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Ονομάζομαι Μαρία Χάλαρη. 

Είμαι μαθήτρια της πρώτης 

τάξης του Δημοτικού Σχολείου. 

Είμαι επτά χρονών.  Έχω μία 

αδελφή. Μένω στον Κορυδαλλό. 

Τα μαλλιά μου είναι 

καστανόξανθα και συνήθως τα 

δένω πίσω για να μην με ενοχλούν όταν γράφω και 

όταν διαβάζω. Τα μάτια μου είναι καστανά.  Πιο 

πολύ μου αρέσει η μπλούζα με το φλαμίνγκο που 

έχει γαλαζοπράσινο χρώμα και στρασάκια. Όταν 

παίζω με την αδελφή μου είμαι πολύ χαρούμενη. 

 

 

Ονομάζομαι  Σπύρος  Πεϊνί- 

ρης. Είμαι μαθητής  της 

πρώτης τάξης του δημοτικού  

σχολείου. Έχω μία μεγαλύτερη 

αδελφή. Μένω στον Κορυδαλλό. 

Έχω καστανά και κοντά μαλλιά. 

Τα μάτια μου έχουν χρώμα 

καστανό και είναι στρογγυλά. 

Είμαι κοντό παιδί, αλλά είμαι δυνατός. Όταν παίζω 

με την αδελφή μου είμαι ζωηρός. Το χρώμα που μου 

αρέσει πιο πολύ είναι το μπλε σκούρο της Εθνικής 

Ελλάδος. Όταν μεγαλώσω θα γίνω αστυνομικός.                                
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Είμαι η Φιλίππα Μουζουράκη. 

Είμαι εφτά χρονών και μαθήτρια 

της πρώτης τάξης. Τα μαλλιά μου 

είναι κα -στανόξανθα. Τα μάτια 

μου είναι σχιστά. Είμαι χαρούμενη 

και ζωηρή. Αγαπάω πάρα μα 

πάρα  πολύ τη μαμά μου και μου 

αρέσει να κάνω αγκαλιές με την 

μαμά μου. Μερικές φορές, όταν 

έχω ελεύθερο χρόνο, παίζω με την αδελφή μου. 

Όταν γίνω μαμά, θα ήθελα να είμαι γυναικολόγος 

γιατί αγαπάω τα μωράκια. 

 

 

Ονομάζομαι Γρηγόρης Καρα- 

γιάννης. Είμαι επτά χρονών και 

μένω στον Κορυδαλλό. Έχω 

έναν αδελφό που τον λένε 

Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Είμαι 

μαθητής της πρώτης τάξης του 

Δημοτικού Σχολείου. Τα μάτια 

μου είναι καστανά. Τα μαλλιά 

μου είναι μαύρα. Όταν θέλω κάτι, γίνομαι ευγενικός. 

Επίσης είμαι έξυπνος και μου αρέσει να λέω πάντοτε 

την αλήθεια Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω 

στρατιωτικός γιατί μου αρέσουν τα πιστόλια. 
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Το όνομά μου είναι Μαρία 

Αυγερινού. Είμαι εξίμισι χρονών 

και σε δυόμισι μήνες θα γίνω  

επτά. Είμαι μαθήτρια της 

πρώτης τάξης. Δεν έχω 

αδέλφια, είμαι μοναχοπαίδι. 

Κατοικώ στον Κορυδαλλό. Είμαι 

μελαχρινή, έχω μακριά,  ίσια και 

μαύρα μαλλιά. Έχω σχεδόν στρογγυλά και έξυπνα 

μάτια. Είμαι ψηλή, δυνατή και λεπτή. Είμαι ευγενικό 

κορίτσι, έξυπνη, χαρούμενη, ήρεμη και λέω πάντα 

την αλήθεια. Όταν τσακώνομαι με τους άλλους, 

συζητώ λίγο και προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα. 

Όταν οι άλλοι συζητούν δεν τους ενοχλώ. Μου 

αρέσει να παίζω με τους φίλους μου. Τις πιο πολλές 

φορές τα μαλλιά μου τα αφήνω κάτω. Μου αρέσουν 

τα φωτεινά ρούχα. Όταν θα μεγαλώσω, θα ήθελα να 

γίνω δασκάλα. Τα αγαπημένα μου χρώματα είναι το 

ροζ και το κίτρινο. 

 

Με λένε Ανθή.  

Πάω στην πρώτη τάξη.  

Είμαι όμορφο κορίτσι.  

Έχω καφέ μαλλιά και κοντά.  

Έχω μαύρα φρύδια.  

Εμένα μου αρέσει να παίζω  

με τη μαμά μου.   
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Ονομάζομαι Ελένη Κωμαΐτη. 

Είμαι επτά χρονών. Είμαι 

μαθήτρια της πρώτης τάξης 

του Δημοτικού Σχολείου. 

