο Viber, εκεί μιλάνε, στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο. Κάποιες 

φορές μαλλώνουν για διάφορα θέματα αλλά μετά τα βρίσκουν και είναι αγαπημένες.  

 

Τα απογεύματα πηγαίνει αγγλικά στο γυμνάσιο Λατσιών και άλλες μέρες πηγαίνει στο κατηχητικό όπου 

διαβάζει και κάνει φίλους. Στον ελεύθερό  της χρόνο τραγουδά τα αγαπημένα  της τραγούδια. Τις Πέμπτες 

και τα Σάββατα πηγαίνει στο γήπεδο του σχολείου της και παίζει ποδόσφαιρο με άλλα παιδιά. Επίσης κάνει 

πολλές κατασκευές.  

  

Στα αγγλικά είναι άριστη, στα διαγώνισμα παίρνει πάντα 19/20 και έχει πάρει υποτροφία.  

 

Στο μέλλον θα ήθελε να πάρει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς, να κτίσει ένα μεγάλο σπίτι, να πάει στην 

Αμερική, στην Ελλάδα και στην Πολωνία. Επίσης θα ήθελε να έχει δύο σκυλάκια και μια  καλή δουλειά.  
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Ο Σταύρος Θεοδοσίου γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2007 στη Λευκωσία. Έχει για αδελφό τον Θεοδόση και 

μια αδελφούλα τη Σκεύη. Τον πατέρα του τον λένε Γιώργο και την μητέρα του Μαρίνα. 

 

Ο Σταύρος φοίτησε στο νηπιαγωγείο και τώρα συνεχίζει να φοιτά στο Α΄ Δημοτικό σχολείο Λατσιών και θα 

φοιτά σε δύο χρόνια στο Α΄Γυμνάσιο Λατσιών. 

 

Η πρώτη του επαφή με το γράψιμο έγινε στην δευτέρα τάξη όταν τους έβαλε η κυρία τους να γράψουν μια 

έκθεση για το αγαπημένο τους παιχνίδι. 

 

Ο Σταύρος έχει φίλους τον Γιάννη που είναι ο κολλητός του, τον Μάριο Αντωνίου και τον Νικόλα.    

 

Του Σταύρου του αρέσει πολύ, μα πάρα πολύ να παίζει ποδόσφαιρο αλλά του αρέσουν κι άλλα αθλήματα όπως 

το βόλεϊ, το μπάσκετ, το τένις και το φούτσαλ. 

 

Οι επιτυχίες του Σταύρου είναι πολλές, η ομάδα ποδοσφαίρου του πήρε το πρωτάθλημα για τέσσερις 

συνεχόμενες φορές. Ο δάσκαλος της γυμναστικής του είπε εάν θέλει να λάβει μέρος στους Επαρχιακούς 

αγώνες δηλαδή στους αγώνες στίβου. 

 

Τα σχέδια του  Σταύρου για το μέλλον είναι να σπουδάσει ποδόσφαιρο και να τον πάρει μια καλή ομάδα. Επίσης 

θέλει να κάνει οικογένεια, δύο παιδιά και  θα τα έχει σε όλη την ζωή του.   
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Η Γεωργία Κασάπη γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 2007. Γεννήθηκε  

στην Λευκωσία και πέρασε τα παιδικά της χρονιά στο Δάλι, στην  

Καλλιθέα . Είναι μέλος  μιας πενταμελούς  οικογένειας . Είναι το  

δεύτερο παιδί της οικογένειας. Έχει έναν  μεγαλύτερο αδελφό , 

τον Αντρέα και μία μικρότερη αδελφή, την Χριστιάνα .  

 

Φοίτησε στο νηπιαγωγείο Αmazing children και τώρα φοιτά  από την  

πρώτη μέχρι την πέμπτη τάξη στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λάτσιων .  

 

Η πρώτη της επαφή με το γράψιμο ήταν στο νηπιαγωγείο . 

 

Οι φίλες της  είναι η Ελένη ,η Νιόβη και η Κλαούντια και τα διαλλείματα παίζουν μαζί .Έτσι της κάνουν 

συντροφιά. 

  

Οι ασχολίες της  στον ελεύθερο της χρόνο είναι  το αγαπημένο της  ποδήλατο γιατί της αρέσει να αθλείται. 

