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Πρόλογος

Αρχή σχολικής χρονιάς. Πρώτη τάξη.
23 μικρά κεφαλάκια, 46 μικρά ματάκια γυρίζουν από δω και από

εκεί. Κοιτάζουν περίεργα. Δε γνωρίζουν το χώρο, ούτε όλους όσους
κινούνται μέσα σ’ αυτόν. Όλοι μας τα βλέπουμε με αγάπη και
χαμογελάμε. Είναι τα μικρά του σχολείου μας, οι καινούριοι μας
μαθητές.

Σε λίγο καιρό προσαρμόζονται. Μαθαίνουν να διαβάζουν και να
γράφουν. Σκέφτονται και γράφουν. Τα καταφέρνουν και είμαι
περήφανη. Αυτές τις πρώτες γραπτές σκέψεις τους θέλησα να τους
τις δώσω. Τις έκανα βιβλίο, για να τις έχουν όταν μεγαλώσουν και να
θυμούνται…

Είναι υπέροχο να θυμάσαι εκείνη την αρχή στην πρώτη τάξη. Τους
συμμαθητές σου, τις σκανταλιές και τους καβγάδες, τα αστεία, τις
αγωνίες και την κούραση. Τη δασκάλα σου να λέει, να ρωτάει, να
απαιτεί κι εσύ να περιμένεις το γλυκό εκείνον ήχο που θα γεμίσει με
χαρούμενες φωνές το κτίριο.

Αυτό είναι το σχολείο. Ένας χώρος αγάπης, δημιουργίας και
χαράς.
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ΤΙ ΚΑΝΩ ΜΟΝΟΣ – ΤΙ ΚΑΝΩ ΜΟΝΗ ΜΟΥ

Με λένε Φωτεινή. Πάω πρώτη τάξη.
Μπορώ να πηγαίνω μόνη μου στο σχολείο. Ακόμη μπορώ να βάζω

τα παπούτσια μου. Ακούω πάντα τη δασκάλα μου. Ξέρω να κάνω
προσευχή. Μπορώ να τρέχω και να διαβάζω. Καταφέρνω μόνη μου να
κολυμπάω.

Χαίρομαι που μπορώ να τα κάνω όλα αυτά μόνη μου!
Φωτεινή Γκαïταντζή

Με λένε Χρήστο.
Έμαθα να κάνω κούνια. Τρέχω γρήγορα. Έμαθα να οδηγώ μηχανή.

Χαίρομαι που μπορώ να κάνω τόσα πράγματα.
Χρήστος Σαμαράς

Εμένα με λένε Γιωργία και πάω πρώτη τάξη.
Εγώ όταν ξυπνάω πλένω τα δόντια μου, ακόμη και τα μούτρα μου.

Ξέρω να ζωγραφίζω, ακόμη ξέρω να κάνω τα μαθήματά μου και μετά
πηγαίνω στο σαλόνι και βλέπω τηλεόραση.

Γεωργία Χατζηβασιλείου

Εμένα με λένε Βενιαμίν και έχω πολύ δυνατά μπράτσα, γιατί κάνω
κάθε Δευτέρα και Τετάρτη γυμναστική.

Εγώ έμαθα να γράφω και να διαβάζω από την κυρία μου που τη
λένε Τασούλα. Εγώ έμαθα από τον αδερφό μου να κάνω ποδήλατο.

Βενιαμίν Κοτσαρίδης

Με λένε Κώστα και πάω πρώτη τάξη. Μπορώ να παίζω με τους φί-
λους μου. Μ’ αρέσει να κάνω σκέι-μπορτ. Μπορώ να παίζω μόνος
μου. Ξέρω να παίζω μπάλα. Μπορώ να διαβάζω. Μπορώ να ζωγρα-
φίζω πάρα πολύ ωραίες ζωγραφιές.

Κωνσταντίνος Μπολυμένης
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ΚΑΝΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ… ΟΠΩΣ Η ΔΑΣΚΑΛΑ

-Ποια γράμματα έχει τ’ όνομά σου;
-Ποιο είναι το πρώτο γράμμα της αλφαβήτας;
-Τι μέρα έχει έξω;
-Ποιο παιδάκι θα έρθει να μου γράψει το όνομά του;

Θεανώ Ευφραιμίδου

-Ποιο γράμμα από την αλφαβήτα είναι το πρώτο γράμμα;
-Ποιος θα μου πει πόσο κάνει 30+1;
-Ποιος θα μου πει τι είναι υγιεινό;

Λάζαρος Σαχινίδης

-Ποιο είναι το πρώτο γράμμα της αλφαβήτας;
-Ξέρεις το μάθημα;
-Ποιο παιδάκι θα σηκωθεί στον πίνακα;
-Θα μου πείτε τους μήνες;
-Θα μου πείτε την αλφαβήτα;

Βασιλική Γόκτση

-Ποια είναι η διεύθυνσή σου;
-Πόσο μας κάνει 3+3;
-Ποιο παιχνίδι σου αρέσει;
-Ποιο παιδάκι θα μου πει την ώρα;
-Ποιο παιδάκι θα μου φέρει το ραδιόφωνο;

Μάριος Μαρίνος

-Πόσο μας κάνει 2+5;
-Πόσο του μήνα έχουμε;
-Τι ώρα είναι;
-Ποιες λέξεις παίρνουν τόνο;

Νικόλαος Μωυσιάδης

-Πόσο κάνει 2 και 2;
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-Ποια είναι τα τελευταία γράμματα της αλφαβήτας;
-Πώς περάσατε χθες στην εκδρομή;
-Ποιος θα μας πει μάθημα σήμερα;

Χαραλαμπία Κεμεντσετσίδου
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ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Το παιχνίδι που μου αρέσει περισσότερο είναι η Μπάρμπη στη
χώρα των Θαυμάτων.

Έχει γαλανά μάτια, τα μαλλιά της έχουν ανταύγειες και είναι πολύ
μακριά.

Η χώρα των Θαυμάτων έχει όμορφα λουλούδια και χόρτα. Τα
λουλούδια είναι τριαντάφυλλα και έχει ροζ και κίτρινα, κόκκινα και
άσπρα.