Μένω στον Κορυδαλλό. Έχω 

ένα κατοικίδιο κουνέλι, έναν 

αδερφό και τρεις ξάδελφους. 

Τα μαλλιά μου είναι 

καστανόξανθα. Τα μάτια μου 

είναι λίγο σχιστά και καφέ. Το στόμα μου είναι μικρό 

και τα χείλη μου είναι κόκκινα.  Το σώμα μου είναι 

ψηλό και αδύνατο. Μου αρέσει το ροζ χρώμα και θα 

ήθελα να είχα σκύλο. Το αγαπημένο μου φαΐ είναι το 

σουφλέ. Συνηθίζω να χαλαρώνω στον καναπέ του 

μπαλκονιού και να διαβάζω βιβλία, το απόγευμα που 

έχει ησυχία, μέσα στην ζέστη. Μου αρέσει να κάνω 

τα μαθήματά μου. Αθλούμαι στο στίβο. Τρέχω, 

πηδάω τα εμπόδια και πηγαίνω στο σπίτι να 

κοιμηθώ…   

 

Ονομάζομαι Ειρήνη. Είμαι έξι 

χρονών. Πηγαίνω στην  πρώτη 

τάξη του 8ου   Δημοτικού  

Σχολείου. Τα μάτια μου είναι 

καστανά και τα μαλλιά μου 

καστανά. Είμαι αδύνατη. Κάθε 

μέρα είμαι χαρούμενη. Είμαι 

ευγενική και έξυπνη. Θέλω να γίνω κομμώτρια.    
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Με λένε Ιάσονα Λάβδα. Είμαι έξι 

ετών. Τα μαλλιά μου είναι 

καστανά και πολύ κοντά. Είμαι 

ψηλός και έξυπνος. Είμαι 

μαθητής της πρώτης τάξης του 

8ου  Δημοτικού Σχολείου 

Κορυδαλλού. Τα μάτια μου είναι 

όμορφα, μεγάλα και δείχνουν τη 

σοβαρότητά μου. Το στόμα μου 

είναι γελαστό. Το σώμα μου είναι μέτριο και λεπτό. 

Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω επιστήμονας. 

Τώρα ασχολιέμαι με το διάβασμα και τον αθλητισμό.  

 

 

Είμαι ο Γιώργος Γιαννακούλας. 

Είμαι έξι χρονών. Είμαι 

μαθητής της πρώτης τάξης 

του Δημοτικού Σχολείου. Είμαι 

καστανός. Τα μάτια μου είναι 

ωραία και λίγο σχιστά. Είμαι 

ζωηρός και δυνατός. Όταν 

παίζω με τον αδελφό μου είμαι 

ήρεμος. Όταν παίζω στην 

παιδική χαρά μπάλα, είμαι χαρούμενος. Μου αρέσει 

να φτιάχνω κατασκευές με κάστρα. 
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Με λένε Σπύρο Ζωναρά. Είμαι 

επτά χρονών. Είμαι στην 

πρώτη τάξη. Μένω στον 

Κορυδαλλό. Τα μαλλιά μου 

είναι ξανθά. Είμαι  δυνατός και 

λεπτός. Τα μάτια μου είναι 

στρογγυλά και καστανά. Μου 

αρέσει να μιλώ πολύ, πολύ, 

πολύ. Καμιά φορά είμαι ζωηρός, καμιά φορά είμαι 

ήρεμος. Μερικές φορές ονειρεύομαι ότι παντρεύομαι 

την Ειρήνη. Αλλά όταν σκέφτομαι το μέλλον μου, θα 

γίνω αστυνομικός. 

 

 

 

Με λένε Ιόλη Ζαβιτσάνου. 

Είμαι μαθήτρια στην πρώτη 

τάξη του δημοτικού σχολείου. 

Τα μάτια μου είναι μαύρα. Το 

πρόσωπό μου είναι στρογγυλό 

και όμορφο. Μου αρέσει να 

παίζω με παζλ και με 

τουβλάκια. Βλέπω στον υπο -

λογιστή  ταινίες για τα ζώα. Μαγειρεύω μακαρόνια 

με κιμά και ένα γλυκό με σύκα. Όταν μεγαλώσω θα 

γίνω τραγουδίστρια. 
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Ονομάζομαι Νικολέτα 

Μπανέλλα. Είμαι μαθήτρια 

της πρώτης τάξης του 

Δημοτικού Σχολείου. Έχω 

έναν αδελφό  που  τον λένε 

Γιώργο. Είμαι  ένα κορίτσι 

που είμαι πολύ όμορφη. Τα 

μάτια μου είναι στρογγυλά. 

Έχω συνηθίσει να πιάνω τα 

μαλλιά μου. Η συμπεριφορά μου είναι καλή. Δεν 

μαλώνω καθόλου και είμαι καλό παιδί. Είμαι 

χαρούμενη όταν παίζω με τις κούκλες μου. Τις 

φροντίζω και τις αγαπάω.  