Επίσης είναι η ζωγραφική, το πιάνο και η ρομποτική .  

 

Έχει βραβευτεί δεύτερη  Παγκύπρια  ποδηλάτρια  στην κατηγορία της. Τώρα μάλιστα έχει δηλώσει συμμετοχή 

σε ένα διαγωνισμό για βιβλία μαζί με άλλους τρεις  συμμαθητές της. 

 

Τα σχέδια  της για το μέλλον  είναι να γίνει σχεδιάστρια μόδας ή δασκάλα ρομποτικής. 
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Ο Νικόλας Κώστας γεννήθηκε στις 12 Ιουνίου του 2007στην Ελλάδα. Η οικογένεια του είναι η Λίνα, ο Φίλιπ 

και η Εύα που είναι 17. 

 

Ο Νικόλας φοίτησε στο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και μετά πήγε στο Α΄Δημοτικό σχολείο Αιγάλεου.  

 

Τώρα φοιτά στο Α΄Δημοτικό σχολείο Λατσιών στην Κύπρο.  Η πρώτη επαφή του Νικόλα για να γράφει ιστορίες 

ήταν στην Δευτέρα τάξη δημοτικού. Όταν έγραψε την πρώτη του ιστορία του άρεσε πολύ και πήρε μπράβο. 

 

Όταν πήγε στη δευτέρα Δημοτικού γνώρισε πολλούς φίλους τον Μάριο και τον Μιχάλη. Από τότε παίζουνε 

όλη την ώρα μαζί και περνάνε πολύ ωραίες στιγμές. 

 

Στο ελεύθερο του χρόνο παίζει ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Επίσης του αρέσει να κάνει κιγκ μποξ. 

 

Όταν ήταν 10 χρονών πήρε την τέταρτη θέση στην αντοχή. Ο δάσκαλος της γυμναστικής του είπε ότι θα πάει 

σε αγώνες και αυτός δέχτηκε.  
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Ο Γιάννης Μαύρου γεννήθηκε στις 04 Ιανουαρίου το 2007 στην Λευκωσία. Οι γονείς του, Αντρέας και Άντρη, 

η αδελφή του Ευδοκία είναι ενθουσιασμένοι που έχουν ακόμη ένα μικρό μέλος στην οικογένειά τους. 

 

Φοίτησε στην Α΄ Προδημοτική Λατσιών και τώρα φοιτά στην πέμπτη τάξη του Α΄ Δημοτικού σχολείου 

Λατσιών με την καλύτερη δασκάλα την κυρία Κάλλη. 

 

Η πρώτη του επαφή με την έκθεση ήταν στην δευτέρα τάξη δημοτικού. Ο Γιάννης δεν θυμάται για ποιο θέμα 

είχε να γράψει έκθεση αλλά θυμάται ότι δεν τα πήγε και τόσο καλά. 

 

Ο Γιάννης έχει πέντε φίλους και οι πέντε είναι οι καλύτεροι. Όλοι νοιάζονται ο ένας για τον άλλο όταν 

κτυπήσουν ή όταν πάθει κάτι κάποιος. Ο Γιάννης νιώθει πολύ τυχερός που έχει αυτούς τους φίλους και κάνει 

παρέα. 

 

Ο Γιάννης έχει πολλά ενδιαφέροντα, όμως το πρώτο είναι να παίζει ντραμς. Εδώ και τέσσερα χρόνια πηγαίνει 

μαθήματα ντραμς. Αυτό το όργανο του αρέσει πολύ. 

 

Μια επιτυχία του ήταν όταν έδωσε δύο φορές εξετάσεις για να περάσει σε επόμενο επίπεδο των ντραμς. 

Κάποιες άλλες επιτυχίες είναι τα διαγωνίσματα που κάνει στο σχολείο του. Μια όμως επιτυχία δεν θα την 

ξεχάσει ποτέ, όταν πήγε επαρχιακούς αγώνες αντοχής. Τερμάτισε όγδοος, μπορούσε και καλύτερα αλλά και 

αυτή η θέση που τερμάτισε πάλι καλή ήταν. 