Το φόρεμα της Μπάρμπη έχει πολύ όμορφα σχέδια. Έχει καρ-
δούλες και πανέμορφες νεράιδες.

Εγώ παίζω μαζί με την αδερφή μου.
Ελένη Τσεκερίδου

Το παιχνίδι που μου αρέσει λέγεται κούκλα και την παίζω. Τη
βάζω στο μπαούλο μου και μετά της το δείχνω, γιατί της αρέσει πολύ.
Και μου κάνει πλάκες η μαμά μου και την αγαπώ πολύ εκείνη και την
κούκλα.

Αικατερίνη Νικολαïδου

Το παιχνίδι που μου αρέσει είναι μια τρομπέτα. Μου τη χάρισε η
φίλη μου.

Είναι μικρή και σφυρίζω κάθε μέρα. Τραγουδάω και διασκεδάζω.
Μου αρέσει, είναι χρυσή και βγάζει ωραίους ήχους.

Λάζαρος Σαχινίδης

Στο δωμάτιό μου έχω πολλά παιχνίδια. Όμως αυτό που αγαπώ
περισσότερο είναι το κάστρο.

Το κάστρο μου το αγόρασε ο μπαμπάς μου τα Χριστούγεννα. Είναι
ψηλό, έχει πολλά δωμάτια κι ένα ασανσέρ. Το ανοίγω στο πάτωμα και
φτιάχνω ένα, ένα όλα τα δωμάτια. Τακτοποιώ τα έπιπλα, τα ρούχα
και τα κουζινικά. Ύστερα παίρνω τις κούκλες μου και παίζω.
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Μου αρέσει αυτό το παιχνίδι γιατί είναι πολύ ωραίο και παρα-
μυθένιο.

Γεωργία Ευφραιμίδου
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ΤΙ ΚΑΝΩ ΕΓΩ ΤΟ ΒΡΑΔΑΚΙ

Το βραδάκι παίζω με την αδερφή μου και μετά πίνω το γάλα μου.
Και πάω να πλένω τα δόντια μου και πάω για ύπνο.

Μαρία Τουσίδου

Το βραδάκι συχνά τις νύχτες βλέπω τηλεόραση. Μετά βλέπω
πολλά παιδικά. Αφού περνάει η ώρα η μαμά μου με φωνάζει και
τρώω. Μετά από λίγο με ξαναφωνάζει και πλένω τα δόντια μου. Και
μετά πάω για ύπνο.

Αικατερίνη Σώτσου

Το βραδάκι βλέπω τηλεόραση. Παίζω με την Ελένη επιτραπέζια.
Συζητάω με την οικογένειά μου πώς πέρασα τη μέρα μου. Πίνω το
γάλα μου και βουρτσίζω τα δόντια μου. Φοράω τις πιτζάμες μου. Λέω
στους γονείς μου καληνύχτα και κοιμάμαι.

Λάζαρος Σαχινίδης

Το βραδάκι κάθομαι και βλέπω τηλεόραση. Μετά κάθομαι και
παίζω με την αδερφή μου. Όταν δε θέλω να παίξω με την αδερφή μου
πηγαίνω και βάζω ταινίες. Όταν τελειώνουν οι ταινίες πάω να πιω το
γάλα μου και βάζω τις πιτζάμες μου.

Θεανώ Ευφραιμίδου

Το βραδάκι παίζω με τον ξάδερφό μου. Συνήθως τρώω λίγο και
πίνω γάλα. Το βραδάκι βλέπω κασέτα. Βουρτσίζω τα δόντια μου.
Μετά βάζω τις πιτζάμες μου και κοιμάμαι.

Αναστάσιος Κωνσταντινίδης

Το βραδάκι είμαι συνήθως στο σπίτι μου.
Το βράδυ παίρνω μερικές φορές τηλέφωνο στη θεία Ντίνα για να

κοιμηθεί η Θεανώ στο σπίτι μου. Πριν κοιμηθώ ή διαβάζω παραμύθι
ή βλέπω ταινία. Το βράδυ παίζω με τον αδερφό μου.

Πριν πάω για ύπνο τρώω το βραδινό μου. Γεωργία Ευφραιμίδου
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ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΙΛΟ ΜΟΥ Ή ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΗ ΜΟΥ

Τη φίλη μου τη λένε Κατερίνα.
Η φίλη μου μένει πάνω από την παιδική χαρά.
Είναι όμορφη έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Εγώ και η φίλη

μου παίζουμε πολύ μαζί. Παίζουμε με τα παιχνίδια μου ή τα παιχνίδια
της.

Νιώθω πολύ χαρούμενη με αυτά.
Γεωργία Χατζηβασιλείου
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Εμένα το φίλο μου το λένε Τάσο. Μένει δίπλα μου.
Είναι ψηλός και γαλανομάτης. Είναι χοντρός. Παίζουμε με

παιχνίδια. Παίζουμε κούρσες.
Νιώθω τέλια μαζί του.

Κωνσταντίνος Μπολυμένης

Τη φίλη μου τη λένε Φωτεινή. Είναι η πιο καλή μου φίλη. Μένει πιο
κάτω και μπορώ να πηγαίνω σπίτι της.

Είναι όμορφη και ψηλή.
Παίζουμε πολύ μαζί και διασκεδάζουμε. Άλλες φορές μαλώνουμε

και τα βρίσκουμε.
Νιώθω πολύ καλά μαζί της γιατί την αγαπάω.

Δέσποινα Δημουπούλου

Τη φίλη μου τη λένε Άννα.
Η Αννούλα μένει λίγο πιο κάτω από το σπίτι μου. Είναι κοντούλα

και είναι πολύ καλή στα μαθήματα. Με τη φίλη μου την Αννούλα
παίζουμε με τις κούκλες μου. Μερικές φορές παίζουμε μπάλα.