 

 

 

Με λένε Στέλιο. Είμαι επτά 

χρονών. Είμαι μαθητής του 

όγδοου Δημοτικού Σχολείου 

Κορυδαλλού. Έχω ένα 

αδερφάκι. Μένω σε  μια 

πενταόροφη πολυκατοικία. 

Τα μαλλιά μου είναι καστανά 

και κοντά. Είμαι ψηλός και 

λεπτός. Είμαι έξυπνο παιδί 

και λέω πάντα την αλήθεια. Είμαι ευγενικό παιδί και 

ήρεμος.  
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Ονομάζομαι   Μαριαλένα   

Τσιρίκου. Είμαι  επτά ετών. 

Είμαι  μαθήτρια της  πρώτης  

τάξης του δημοτικού  

σχολείου. Έχω  τέσσερα  

ξαδέρφια,  δύο  κορίτσια  και 

δύο  αγόρια.  Μένω στον    

Κορυδαλλό. Τα  μαλλιά   μου  

είναι ξανθά   και  όμορφα. 

Είμαι πολύ  ψηλή  και  όμορφη. Τα  μάτια  μου  είναι 

γαλαζοπράσινα. Έχω   ένα  γατάκι  και ένα σκυλάκι. 

Εγώ, όταν  μεγαλώσω, θα  παντρευτώ  τον  Σπύρο. 

 

 

 

Ονομάζομαι Όλγα Μαρίνου. 

Πηγαίνω στην πρώτη τάξη 

του δημοτικού σχολείου. Έχω 

έναν αδελφό που τον λένε 

Γιώργο. Έχω μαύρα μάτια, 

σχιστά. Εγώ είμαι ευγενική 

και αδύνατη . Είμαι εξίμισι 

χρονών. Μου αρέσει να παίζω 

με την μπάλα, κρυφτό και   κυνηγητό. Πάντα λέω 

την αλήθεια και θέλω να είμαι χαρούμενη. 
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Ονομάζομαι  Λύρη Ασημίνα.  

Είμαι επτάμισι χρονών. Είμαι 

μαθήτρια της πρώτης τάξης 

του Δημοτικού Σχολείου.  

Έχω έναν αδερφό που μόλις  

χρόνισε, τον λένε 

Κωνσταντίνο και τον 

προσέχω. Μένω στον πρώτο 

όροφο. Τα μαλλιά μου είναι 

μαύρα, λίγο καφέ και μακριά. Τα μάτια μου είναι 

σχιστά. Είμαι ψηλή. Είμαι αδύνατη. Είμαι ευγενική, 

έξυπνη, ήσυχη, χαρούμενη και λέω πάντοτε την 

αλήθεια. Όταν μεγαλώσω θέλω να μάθω όλες της 

γλώσσες του κόσμου. 

 

Ονομάζομαι Χρήστος-Ιάσονας 

Κακάτσος.  Είμαι εξίμισι  

χρονών. Πηγαίνω στη πρώτη 

τάξη. Είμαι μαθητής στο 8ο 

Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού. 

Στην  πρώτη   τάξη  έχουμε  μια  

δασκάλα  που  είναι  πολύ  καλή. 

Την   λένε κυρία Παρασκευή. 

Ξεκουράζομαι  όταν   ξαπλώνω  

και  ανοίγω την τηλεόραση. Μου αρέσει  να βλέπω 

άβαταρ κόρα. Πηγαίνω στίβο, τρέχω  και  πηδάω  τα  

εμπόδια. 
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Με λένε Μαρία-Λίζα Καβάση, 

αλλά με φωνάζουν Μαριλίζα. 

Είμαι μαθήτρια της πρώτης 

τάξης του δημοτικού 

σχολείου. Έχω ένα αδερφάκι. 

Είμαι καστανή και έχω μακριά 

και σγουρά μαλλιά. Έχω 

στρογγυλά μάτια. Είμαι λεπτή, 

ψηλή και δυνατή. Είμαι 

ευγενική και έξυπνη. Δεν λέω ποτέ ψέματα λέω 

πάντα την αλήθεια. Μου αρέσει να συζητώ πολύ. Οι 

καλύτερές μου φίλες είναι η Ασημίνα, η Νεφέλη και 

η Κορίνα. Μαζί παίζουμε κρυφτό. Επίσης χαίρομαι να 

παίζω με την αδελφή μου, γιατί γελάμε πολύ. Μου 

αρέσει να παίζω με το σκυλί του παππού μου, όταν 

έχω χρόνο. Eγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω αγρότισσα. 

 

 

Με λένε Θεόφιλο Κοζαδίνο. 