 

Ο Γιάννης έχει πολλά σχέδια για το μέλλον αλλά δεν ξέρει πιο απ’ όλα να πραγματοποιήσει. Το πιο πιθανόν 

είναι πως θα γίνει ένας σπουδαίος μουσικός ή δάσκαλος που θα διδάσκει τη μουσική των ντραμς.  
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Ο Ραούλ Μίλεα γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2007 στην Ρουμανία.Τον πατέρα του τον λένε Άλεξ και την 

μητέρα του Φλορίνα.Ο Ραούλ ένιωθε μόνος και είπε στους γονείς του ότι θέλει ένα αδερφό. Τις 19 Απριλίου 

2016 γεννήθηκε και ο αδερφός του ο Νικόλας.Ο Ραούλ φοίτησε σε προδημοτική και σε νηπιαγωγείο στη 

Λευκωσία.Τώρα φοιτά στο Α’  Δημοτικό Λατσιών στην Ε’ 1 τάξη.  
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Η Μαριάννα Παρασκεύοβα γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου το 2007, στη Ρωσία. Από το 2017 ζει στην 

Κύπρο με την οικογένειά της.  Οι γονείς της είναι ο Αναστάσιος και η Ντίνα. Έχει έναν αδερφό που 

ονομάζεται  Γιάννης και είναι ενός χρονού . Η μαμά  της είναι έγκυος και περιμένει ακόμα ένα κοριτσάκι.  

 

Πηγαίνει στο Α’ Δημοτικό Λατσιών και φοιτά στην Ε’ τάξη . Η δασκάλα της είναι η κυρία Κάλλη. Έμαθε να 

μιλά ελληνικά, να γράφει και να διαβάζει . Το απόγευμα παρακολουθεί μαθήματα χορού ‘Belly Dance’.  

 

Έχει πολλές φίλες    όπως την Ιωάννα Ανδρέου, τη Μαρία Γαλάτη,  την Άντρια και την Κλαούντια . Στη 

γειτονιά παίζει με την Εύη, τη Νελίνη και την Αναστασία. 

 

Στο μέλλον θέλει να γίνει διευθύντρια σε δική της επιχείρηση.    
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Ο Άντης Παρπέρης γεννήθηκε στη Λευκωσία σε μια κλινική, στις 20 

Δεκεμβρίου του 2007. Ζει με την οικογένειά του στα Λατσιά. Ο 

πατέρας του είναι ο Γιώργος Παρπέρης  και η μητέρα του είναι η 

Ντάνια Ψάλτη. Έχει και μία μικρότερη αδερφή, τη Νάγια. Η Νάγια 

είναι κατά 3 χρόνια μικρότερη. Ο πατέρας του είναι μαθηματικός 

στην μέση εκπαίδευση και η μητέρα του δασκάλα ειδικής 

εκπαίδευσης στη δημοτική εκπαίδευση. 

 

Στο σχολείο πήγε από πολύ μικρός. Πήγε από τα 2½ του χρόνια σε 

ένα ιδιωτικό νηπιαγωγείο στο Γέρι. Στη συνέχεια, φοίτησε στην τάξη για τετράχρονα στο Α΄ Δημόσιο 

Νηπιαγωγείο Λατσιών. Εκεί φοίτησε και στην προδημοτική τάξη. Μετά, στην ηλικία των 5 χρονών και 8 μηνών, 

πήγε στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών, όπου και φοιτά μέχρι σήμερα.  

 

Ασχολήθηκε με το γράψιμο από μικρός. Έγραψε το πρώτο του παιδικό παραμύθι όταν ήταν στην Γ΄ τάξη. 

Ήταν ένα μεσαίου μεγέθους παραμύθι, με τίτλο «Ο σκύλος, η γάτα και το γουρούνι που πετούσαν». Είχε 

δράση. Ήταν λίγο μικρό σε σχέση με αυτά που γράφει τώρα, αλλά για την ηλικία του ήταν πάρα πολύ καλό. Το 

είχε γράψει για τον διαγωνισμό φιλαναγνωσίας του σχολείου του. 