Με τη φίλη μου νιώθω υπέροχα.
Θεανώ Ευφραιμίδου

Το φίλο μου το λένε Κώστα.
Μένει κοντά μου. Είναι ξανθός και είναι χοντρός. Μαζί πάμε

σχολείο. Παίζουμε τρελά παιχνίδια.
Νιώθω αγάπη για το φίλο μου.

Λάζαρος Σαχινίδης
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑΚΙ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

Αγαπημένοι μου συμμαθητές και κυρία.
Σας αγαπώ και κάποια μέρα αν μπορώ θα έρθω να σας δω.
Το καινούριο μου σπίτι είναι μεγάλο και έχει έναν κήπο με

λουλούδια.
Στο καινούριο μου σχολείο έχω πολλούς συμμαθητές και καλή

δασκάλα.
Δε θα σας ξεχάσω ποτέ, ξέρω πώς νιώθετε για μένα.

Με αγάπη Φωτεινή
Φωτεινή Γκαïταντζή

Αγαπημένη μου δασκάλα σου στέλνω πολλά φιλάκια.
Σε όλα τα παιδιά πες ότι είμαι καλά και το καινούριο σπίτι μας

είναι όμορφο και έχει ντουλάπες πολλές. Στην αυλή μας έχουμε έναν
κήπο.

Περνάω πολύ καλά στο καινούριο σχολείο.
Κυρία είμαι καλά. Θα περνάω μερικές φορές από το σχολείο σας,

θα περνάω με χαρά και αγάπη.
Πολλά φιλάκια Φωτεινή

Μάριος Μαρίνος

Αγαπημένη μου κυρία και παιδιά, θέλω να σας δω.
Το σχολείο μου είναι πολύ μεγάλο και ωραίο.
Είμαι πολλή χαρούμενη.Το σπίτι μου έχει φτιαχτεί.
Θέλω να είστε καλά.

Γεια παιδιά
Από τη Φωτεινή

Βασιλική Γότση

Αγαπημένη μου κυρία και συμμαθητές, είμαι πολύ καλά.
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Το καινούριο μου σπίτι είναι πολύ ωραίο κι έχει έναν μεγάλο
κήπο με λουλούδια και τραπεζάκια. Κάθε πρωί πηγαίνω στον κήπο
και πίνω το γάλα μου.

Με πολλά φιλιά
Φωτεινή

Γεωργία Χατζηβασιλείου
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Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΜΑΝΟΥΛΑ - Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑΣ

Τη μαμά μου τη λένε Ολυμπία.
Η μαμά μου έχει καστανά μάτια. Μαζί παίζουμε . Μου έχει πει ότι

όταν ήταν μικρή είχαν κάτι κρεβάτια το ένα πάνω και το άλλο κάτω.
Ο θείος μου όμως τεμπέλιαζε κι έστελνε τη μαμά μου πάνω.

Εγώ νιώθω για τη μαμά μου ότι την αγαπώ πολύ. Εύχομαι να είναι
γερή και δυνατή.

Γεωργία Ευφραιμίδου

Τη μαμά μου τη λένε Κική.
Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.
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Μαζί παίζουμε το πιο ωραίο παιχνίδι που το λένε κρυφτό και
κυνηγητό. Μαζί σιδερώνουμε, μαζί σκουπίζουμε.

Την αγαπώ πολύ και εύχομαι να είναι πάρα πολύ καλά.
Αναστάσιος Κωνσταντινίδης

Τον μπαμπά μου το λένε Χρήστο.
Ο μπαμπάς μου είναι μελαχρινός.
Εγώ παίζω με τον μπαμπά μου φιδάκι.
Νιώθω πως είναι κουρασμένος. Εύχομαι να μην τρακάρει ποτέ.

Βενιαμίν Κοτσαρίδης

Τον μπαμπά μου τον λένε Πέτρο.
Ο μπαμπάς μου είναι λεπτός και μελαχρινός. Έχει μαύρα μάτια.
Μαζί παίζουμε επιτραπέζια και πλέι-στέισον.
Είμαστε πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Εύχομαι να είμαστε

χαρούμενοι και γεροί.
Αικατερίνη Σώτσου



19

ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ

Εγώ θέλω να πάω εκδρομή στη Μύκονο. Θα πάω με τους γονείς
μου.

Εκεί έχει και μια καφετέρια. Θα πάμε εκεί και θα χορέψω. Θέλω
να πάω γιατί την είδα σε μια κασέτα του μπαμπά και μου άρεσε πολύ.
Εκεί θα δω πολύ κόσμο και θα έχει και τραγούδια.

Εύχομαι να γίνει το όνειρό μου αληθινό!
Γεωργία Χατζηβασιλείου

Εγώ θέλω να πάω στην Αλεξανδρούπολη. Θα πάω με τους γονείς
μου.

Εκεί θέλω να παίξω με τον ξάδερφό μου. Θέλω να δω αυτόν και τη
θεία μου. Θα δω και πολλά σπίτια.

Εύχομαι να πάω το Σάββατο και να γυρίσω την Κυριακή.
Άννα-Αναΐδα Κυρακοσιάν

Θέλω να πάω στην Αθήνα. Θα πάω μόνος μου.
Εκεί έγιναν οι Ολυμπιακοί αγώνες και θέλω να τα δω. Θα πάω για

να δω τον ξάδερφό μου και το αεροδρόμιο.
Εύχομαι να γίνει αληθινά!

Νικόλαος Μωυσιάδης

Εγώ θέλω να πάω στην Αθήνα.
Εκεί έχει πολλά μαγαζιά. Έχει σχολεία. Θα παίζω με τους φίλους

μου. Θα κάνω μπάνιο και θα πάω να φάω.
Μαρία Τουσίδου

Εγώ θέλω να πάω στην Αθήνα να δω το Ολυμπιακό στάδιο.
Θέλω να ταξιδέψω με αεροσυνοδό.
Εγώ θα πάω να γυμναστώ για να ξέρω καλή γυμναστική. Εγώ θέλω

να πάω να δω την πόλη.
Βενιαμίν Κοτσαρίδης
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ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΟ ΜΟΥ

Το θείο μου το λένε Άρη. Μένει στη Γερμανία.
Είναι λεπτός και είναι αστείος. Μερικές φορές πάμε μαζί βόλτα με

το αυτοκίνητό του.
Νιώθω μεγάλη αγάπη γι’ αυτόν. Εύχομαι να είναι γερός.