Πηγαίνω πρώτη τάξη. Μένω 

στον  Κορυδαλλό σε ένα 

μεγάλο σπίτι με κήπο. Έχω 

ωραία μαλλιά και χαμογελαστό 

πρόσωπο. Μου αρέσει το 

ποδόσφαιρο για αυτό ρίχνω 

δυνατές μπαλιές. Επίσης 

πηγαίνω στο κολυμβητήριο για 

να έχω γερό σώμα. 
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Ονομάζομαι Αντριάνα Σκόρα. 

Είμαι μαθήτρια και πηγαίνω 

στην πρώτη τάξη. Έχω μια 

αδελφή που τη λένε Ιωάννα. 

Τα μαλλιά μου είναι κοντά και 

καφέ. Τα μάτια μου είναι 

καστανοπράσινα. Έχω  καλή 

συμπεριφορά στους μεγάλους 

γιατί τους σέβομαι. Μερικές 

φορές πηγαίνω στην πλατεία και κάνω ποδήλατο. 

Μου αρέσει να παίζω με τα παιχνίδια μου και 

περισσότερο με τα στρουμφάκια. Οι αγαπημένοι μου 

φίλοι είναι ο Στέλιος και ο Γιώργος. Όταν 

μεγαλώσω θα γίνω παιδίατρος. 

 

Με λένε Κυριακή Σαμοθρακίτη, 

αλλά με φωνάζουν Κορίνα. Είμαι 

χαρούμενη γιατί η μαμά μου θα 

μου κάνει αδερφάκι, θα είναι 

αγοράκι! Είμαι χαμογελαστή 

πολύ. Πολύ μιλάω. Τα μαλλιά 

μου είναι καστανά, κοντά. Είμαι 

πολύ λεπτή. Το αγαπημένο μου 

παιχνίδι είναι το τιτζιμπερτ. 

Έχω σκυλάκι και χελωνάκια και μου αρέσει να τα 

φροντίζω και να τα ταΐζω. Όταν μεγαλώσω θα γίνω 

αγρότισσα.   
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Ονομάζομαι Νεφέλη Αυγε- 

ρινού. Είμαι επτά χρονών, 

πάω στην πρώτη τάξη. 

Μένω σε πολυκατοικία 

μεγάλη στον Κορυδαλλό. Την 

δασκάλα μου την λένε κυρία 

Παρασκευή. Έχω καστανά  

μαλλιά και έχω μάτια 

καστανά. Έχω κάπως μαύρο 

δέρμα.  Εγώ έχω βγάλει πέντε δόντια και μου 

κουνιούνται τρία δόντια. Είμαι ζωηρή και κάνω 

αταξίες. Έχω συνήθεια να φοράω πέδιλα. Μου 

αρέσει να παίζω μόνη μου. Το πρωί, όταν ξυπνάω, 

του αδελφού μου, του κάνω πλάκες. Όταν ήμουν 

μικρή είχα κάνει αφέλειες. Το αγαπημένο μου χρώμα 

είναι το πράσινο ανοιχτό και το αγαπημένο μου 

παιχνίδι το κυνηγητό. Τώρα, γεια σας! Αντίο!   

 

Με λένε Κωνσταντίνο. Εγώ 

είμαι έξι χρονών. Είμαι 

μαθητής  της   πρώτης τάξης. 

Την τελειώνω και 15 Ιουνίου 

2016 θα πάω στη δευτέρα 

τάξη. Έχω καστανά μαλλιά  

και μάτια. Εγώ αγαπάω τους 

σούπερ ήρωες. Συζητώ ήρεμα.  

Είμαι ευγενικός. Όταν  γίνω πιλότος, θα πάω στο 

Βέλγιο, στην Αμερική, στην  Ιταλία και στη Ρωσία. 
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Mε λένε Γιώργο 

Αλεξανδρή. Είμαι μαθητής 

της πρώτης τάξης. Είμαι 

καστανός και πολυλογάς. 

Μου αρέσει να παίζω πλέι 

στέσιον, αυτοκινητάκια και 

στρατιωτάκια. Όταν μεγα- 

λώσω θα γίνω στρα- 

τιωτικός. 

 

 

 

Με λένε Στέφανο. Ήρθα 

από την Βενεζουέλα με την 

μαμά μου, με τον μπαμπά 

μου και με τον αδερφό μου, 

για να δούμε την γιαγιά μας 

και να ζήσουμε στην  

Ελλάδα. Είμαι ευγενικό παιδί 

και αγαπάω τον αδερφό μου. 

Μου αρέσει να παίζω μπάλα 

στο πάρκο, να κάνω βόλτες με το ποδήλατο και να 

παίζω με τους φίλους μου. Συνήθως τρώω όλα τα 

φαγητά που μου φτιάχνει η μαμά μου, αλλά τα 

αγαπημένο μου είναι το κοτόπουλο στο φούρνο. 
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