 

Έχει πολλούς φίλους. Κατ’ ακρίβεια, έχει 5 φίλους. Αυτοί είναι ο Παναγιώτης, ο Ορέστης, ο Γιάννης, ο 

Ιωάννης και ο Λευτέρης. Τον Παναγιώτη τον γνώρισε στην τάξη για τετράχρονα και από τότε είναι κολλητοί 

φίλοι. Τους υπόλοιπους τους γνώρισε στην Γ΄ τάξη και κάνει παρέα μαζί τους από τότε. Μαζί παίζουν διάφορα 

παιχνίδια και λένε τα δικά τους. 

 

Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με το άθλημα του καράτε. Δεν είναι και πολύ καλός, αλλά το διασκεδάζει. 

Επίσης, πηγαίνει μαθήματα αγγλικών. Εκεί έχει φίλους που λένε αστεία και περνάνε καλά. Η δασκάλα τους 

δεν τους βάζει πολλά μαθήματα. Του αρέσει να βλέπει τηλεόραση και να παίζει με την αδερφή του. 

 

Έχει σημειώσει και πολλές επιτυχίες. Μία από αυτές είναι οι εξετάσεις των αγγλικών. Τις πέρασε με διάκριση. 

Ήταν τόσο χαρούμενος! Επιπλέον, πήρε χάλκινο μετάλλιο σε αγώνες καράτε τον Φεβρουάριο του 2017. Η 

μεγαλύτερή του επιτυχία ήταν τον Ιούνιο του 2017. Πήρε χρυσό μετάλλιο στην Oλυμπιάδα Eπιστήμης. Ήρθε 

πέμπτος παγκύπρια. Κόντευε να τρελαθεί από τη χαρά του! 

 

Θα ήθελε να σπουδάσει στην Αμερική, όπως οι γονείς του, να δει τα αξιοθέατα και να ζήσει την φοιτητική 

ζωή. Τελειώνοντας, θα ήθελε να ζήσει στην Κύπρο σε ένα μεγάλο σπίτι στη Λεμεσό, με τη γυναίκα του και να 

έχει δύο παιδιά. Θα ήθελε να σπουδάσει φυσική, να είναι φυσικός στην μέση εκπαίδευση και να παίρνει 

συμβουλές από τον πατέρα του που γνωρίζει την μέση εκπαίδευση.  
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Η  Άντρια Πίττα γεννήθηκε στην Λευκωσία το καλοκαίρι στις 21 Αυγούστου του 2007. Η οικογένεια της είναι 

πενταμελής και έχει 2 αδελφές, τη Δήμητρα και τη Χριστίνα. Οι γονείς της ο Κώστας είναι μηχανικός και η 

μαμά της Έφη είναι αποθηκάριος. 

 

Η Άντρια φοίτησε πρώτα στο νηπιαγωγείο « Ονειρούληδες» και μετά στην  προδημοτική. Τώρα φοιτά στο Ά 

Δημοτικό Σχολείο Λατσιών στην Πέμπτη τάξη 

 

Έμαθε να γράφει στην πρώτη Δημοτικού  τις πρώτες της  λέξεις και μετά έμαθε να γράφει κείμενα. 

 

Στην πρώτη Δημοτικού άρχισε να κάνει τις πρώτες της  φίλες και η φιλία τους κρατά ακόμα. 

 

Κάποιες φορές της αρέσει να παίζει με τα αδέλφια της και να βοηθά την μαμά της  στις δουλειές του σπιτιού. 

 

Για να λέμε την αλήθεια φοβάται πολύ τις εξετάσεις και τα διαγωνίσματα αλλά πρέπει να προσπαθεί πολύ. 

 

Όταν μεγαλώσει θα ήθελε να γίνει βρεφοκόμος γιατί της αρέσουν τα νεογέννητα παιδιά. 
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Ο Γιάννης Ρουμελιώτης γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 12 Αυγούστου. Όταν ήρθε στο κόσμο ήταν πολύ 

χαρούμενοι, ειδικά ο παππούς του που πήρε το όνομα του.. Επίσης έχει μια αδελφή  που είναι 15 χρονών και 

την λένε Αναστασία και ένα αδερφό που είναι τώρα ενός χρονού. Οι γονείς του είναι πολύ καλοί , Στέλλα και 

Κωνσταντίνος. 

 

Τώρα φοιτά στο Δημοτικό σχολείο ενώ πέρασε το νηπιαγωγείο και την προδημοτική. Στο δημοτικό του 

αρέσουν τα μαθηματικά, η τέχνη, η γυμναστική. Θέλει να γίνει ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. 