Χρήστος Σαμαράς

Το θείο μου το λένε Παναγιώτη.
Είναι πολύ γλυκός, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά.
Παίζουμε πολύ μαζί.
Νιώθω πως είναι καλός. Εύχομαι να είναι όλα καλά γι’ αυτόν.

Αικατερίνη Νικολαΐδου

Το θείο μου το λένε Στέλιο και μένει μαζί μας.
Ο θείος μου είναι εργάτης. Είναι λεπτός κι έχει καστανά μάτια.
Μαζί συζητάμε και διασκεδάζουμε.
Τον αγαπώ πολύ και μ’ αγαπάει. Εύχομαι να έχει γερά κόκαλα.

Δέσποινα Δημοπούλου

Το θείο μου το λένε Βασίλη. Μένει πάνω από το σπίτι μου.
Ο θείος μου είναι ψωμάς. Έχει μαύρα μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Μαζί παίζουμε κυνηγητό και τένις.
Νιώθω ότι είναι γλυκός. Εύχομαι να είναι γερός.

Αναστάσιος Κωνσταντινίδης

Το θείο μου το λένε Παύλο. Ο θείος μου μένει λίγο πιο μακριά από
το σπίτι μου.

Ο θείος μου ο Παύλος δουλεύει στο καπνομάγαζο. Είναι λίγο
χοντρός και μέτριος στο ύψος. Μαζί κάποιες φορές καθόμαστε και
συζητάμε.

Το θείο μου τον αγαπώ και τον έχω ανάγκη. Εύχομαι να είναι
γερός.

Άννα-Αναΐδα Κυρακοσιάν
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Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥ

Η κυρία μου έχει σγουρά και καστανά μαλλιά. Την αγαπώ πολύ και
είναι πολύ όμορφη. Φοράει τζιν παντελόνια.

Χαραλαμπία Κεμεντσετσίδου

Τη δασκάλα μου τη λένε Τασούλα.
Η δασκάλα μου έχει καστανά μάτια, έχει σγουρά μαλλιά και είναι

λεπτή.
Νιώθω για τη δασκάλα μου ωραία και την αγαπώ πολύ.
Ήθελα να της πω ότι είναι η καλύτερη δασκάλα στον κόσμο.
Εύχομαι να είναι γερή.

Δέσποινα Δημοπούλου

Την κυρία μου τη λένε Τασούλα.
Η κυρία μου είναι λεπτή, τα μάτια της είναι καστανά και τα μαλλιά

της είναι καφέ.
Με την κυρία μου νιώθω χαρούμενη. Στην κυρία μου θα ήθελα να

πω ένα μήνυμα, να μας βάζει πιο πολλές εργασίες.
Εύχομαι να είμαι μαζί της στις τάξεις.

Άννα-Αναΐδα Κυρακοσιάν

Την κυρία μου τη λένε Τασούλα.
Η κυρία μου έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι λεπτή. Η

κυρία μου είναι γλυκιά και όμορφη.
-Κυρία μη φωνάζεις πολύ, γιατί θ’ αρρωστήσεις.
Εύχομαι να είναι γερή.

Αναστάσιος Κωνσταντινίδης

Τη λένε Τασούλα.
Είναι καστανόξανθη και έχει μαύρα μάτια. Είναι κανονική και πολύ

καλή. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που την έχουμε μαζί μας.
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Θα ήθελα να της πω πως την αγαπώ. Εύχομαι και του χρόνου να
την έχουμε πάλι μαζί μας, γιατί είναι πολύ καλή.

Αικατερίνη Σώτσου
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ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Είναι πολύ όμορφη η θάλασσα και πηγαίνω συχνά. Εκεί βλέπω
πολλά καβούρια και καλαμάρια και μέδουσες και αστερίες. Έχει
όμορφα πράματα στη θάλασσα.

Εγώ κάνω βουτιές στη θάλασσα. Νιώθω πολύ όμορφα εκεί.
Εύχομαι να ξαναπάω.

Αικατερίνη Νικολαΐδου

Η θάλασσα είναι φανταστική και σούπερ.
Εκεί βλέπω κοχύλια και ψάρια. Έχει κύματα πολλά και τέλεια.
Παίζω με τους φίλους μου που γνωρίζω εκεί.
Νιώθω απέραντα όμορφα. Εύχομαι να είναι η θάλασσα καθαρή.

Κωνσταντίνος Μπολυμένης

Κάθε καλοκαίρι πάω με τον μπαμπά μου και με τη μαμά μου.
Βλέπω στην αμμουδιά αστερίες και πολλά κοχύλια. Η θάλασσα έχει

πολλούς ξιφίες και πολλά ψάρια και καρχαρίες. Εγώ κάνω βουτιές και
χώνω τα μούτρα μου μέσα στο νερό.

Η θάλασσα είναι πολύ μεγάλη. Εύχομαι να ξαναπάω.
Αναστάσιος Κωνσταντινίδης

Η θάλασσα είναι μεγάλη.
Εγώ βλέπω στη θάλασσα μπαρμπούνια. Η θάλασσα έχει πολλά

ψάρια. Εγώ κάνω στη θάλασσα μπάνιο και νιώθω ευτυχισμένη εκεί.
Εύχομαι να έρθει το καλοκαίρι.

Μαρία Τουσίδου

Η θάλασσα είναι γαλάζια. Βλέπω καρχαρίες και μικρά ψάρια εκεί.
Έχει αστερίες και πολύ κόσμο. Εγώ στη θάλασσα παίζω με τα κουβα-
δάκια μου και με το νερό. Περνάω καλά.

Εύχομαι να καλοκαιριάσει γρήγορα.

Νικόλαος Μωυσιάδης
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ΕΓΩ

Εμένα με λένε Βασιλική. Εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη. Πάω στην
πρώτη τάξη.

