
Τα παιδιά γράφουν 
και ζωγραφίζουν για τα παιδιά 

 
Kinder schreiben und  malen für Kinder 

 

 

 

Дети пишут и рисуют для детей 
 

Children write and draw for children 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν για τα παιδιά 
 

Kinder schreiben und malen für Kinder 
 

Дети пишут и рисуют для детей 
 

Children write and draw for children 
 

Συνεργαζόµενα Σχολεία 
 

Partnerschulen 
 

Partner schools 
 

Школы, которые сотрудничают 
 

 

 

 
 

6o ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό 
  Ελευθερίου – Κορδελιού   

 

 

 

 
Silvesterschule Erle   

Γερµανία 
 Remigiusschule Borken  

Γερµανία 
 

 

 

 

 
Rigas Herdera 

Vidusskola 
Λετονία         

 
Szkola Podstawowa 

    Πολωνία             
 8/θ ∆ηµ. Ατσιπόπουλου   

Ρεθύµνου Κρήτης 
                                                                         
 



6o ∆ιαπολιτισµικό και Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης 
∆αβάκη 18    56334 Ελευθέριο-Κορδελιό 
Τηλέφωνο γραφείου διευθυντή και φαξ σχολείου: 2310761420 
Τηλέφωνο γραφείου δασκάλων: 2310705638 
Εmail:mail@6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος εκπ/σης Σωκράτης -
Comenius 1 το σχολείο µας για πρώτη φορά  συµµετείχε σε σχολικό σχέδιο 
σύµπραξης (τριετής διάρκειας από το Σεπτέµβρη του 2003) µε άλλα 5 
σχολεία της Ευρώπης. Η δράση Comenius συµβάλλει στην προώθηση της 
διαπολιτισµικής ευαισθητοποίησης στη σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη 
µέσω διακρατικών δραστηριοτήτων οι οποίες αποσκοπούν: 

• στην αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά στη 
διαφορετικότητα των πολιτισµών  

• στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στον 
τοµέα της σχολικής εκπαίδευσης 

• στη βελτίωση των δεξιοτήτων των διδασκόντων στο πεδίο της 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης  

• στην υποστήριξη της καταπολέµησης του ρατσισµού και της 
ξενοφοβίας, στη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών των 
διακινουµένων εργαζοµένων,  των εργαζοµένων που ασκούν 
πλανόδια επαγγέλµατα, των τσιγγάνων και των ταξιδιωτών. 

Τίτλος του σχεδίου: «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν για τα παιδιά » 
1ος χρόνος συνεργασίας: Ποίηση 
2ος χρόν. συνεργασίας: Συγγραφή & εικονογράφηση θεµατικών κειµένων 
3ος χρόνος συνεργασίας: Παραµύθια, φανταστικές ιστορίες και ταξίδια 
Παραµύθια και φανταστικές ιστορίες, τις οποίες τα παιδιά πάντα ευχάριστα 
διαβάζουν είτε στο σχολείο είτε στον ελεύθερο χρόνο τους. 
Κατόπιν οι µαθητές µας ζωγράφισαν σχετικά µε τα κείµενα που έγραψαν και στο 
τέλος τα ίδια τα παιδιά πρότειναν τα καλύτερα.  
Στο τέλος του σχολικού έτους αυτά συγκεντρώθηκαν ώστε να συµπεριληφθούν 
σε ένα βιβλίο που θα ετοίµαζε το κάθε σχολείο, µεταφρασµένο σε κάποιες από 
τις γλώσσες των χωρών που συνεργάζονταν στο πρόγραµµα.. Στο δικό µας 
βιβλίο κείµενα είναι µεταφρασµένα σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες εκτός 
από τα ελληνικά ( ρωσικά, γερµανικά, αγγλικά, λετονικά, σουηδικά και 
αλβανικά ). Η µετάφραση ορισµένων κειµένων έγινε από τα ίδια τα παιδιά µε τη 
βοήθεια των δασκάλων τους. 

Ο διευθυντής του σχολείου
Παπαδόπουλος Στέργιος

6th Intercultural Primary School 
of Eleftherio-Kordelio Thessalonikis 
All-day School 
Davaki 18    56334 Eleftherio-Kordelio Thessaloniki Greece 
Tel and Fax : 00302310761420 
Email: mail@6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
Web site: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
 

Our school has collaborated for the first time in the three year European 
programme ‘Design at Schools’ set in the multi-cultural framework of 
Socrates – Comenius 1, European Cooperation on School Education (the 
collaboration brought together for this project five European school). 
Comenius aims to promote an awareness of multi-cultural learning in 
European schools and is supported by the governments of the member states.  
Comenius’ aims are: 

• To enhance personal sensitivity to the issues relating to the 
diversity of European cultures 

• To develop incentives to promote multi-cultural education  
• To improve the quality of teaching in a multi-cultural framework 

of school education 
• To support anti-racism and xenophobia and act against prejudice 
• To improve the educational level of the children whose parents 

move within the member states, and  of parents whose vocational 
needs require mobility such as tsigan and travelling  people 

Design Title: “The Children write and paint for the children” 
1st Year of collaboration: Poetry 
2nd year of collaboration: Writing and illustration of thematic texts 
3nd year of collaboration: Fairy tales, fantasy stories and trips 
Fairy tales and fantasy stories that children happily read either at school or in 
their leisure time.  
Later, the students drew pictures relevant to the stories they had written and 
at the end, the children themselves chose and suggested the best. At the end 
of the school year they were gathered together and were included in a book 
prepared from every school, translated in the languages of the countries that 
participated in the program. In our book the texts are translated apart from 
Greek in six different languages (Russian, German, English, Albanian, 
Swedish and Latvian). Some of texts were translated by the children with the 
help of their tutors.   