 

Ξεκίνησε να γράφει από τη τρίτη τάξη. Τώρα στην πέμπτη τάξη  γράφει ένα θεατρικό έργο με τους συμμαθητές 

του. 

 

Του Γιάννη του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο και να παίζει στο σχολείο με τους φίλους του. 

 

Την πρώτη φόρα που αγωνίστηκε ήταν στην τετάρτη τάξη. Πήγε στο ΓΣΠ  για αγώνες ταχύτητας και όταν 

έφτασε στο γήπεδο είχε πολύ άγχος. 

 

Όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει ένας υπέροχος ποδοσφαιριστής που θα είναι καλός με τους άλλους.  
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Η Ελένη Σεργίου γεννήθηκε στις 11 του Ιούλη το 2007 στην Λευκωσία. Οι γονείς 

της Χριστιάνα και Χαράλαμπος ήταν πολύ χαρούμενοι όταν την απέκτησαν. 

Τέσσερα χρόνια μετά γεννήθηκε και η αδερφή της η Γεωργία που είναι τρελή! 

 

Η Ελένη φοίτησε στο νηπιαγωγείο Φωτεινή Ηλιαχτίδα, στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο 

Λατσιών για προδημοτική και τώρα φοιτά στο Α’ Δημοτικό Λατσιών. 

 

Ξεκίνησε να γραφεί από την πρώτη τάξη. Ακόμα θυμάται την πρώτη της έκθεση 

που ήταν για το αγαπημένο της ζώο. Από εκείνη την μέρα της αρέσει πολύ να 

γραφεί. 

 

Έχει πολλές φίλες όπως την Γεωργία Κασάπη, την Μέλανη Γαβριήλ ,την Νιόβη Γιάγκου και την Ειρήνη Βάσου.  

Αυτές είναι πάντα εκεί όταν τις χρειάζεται. 

 

Η Ελένη ασχολείται πολύ με τον αθλητισμό. Παίζει βόλεϊ στην Ανόρθωση Αμμοχώστου. Της αρέσει πολύ αυτό 

το άθλημα. Ασχολείται και με το μπαλέτο. Χορεύει από τεσσάρων χρονών. Επίσης πηγαίνει Αγγλικά και κάθε 

χρόνο έχει εξετάσεις. Ακόμη, έχει ταλέντο στη ζωγραφική. Ξεκίνησε πρόσφατα και τώρα είναι το αγαπημένο 

της ιδιαίτερο! 

 

Μέχρι τώρα έχει σημειώσει πολλές επιτυχίες. Έχει κατακτήσει χάλκινο μεταλλείο σε ένα διαγωνισμό σκέψης, 

πέρασε σε όλες τις εξετάσεις των αγγλικών και μπαλέτου. Επίσης έχει πάρει πρώτη θέση στον διαγωνισμό 

αφίσας στην τάξη της. Οι γονείς της είναι πολύ περήφανοι γι’ αυτή. 

 

Όταν μεγαλώσει, θέλει να γίνει πιλότος ή ορθοδοντικός. Έτσι, θα έχει πολλά λεφτά και θα χτίσει ένα 

πολυτελές σπίτι…με πισινά φυσικά!!! 
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Ο Μάριος  Σταυρινίδης  γεννήθηκε στη Λευκωσία, την 1η του Φλεβάρη 2007 από 

γονείς με καταγωγή από ξένη χώρα. Μετά από την γέννηση του Μάριου γεννήθηκε 

ένας από τους δύο αδελφούς του, ο Αργύρης και δύο χρόνια μετά γεννήθηκε ο 

Χάρης .Ο πατέρας τους ο Πέτρος είναι προγραμματιστής και τελευταίως 

ασχολείται με τη φωτογράφιση, ενώ η μητέρα του είναι σαν την μέλισσα που 

τριγυρίζει και κάνει όλες της δουλειές .  

     

Ο Μάριος φοίτησε στο Α’ Νηπιαγωγείο Λατσιών, ενώ τώρα φοιτά στην πέμπτη 

τάξη του Α’ Δημοτικού Σχολείου Λατσιών. Έχει για δασκάλα την κυρία Κάλλη .  