Έχω μαύρα μαλλιά, είμαι όμορφη, είμαι λεπτή και ψηλή.
Εμένα μου αρέσουν τα παιχνίδια. Θέλω να γίνω ζωγράφος και

δασκάλα. Να φροντίζω τα παιδιά μου.
Εύχομαι το όνειρό μου να βγει αληθινό.

Βασιλική Γόκτση
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Με λένε Νικόλαο Μωυσιάδη. Μένω στην Πολίχνη. Πάω στην πρώτη
τάξη.

Είμαι ψηλός με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.
Εμένα μου αρέσουν τα αθλήματα. Όταν μεγαλώσω θα πάρω μια

Πόρσε.
Εύχομαι να μην αρρωστήσω ποτέ.

Νικόλαος Μωυσιάδης

Εμένα με λένε Γιωργία. Εγώ μένω στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.
Στην Πρίγκηπος Νικολάου 16. Πηγαίνω πρώτη δημοτικού.

Έχω κινέζικα, καστανά μάτια και μακριά μαλλιά, αλλά πιο μακριά
όταν κάνω μπάνιο. Μου αρέσει να διαβάζω και να ζωγραφίζω. Όταν
μεγαλώσω θέλω να μην παντρευτώ και να έρθει η Θεανώ μαζί μου,
άμα θέλει φυσικά, να έχουμε πάρα πολλούς ορόφους σαν ξενοδοχείο
και να ζήσουμε μαζί.

Μακάρι να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα!
Γεωργία Ευφραιμίδου

Με λένε Ελένη. Μένω στην Πολίχνη στη Θεσσαλονίκη. Πάω στην
πρώτη τάξη δημοτικού.

Είμαι καστανή, έχω καστανά μάτια και είμαι λίγο χοντρούλα. Ακόμη
είμαι πολύ γελαστή. Μ’ αρέσει πολύ να παίζω έξω με τους φίλους
μου, να φοράω τα ψηλά τακούνια της μαμάς μου και να χορεύω.

Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω δασκάλα ή τραγουδίστρια, γιατί μ’
αρέσει η μουσική αλλά και τα μαθήματα.

Εύχομαι να μεγαλώσω γρήγορα και να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω.
Ελένη Τσεκερίδου

Εμένα με λένε Κατερίνα. Μένω στη Θεσσαλονίκη και πάω πρώτη
τάξη. Εγώ έχω μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Μου αρέσει να παίζω.
Θέλω να χορεύω. Εύχομαι να χορεύω.

Αικατερίνη Νικολαΐδου
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ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ

Το δικό μου ζώο είναι κουνελάκι.
Το κουνελάκι μου ζει στην αυλή μας και κάθε μεσημέρι παίζω μαζί

του. Έχει τα δυο μπροστινά του δόντια πολύ μεγάλα. Κάθε πρωί του
δίνω καρότο και λαχανάκι.

Το δικό μου κουνελάκι εύχομαι να είναι πάντα γερό.
Βενιαμίν Κοτσαρίδης

Το ζώο που έχουμε είναι ένα κουνελάκι και είναι ήμερο.
Ζει μαζί μας, αλλά μέσα σε ένα κλουβί. Έχει μεγάλα ματάκια και

στρογγυλή τριχωτή ουρά. Τρώει μαρουλάκι και λάχανο και καρότα.
Πιστεύω ότι δίπλα μας νιώθει κι αυτό πολύ μεγάλη φροντίδα.

Γεωργία Ευφραιμίδου

Το κουνελάκι είναι ήμερο και ζει με τους ανθρώπους.
Έχει δυο δόντια μπροστά για να ροκανίζει την τροφή του. Τρώει

καρότα, λάχανα και μαρούλια.
Το κουνελάκι το αγαπώ πολύ.

Νικόλαος Μωυσιάδης

Το κουνελάκι ζει με τον άνθρωπο.
Είναι άσπρο, έχει μαύρα μάτια. Τρώει καρότα και λάχανα.
Νιώθει καλά μαζί μας.

Αικατερίνη Νικολαΐδου

Το κουνελάκι είναι άσπρο κι έχει δυο πόδια πισινά για να πηδάει.
Ζει μαζί μας επειδή είναι ήμερο. Είναι άσπρο κι έχει μια φουντωτή
ουρά. Τρώει καρότα και λάχανα και μαρούλια.

Νιώθω πάρα πολύ ωραία μαζί του.
Άννα-Αναΐδα Κυρακοσιάν
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ΤΙ ΕΚΑΝΑ ΧΘΕΣ

ΤΙ ΚΑΝΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΑΥΡΙΟ

• Χθες που ήταν η γιορτή της μητέρας πήγα και μάζεψα λουλούδια
για τη μαμά μου. Μετά μου έβαλε μια κασέτα να δω και μετά
φόρεσα τις πιτζάμες μου κι έπεσα για ύπνο.

• Κάθε μέρα όταν ξυπνώ βάζω τα ρούχα μου, πλένω τα δόντια
μου παίρνω την τσάντα μου και φεύγω για το σχολείο.

• Αύριο θα πάω στο χωριό μου, θα παίξω με τις φίλες μου και
μετά θα κοιμηθώ.

Φωτεινή Γκαïταντζή

• Χθες ξύπνησα και διάβασα ένα παραμύθι. Ύστερα πήγα να
παίξω με τους φίλους μου. Μετά έφαγα το φαγητό μου. Όταν
βράδιασε βούρτσισα τα δόντια μου και είπα την προσευχή μου
και κοιμήθηκα.

• Κάθε μέρα ξυπνάω και πηγαίνω στο σχολείο μου. Μετά
διαβάζουμε το βιβλίο. Πρώτα κάνουμε γλώσσα μετά μαθηματικά
και στο τέλος εμείς κι ο κόσμος. Αργότερα πάω στο σπίτι,
διαβάζω τα μαθήματά μου και παίζω με τους φίλους μου. Όταν
βραδιάζει πάω για ύπνο.