     

Ο Μάριος ξεκίνησε το πρώτο του γράψιμο στην δευτέρα τάξη. Ο Μάριος  συνεχίζει το γράψιμο και τώρα γράφει 

ένα θεατρικό έργο .  

     

Έχει τρεις φίλους . Ο ένας  είναι ο Ιάκωβος , ο δεύτερος  είναι ο Ραφαήλ και ο τρίτος είναι ο Ορέστης . Γι’ 

αυτόν είναι σαν αδέλφια. Ο Ιάκωβος και ο Ραφαήλ είναι  συμπαίκτες  με τον Μάριο στο ΑΠΟΕΛ . Από μικρός 

ασχολείται με το ποδόσφαιρο . Η πρώτη ομάδα του ήταν το ΝΟΕΒΟ ΚΑΜΠΟ και μέτα πήγε στο ΑΠΟΕΛ. 

Κέρδισε κύπελλα, μετάλλια και αρκετά βραβεία.  

     

Στο μέλλον σκοπεύει να γίνει ποδοσφαιριστής και να πάει στο εξωτερικό. 
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 Με λένε Ιωάννη Τσεκούρα και γεννήθηκα στις 3 Νοεμβρίου του 2007 στην Λευκωσία. Έχω δύο υπέροχους 

γονείς και έναν υπέροχο αδελφό. Τους γονείς μου τους λένε Μάρθα Βαρνάβα και Χρίστο Τσεκούρα και τον 

αδελφό μου τον λένε Δημήτρη Τσεκούρα. 

 

Φοίτησα στην προδημοτική και στο Νηπιαγωγείο που βρίσκονταν στην Ακρόπολη. Τώρα είμαι πέμπτη τάξη 

στο Α’ Δημοτικό σχολείο Λατσιών που σημαίνει ότι σε περίπου ενάμιση χρόνο θα πάω γυμνάσιο.  

 

Στη Δευτέρα δημοτικού ήταν η πρώτη μου επαφή με το γράψιμο. Άρχισα να γράφω τις πρώτες μου ιστορίες. 

Ήμουν πολύ χαρούμενος που κατάφερα να γράφω ιστορίες μόνος μου. 

  

Γνώρισα τους φίλους μου στην τρίτη τάξη. Οι φίλοι μου είναι ο Λευτέρης ,ο Ορέστης ,ο Άντης ,ο 

Παναγιώτης ,ο Γιούλι και ο Ραούλ και μαζί τους περνάω υπέροχες στιγμές. 

 

Μου αρέσει να πηγαίνω να παίζω καλαθόσφαιρα ,να κάνω γυμναστική ,να κάνω Wing Chun Kung Fu και να 

παίζω με τον σκύλο μου.  

 

Μέχρι τώρα δεν έχω καταφέρει  να πάρω κάποιο βραβείο αλλά ο δάσκαλος του Kung Fu μου λέει κάποιες 

φορές ότι είμαι πολύ καλός και ότι πρέπει να πάω σε αγώνες. 

 

Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω γυμναστής γιατί είναι ωραίο να έχεις καλογυμνασμένο σώμα και να δείχνεις 

στους άλλους πώς να κάνουν τις ασκήσεις σωστά. 
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Ο Ορέστης Χριστοδουλίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 3 

Αυγούστου 2007, δύο χρόνια μετά τη μεγάλη του αδελφή, 

Κυβέλη. Μετά από τρία χρόνια, ήρθε στον κόσμο ο μικρός του 

αδελφός, Άρης. Τώρα ζει στα Λατσιά με τα αδέλφια του, τη 

μεταφράστρια μητέρα του, Δέσποινα, και τον δημοσιογράφο 

πατέρα του, Γιώργο.  

 

Φοίτησε στο Α’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λατσιών και τώρα φοιτά 

στο Α’ Δημοτικό Λατσιών στην πέμπτη τάξη, όπου έκανε πολλούς φίλους. 

 

Στην τρίτη τάξη, άρχισαν την προετοιμασία για γραπτό λόγο. Ο Ορέστης είχε πολύ άγχος και δεν ήξερε αν θα 

τα καταφέρει, όμως όταν ήρθε η μέρα να παρουσιάσει την εργασία του, ήταν ενθουσιασμένος, επειδή άρεσε σε 

όλη την τάξη. Τότε αγάπησε το γράψιμο. 

 

Στον ελεύθερό του χρόνο, του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο με τον αδελφό του ή με τα γειτονόπουλά του. 

Κάθε Τετάρτη, παρακολουθεί μαθήματα Τέχνης, γι’ αυτό είναι πολύ καλός στη ζωγραφική. Τρίτη και 

Παρασκευή έχει Αγγλικά και, το αγαπημένο του, κάθε Σάββατο κάνει μάθημα ολυμπιακής γυμναστικής. 

 

Πέρσι, ο δάσκαλος της γυμναστικής αναγνώρισε το ταλέντο του και του πρότεινε να συμμετάσχει στους αγώνες 

60 μ. μετ’ εμποδίων. Ο Ορέστης δέχτηκε πρόθυμα. Δεν κατάφερε να περάσει στους Παγκύπριους, αλλά ήταν 

μια σπουδαία εμπειρία για εκείνον και την χάρηκε πολύ. Από την ολυμπιακή γυμναστική, έχει τρία μετάλλια 

και αναμένει σύντομα να πάρει το τέταρτο. Επίσης, κέρδισε βραβείο για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό 

Φιλαναγνωσίας στο σχολείο. Από τον Σεπτέμβρη του 2017 μέχρι τον Μάη του 2018, συμμετείχε ως γκεστ σε 

μια καθημερινή σειρά εποχής, τα Χάλκινα Χρόνια, όπου ενσάρκωνε τον ρόλο του Γιασονή.  

 

Σκοπεύει να σπουδάσει Αρχιτεκτονική στην Ισπανία. Θέλει να αποκτήσει δύο παιδιά και μία γκρίζα 

Μερσεντές. Ο μικρός Ορέστης ανυπομονεί να μεγαλώσει! 
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Ο Παναγιώτης Χρίστου γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 2007 στον Στρόβολο. Έχει δύο αδέλφια, τον Αντρέα 

12 χρονών και την Άννα 15 χρονών. Η μητέρα του Μυράντα δουλεύει στην αποθήκη του Στεφανή και ο 

πατέρας του Μάριος είναι προγραμματιστής. Επίσης έχει δύο σκυλάκια την Odette και τον Bryan. 

 

Ο Παναγιώτης φοίτησε στο νηπιαγωγείο και στην προδημοτική. Ακόμα είναι στο Α΄ Δημοτικό σχολείο 

Λατσιών. Του αρέσουν τα μαθηματικά, η μουσική και η γυμναστική. Το καλύτερο του στο σχολείο είναι όταν 

πηγαίνει εκδρομές και τα διαλείμματα. Τώρα είναι στην πέμπτη τάξη που σημαίνει ότι σε δύο χρόνια θα πάει 

στο γυμνάσιο. 

 

Στην πρώτη τάξη του Δημοτικού έγραψε μια πολύ μικρή έκθεση για την μητέρα του. Όμως πριν ξεκινήσει να 

γράφει φοβόταν ότι δεν θα αρέσει σε κανέναν. 

 

Ο Άντης είναι ο κολλητός του και ο Γιάννης, ο Ορέστης, ο Ιωάννης και ο Λευτέρης είναι οι καλύτεροι του 

φίλοι. Όλη μέρα στο σχολείο παίζουν μαζί. Είναι μεγάλη παρέα γι’ αυτό περνούν πολύ ωραία. 

 

Ο Παναγιώτης πηγαίνει 5 χρόνια πιάνο, που σημαίνει ότι είναι πολύ καλός. Ακόμα πηγαίνει badmitton σχεδόν 

1 χρόνο. Στον ελεύθερο του χρόνο παίζει με τα σκυλάκια του. 

 

Κάθε χρόνο πηγαίνει εξετάσεις. Έδωσε 2 εξετάσεις πιάνου, 2 θεωρίας πιάνου και 2 αγγλικών. Όμως οι 

εξετάσεις θεωρία πιάνου είναι αγγλικές. 

 

Στο μέλλον θέλει να σπουδάσει στην Ιταλία αρχαιολόγος, για να βρει τον τάφο του Μέγα Αλέξανδρου. 
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