• Αύριο θα παίξω με τους φίλους μου. Μετά θα πάω καμιά βόλτα
με τη μαμά μου, με τον μπαμπά μου και με τις αδερφές μου.
Ύστερα θα βουρτσίσω τα δόντια μου, θα πω την προσευχή μου
και θα κοιμηθώ.

Βασιλική Γόκτση

• Χθες έκανα τα μαθήματά μου και κατέβηκα κάτω. Έπαιξα με
τους φίλους μου και με τις φίλες μου.

• Κάθε μέρα παίζω και κάνω τα μαθήματά μου.
• Αύριο θα διαβάσω, θα φάω, θα φορέσω τις πιτζάμες μου και θα

πέσω για ύπνο.
Αικατερίνη Νικολαΐδου
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• Χθες πήγα στο χωριό μου κι έπαιξα με το ποδήλατό μου. Μετά
πήγαμε στην ταβέρνα και φάγαμε.

• Κάθε μέρα βγαίνω έξω και παίζω. Μετά μπαίνω μέσα, τρώω,
βάζω τις πιτζάμες μου, βλέπω λίγη τηλεόραση και πάω για
ύπνο.

• Αύριο θα κάνω τα μαθήματά μου κι όταν τα τελειώσω θα βγω
έξω να παίξω. Μετά θα μπω μέσα και θα κοιμηθώ.

Ελένη Τσεκερίδου

• Χθες πήγα στη λίμνη και είδα πάπιες.
• Εγώ κάθε μέρα πλένω τα μούτρα μου και μετά παίζω.
• Εγώ αύριο θα παίξω με τους φίλους μου και μόνη μου.

Χαραλαμπία Κεμεντσετσίδου
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ΤΙ ΝΑ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ

Μια φορά κι έναν καιρό ήρθαν κάτι παιδιά στην παραλία. Ένα παιδί
πήρε ένα χαρτί κι έγραψε. Τότε όλα τα άλλα παιδιά έκαναν το ίδιο.
Μετά τα έβαλαν σ’ ένα μπουκάλι και το πέταξαν στη θάλασσα.

Εκείνο ταξίδευε κι έφτασε σε κάποιο νησί. Εκεί το βρήκαν, το
άνοιξαν και διάβασαν τα χαρτάκια. Έβγαλαν τα χαρτάκια κι έβαλαν
άλλα χαρτάκια και τα έκλεισαν στο μπουκάλι. Μετά τα έστειλαν
αλλού.

Θεανώ Ευφραιμίδου

Τα παιδιά βάλανε σε ένα μπουκάλι κάτι χαρτάκια. Μετά το πέ-
ταξαν στη θάλασσα.

Αυτό ταξίδεψε για πάρα…πάρα πολλές μέρες. Ώσπου ένα μεγάλο
κύμα το χτύπησε στα βράχια και τα χαρτάκια έπεσαν όλα στο νερό.

Χρήστος Σαμαράς

Τα παιδιά στην ακρογιαλιά βρήκαν ένα μπουκάλι. Έγραψαν κάτι σε
χαρτάκια, τα έβαλαν μέσα κι εκείνο ταξίδευε πολλές μέρες στη
θάλασσα.

Ώσπου εμφανίστηκε ο αέρας και το μπουκάλι το πήγε σε ένα νησί.
Το είδαν εκείνοι που ήταν στο νησί κι έγραψαν άλλα μηνύματα και το
άφησαν να πάει αλλού. Το είδαν κάποιοι κι έγραψαν κι εκείνοι
διάφορα μηνύματα και το άφησαν να φύγει.

Ώσπου εμφανίστηκε ένας τεράστιος καρχαρίας και άνοιξε το στόμα
του και μπήκε το μπουκάλι στο μεγάλο του στομάχι μαζί με τα ψάρια
που είχε εκεί.

Μετά τον έπιασαν οι ψαράδες, έκοψαν το στομάχι του καρχαρία κι
έβγαλαν το μπουκάλι και διάβασαν τα μηνύματα των παιδιών.

Μετά τα πήγαν στα δικά τους παιδιά. Εκείνα έγραψαν άλλα
μηνύματα και τα έβαλαν στο μπουκάλι που έφτασε πολύ μακριά…

Άννα-Αναΐδα Κυρακοσιάν
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ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ… …ΤΗ ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ - …ΕΝΑ
ΣΚΑΜΝΑΚΙ - …ΤΑ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ - …ΕΝΑ ΒΑΖΟ

Ο παππούς έχει μια μαγκούρα και την έχει στο δωμάτιό του.
Είναι μεγάλη, ξύλινη και όμορφη.
Τη χρησιμοποιεί για να στηρίζεται και να δέρνει.

Μάριος Μαρίνος

Ο παππούς έχει μια μαγκούρα για να με χτυπάει όταν τον
νευριάζω.

Η μαγκούρα του παππού είναι καφέ και είναι από ξύλο.
Λάζαρος Σαχινίδης

Το σκαμνάκι το έχουμε εμείς στο σαλόνι.
Είναι καφέ και είναι πολύ όμορφο. Στο σκαμνάκι καθόμαστε αν

έχει λίγες καρέκλες.
Κωνσταντίνος Μπολυμένης

Η γιαγιά μου η Δέσποινα έχει ένα ζευγάρι γυαλιά. Είναι όμορφα και
πλαστικά.

Τα φοράει στα μάτια, γιατί όταν θέλει να διαβάσει τα γυαλιά τη
βοηθάνε να βλέπει πιο καθαρά τα γράμματα.

Δέσποινα Δημοπούλου

Μια μέρα η μαμά μου πήγε στα μαγαζιά και αγόρασε ένα βάζο.
Όταν πήγε στο σπίτι έκοψε από τον κήπο τριαντάφυλλα και τα έβαλε
στο βάζο. Μετά πήρε το βάζο και το έβαλε στο τραπέζι.

Όταν ήρθε ο αδερφός μου, αμέσως πήγε και τα μύρισε. Μετά του
είπε η μαμά να μην τα πειράξει κι εκείνος έφυγε.

Γεωργία Χατζηβασιλείου

Η μαμά μου έχει ένα βάζο που το έχει στο σαλόνι.
Είναι ασημένιο κι έχει πολλά λουλούδια. Το χρειαζόμαστε για να είναι
ωραίο το σπίτι. Αναστάσιος Κωνσταντινίδης
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Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ

Τον παππού μου το λένε Λάζαρο.
Ο παππούς μου και η γιαγιά μου μένουν στο Βασιλούδι.
Είναι χοντρός και ψηλός. Ο παππούς μου κάθε μέρα πάει στο

καφενείο.
Ο παππούς πάντα με πηγαίνει να αγοράσω. Νιώθω πολύ ωραία

μαζί του.
Εύχομαι να περνάει καλά αυτές τις μέρες.

Ελένη Τσεκερίδου

Τον παππού μου το λένε Ηρακλή. Μένει κάτω από εμάς.
Ο παππούς μου είναι ψηλός, έχει άσπρα μαλλιά και είναι λίγο

λεπτός.
Κάθε μέρα όταν δεν έχει να κάνει κάτι πάει στο καφενείο και

παίζει χαρτιά. Μαζί κάνουμε αεροπλανάκια και παίζουμε με τα
τουβλάκια.

Εγώ νιώθω πάρα πολλή χαρά, γιατί ο παππούς μου είναι πολύ
καλός. Εύχομαι να ζήσει πολλά χρόνια όπως και την γιαγιά μου.

Βασιλική Γόκτση

Τον παππού μου το λένε Βένο. Μένει στα Βρασνά και φτιάχνει
αμάξια. Έχει γαλανά μάτια.

Ο παππούς μου πάει στο δάσος να μαζέψει ξύλα και μαζί πάμε στο
πάρκο.

Του εύχομαι να είναι γερός.
Βενιαμίν Κοτσαρίδης

Τον λένε Κώστα. Έχει άσπρα μαλλιά και γαλανά μάτια.
Ο παππούς μου είναι όλη μέρα στο καφενείο. Θα ήθελα να έπαιζα

μαζί του με τα αυτοκινητάκια μου.
Νιώθω τέλια όταν είμαι κοντά του. Του εύχομαι να είναι πάντα

καλά. Κωνσταντίνος Μπολυμένης



34

Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ

Τη γιαγιά μου τη λένε Κατερίνα. Είναι δασκάλα.
Έχει ξανθά μαλλιά και μαύρα μάτια. Η γιαγιά μου στο σπίτι

διαβάζει για να πάει την άλλη μέρα στο σχολείο.
Μαζί δουλεύουμε κάθε μέρα στον κήπο.

Εγώ για τη γιαγιά μου νιώθω όλα τα καλά πράματα. Εύχομαι να
είναι πάντα γερή και δυνατή.

Κατερίνα Σώτσου

Τη γιαγιά μου τη λένε Άννα. Δουλεύει στο σπίτι και μένει κάτω
από εμάς.

Η γιαγιά μου έχει άσπρα μαλλιά και φοράει μαύρα ρούχα. Κάθε
μέρα πηγαίνει να δει τον παππού μου. Μαζί καθόμαστε στο σπίτι.

Γι’ αυτήν νιώθω πολλή αγάπη. Εύχομαι να είναι πάντα γερή.
Χρήστος Σαμαράς

Τη γιαγιά μου τη λένε Γιωργία. Η γιαγιά μου δεν κάνει δουλειά,
κάνει δουλειά στο σπίτι, γιατί είναι στο καρότσι. Μένει πιο κάτω από
το σπίτι μας.

Είναι λίγο παχιά, δεν μπορεί να περπατήσει κι έχει μαύρα σκούρα
μαλλιά. Κάθε μέρα κάνει φαΐ για εμάς και κουράζεται. Μαζί παίζουμε
χαρτιά κι ακόμη όταν ήμουν μικρή μ’ έπαιρνε αγκαλιά και πηγαίναμε
έξω στην αυλή και πηγαίναμε μπρος-πίσω.

Εύχομαι να περπατήσει όρθια. Νιώθω πως την αγαπώ πολύ.
Γεωργία Ευφραιμίδου

Τη γιαγιά μου τη λένε Σούλα. Δουλεύει στα καπνά. Μένει κοντά
μας.

Είναι ξανθιά και όμορφη. Τα μάτια της είναι γαλανά. Μαζί παίζουμε
παιχνίδια. Νιώθω ευτυχισμένη μαζί της. Εύχομαι να παίζουμε πάντα
μαζί. Αικατερίνη Νικολαίδου
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Εμένα τη γιαγιά μου τη λένε Σάρα.
Μαζί της παίζω και τη βοηθάω στις δουλειές. Μαζί τρώμε,

ζωγραφίζουμε, πηγαίνουμε στην παιδική χαρά και κάνουμε και άλλα
πολλά πράγματα. Αργότερα κοιμάμαι μαζί με τη γιαγιά μου

Χαραλαμπία Κεμεντσετσίδου

Η γιαγιά που με μεγάλωσε είναι η Ανθούλα και δουλεύει στα
καπνά.

Η γιαγιά μου είναι καστανή, με καστανά μάτια κι έχει πρόβλημα με
την καρδιά της. Κάθε μέρα κάθεται και βοηθάει στις δουλειές.

Έρχονται οι φίλες της και πίνουν μαζί της καφέ.
Η γιαγιά μου μένει Αγίας Λαύρας 4 στην Πολίχνη. Εγώ θέλω να

πάμε στην κούνια που έχουμε και να παίξουμε κρυφτό.
Νιώθω χαρά κι ευτυχία που είναι αυτή η γιαγιά μου.

Φωτεινή Γκαïταντζή

Τη γιαγιά μου τη λένε Μαρίνα. Καθαρίζει στα σπίτια. Μένει σε ένα
χωριό. Είναι όμορφη με καστανά μαλλιά. Κάθε μέρα ψωνίζει από τα
μαγαζιά. Θέλω να είναι πολύ καλά.

Μαρία Τουσίδου
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Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Η τηλεόραση είναι μια συσκευή. Την έχουμε μέσα στο σαλόνι.
Είναι τετράγωνη, μεγάλη, έχει ένα κομπιούτερ με κουμπιά από το

0 ως το 9 και το πατάς και αλλάζει κανάλια.
Δουλεύει με ρεύμα. Καθόμαστε να δούμε παιδικά και άλλα πολλά.

Μάριος Μαρίνος

Το τηλέφωνο είναι μια συσκευή. Το έχουμε πάνω στην κονσόλα.
Είναι τετράγωνο, έχει κουμπιά και κάτι που το σηκώνεις και μιλάς

και άλλα πολλά.
Το τηλέφωνο δουλεύει με ρεύμα. Όταν θέλουμε να πάμε στο

σχολείο το πρωί, το παίρνουμε και του βάζουμε την ώρα.
Εγώ εύχομαι η μαμά να μου αγοράσει στα γενέθλιά μου, που θα

κάνω το Μάρτιο.
Βασιλική Γόκτση

Το ραδιόφωνο το δικό μας είναι ασημί.
Μπορείς να βάλεις μέσα C.D. και κασέτα. Όταν θέλεις να βάλεις

μουσική, το βάζεις πάντα στην πρίζα. Έχει ένα χερούλι για να το
κρατάς.

Το κασετόφωνο το δικό μας είναι πάνω στον πάγκο. Εγώ μαζί με
τον αδερφό μου ακούμε πολλή μουσική και χορεύουμε.

Κατερίνα Σώτσου

Το ραδιόφωνο είναι συσκευή και δουλεύει με μπαταρίες.
Είναι μέσα στο σαλόνι και πηγαίνω εκεί και τραγουδάω. Το χρώμα

του είναι γαλάζιο και δεν έχει χαλάσει ποτέ.
Με το ραδιόφωνο ακούω μουσική.

Δέσποινα Δημοπούλου



37

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

1. Περιμένοντας το κουδούνι 2. Στο διάλειμμα

1.Είμαι μέσα στην τάξη και διαβάζουμε το μάθημα και μετά κάνουμε
τις ασκήσεις. Η κυρία μας ρωτάει το ένα και το άλλο.

Στην τάξη πάνω στην καρέκλα κάνω διάφορες κινήσεις και η κυρία
με μαλώνει. Μέσα στην τάξη νιώθω άσχημα, θέλω να χτυπήσει το
κουδούνι για να παίξω.

2.Ντρρρ…
Επιτέλους χτυπάει το κουδούνι. Παίρνω τη Μαρία και τη Γιωργία

για να παίξουμε κρυφτό. Στο διάλειμμα τρέχουμε σα βόδια κι
αρχίζουμε να τσιρίζουμε. Βλέπω τα μεγάλα παιδιά να παίζουν μήλα.

Θεανώ Ευφραιμίδου

1.Είναι πρωί και είμαι μέσα στην τάξη. Κάνω το μάθημα της
«Γλώσσας» και η κυρία μας ρωτάει τις ασκήσεις.

Νιώθω πολύ κουρασμένος, θέλω να βγω έξω να παίξω.
2.Ντριν…Ντριν, επιτέλους χτύπησε το κουδούνι για να βγω έξω να

παίξω.
Παίζω με τον Κώστα και το Λάζαρο. Βλέπω τα παιδιά που τρέχουν

και διασκεδάζουν.
Χρήστος Σαμαράς

1.Είμαι μες στην τάξη και κάνω μάθημα.
Κάνω μάθημα, αλλά όμως περιμένω με αγωνία να χτυπήσει το

κουδούνι. Νιώθω πολύ άσχημα. Θέλω να χτυπήσει το κουδούνι γιατί
βαρέθηκα μέσα στην τάξη.

Η κυρία μας κάνει ερωτήσεις και δεν μπορώ άλλο να ακούω
ερωτήσεις. Τις έχω βαρεθεί αυτές τις ερωτήσεις!

2.Ντρρρ…Επιτέλους χτύπησε το κουδούνι. Πηγαίνω έξω στην
αυλή. Παίζω με τα αγόρια και τα κορίτσια. Κυνηγάνε τα αγόρια και τα
κορίτσια προσπαθούν να ξεφύγουν.
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Βλέπω που παίζουν οι άλλοι αβγά, ποδόσφαιρο και άλλα παι-
χνίδια.

Ελένη Τσεκερίδου

1.Εγώ θέλω να χτυπήσει το κουδούνι για να βγούμε διάλειμμα και
να πάρω το φαγητό μου, να φάω κεράσια.

Όταν χτυπήσει το κουδούνι για μέσα, θα μπω στην τάξη να κάνω
Μαθηματικά.

2.Ντριιιιιιιν, επιτέλους χτυπάει το κουδούνι.
Εγώ παίζω με τις φίλες μου κυνηγητό και μετά κρυφτό.

Χαραλαμπία Κεμεντσετσίδου

1.Είμαι μέσα στην τάξη μου. Περιμένω να χτυπήσει το κουδούνι,
αλλά βλέπω πως δε χτυπάει.

Ουφ! Έχω πονοκέφαλο, δε χωράω άλλο σε αυτήν την καρέκλα. Αχ,
πόσο έχω βαρεθεί, έχω ιδρώσει δεν μπορώ να περιμένω άλλο! Μου
έρχεται να κάνω εμετό.

Η κυρία αρχίζει και ρωτάει όλο και περισσότερα πράγματα. Αχ!
Όσο περισσότερο περνάει η ώρα η κυρία μάς ρωτάει και περισσότερα.

2.Ντριιιιιιιιν, επιτέλους χτύπησε το κουδούνι.
Εγώ παίρνω το φαΐ μου και τρέχω έξω στο διάλειμμα. Τρώω και

μετά πάω στα παιδιά και τους λέω να παίξω κι εγώ κυνηγητό.
Τα παιδιά μετά από λίγη ώρα με πιάνουν και πέφτουμε όλοι κάτω.

Σκάμε από τα γέλια. Ο Βένος σηκώνεται και ξανασκοντάφτει, αυτή τη
φορά γελάμε πιο πολύ. Έχουμε γελάσει με όλη μας την ψυχή.

Κατερίνα Σώτσου
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