 
Stergios Papadopoulos 

Headmaster 

http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/
mailto:mail@6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/


Χρωµατιστούλα 
 

Η αρχή της ιστορίας για µια πολύχρωµη γάτα από το ∆ηµοτικό 
Σχολείο ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 
Μια µέρα συνάντησα στο δρόµο µια πολύχρωµη γάτα και µου είπε µε 
ανθρώπινη φωνή ότι τη λένε Χρωµατιστούλα! Είχε πάνω της όλα τα 
χρώµατα του Ουράνιου τόξου κι ακόµα πιο πολλά: κίτρινο, γαλάζιο, 
ροζ, γκρι, πράσινο, πορτοκαλί, µπλε, µαύρο, κόκκινο, ασηµί, µωβ, 
λαχανί, χρυσό. Η Χρωµατιστούλα ζει σε µια µαγική χώρα, στη χώρα 
των χρωµάτων! Εκεί, όλες οι γάτες είναι χρωµατιστές.  
Έτσι χρωµατιστοί είναι ο µπαµπάς της και η µαµά της! Όταν ήταν 
έγκυος η µαµά της, έτρωγε πολλά χρωµατιστά φαγητά. Γι’ αυτό το 
λόγο η Χρωµατιστούλα είχε τόσα πολλά και όµορφα χρώµατα!!! 
Κάθε µέρα πήγαινε στο σχολείο µε την όµορφη πολύχρωµή της 
τσάντα1 Εκεί όλα είχαν πολλά χρώµατα, οι τοίχοι, τα θρανία, οι 
καρέκλες, τα βιβλία. Μια µέρα µάλιστα, όλες οι γάτες βούτηξαν τις 
πατουσίτσες τους στις µπογιές και έκαναν πολλά χρωµατιστά σχέδια 
και πατουσάκια, διακοσµώντας έτσι το σχολείο τους! Σ’ αυτή τη χώρα 
λοιπόν , όλες οι γάτες ήταν πάντα χαρούµενες, ευτυχισµένες και 
αγαπηµένες αφού τα χρώµατα τις αγκάλιαζαν! Ώσπου µια µέρα, από 
εκεί που δεν το περίµενε κανείς…. 
 
Η συνέχεια της Ιστορίας για µια πολύχρωµη γάτα από τους 
µαθητές του Α 1 του 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµ. Σχ. Ελ. –Κορδελιού 
……Ώσπου µια µέρα από εκεί που δεν το περίµενε κανείς, 
σκοτείνιασε ο ουρανός πάνω από τη χώρα των χρωµατιστών γάτων.  
    Ένα µαύρο σύννεφο σκέπασε τη χώρα µε πολύ θυµωµένο ύφος! 
Το σύννεφο, επειδή το ίδιο δεν είχε χρώµατα, δε συµπαθούσε καθόλου 
τη χώρα µε τις πολύχρωµες γάτες. Ήθελε όλοι και όλα να είναι σαν και 
αυτό, µαύρο και µόνο µαύρο!!! 
Αποφάσισε λοιπόν να ρίξει πάνω από τη χρωµατιστή χώρα µαύρη 
βροχή, για να γίνουν όλα µονόχρωµα. Έτσι και έγινε. Έπεσε η βροχή 
πάνω από τη χώρα και τα έκανε όλα µαύρα. 
Οι πολύχρωµες γάτες έγιναν µαύρες, τα δέντρα και τα φυτά έγιναν 
µαύρα, τα σπίτια και οι δρόµοι έγιναν µαύρα.  
Όλα ήταν σκοτεινά και άχαρα.  

Kunterbunte 
 
Eines Tages traf ich auf der Straße eine bunte Katze, die mir mit 
menschlicher Stimme sagte, dass sie Kunterbunte heißt! Auf ihr fand 
man alle Farben des Regenbogens und noch viele mehr: gelb, hellblau, 
rosa, grau, grün, orange, blau, schwarz, rot, silber, lila, hellgrün, gold. 
Die Kunterbunte lebte in einem Zauberland, das Land der Farben! Dort 
waren alle Katzen bunt. Bunt waren auch ihr Vater und ihre Mutter! 
Als ihre Mutter schwanger war, aß sie kunterbuntes Essen. Deswegen 
hatte die Kunterbunte so viele Farben!!! 
Jeden Tag ging sie zur Schule mit ihrer schönen bunten Schultasche! 
Dort war alles bunt, die Wände, die Tische, die Stühle, die Bücher. 
Eines Tages sogar, tauchten alle Katzen ihre Pfötchen in  Farben und 
machten um sich alles bunt und schmückten so ihre Schule! In diesem 
Land also waren alle Katzen immer fröhlich, heiter und liebevoll, da 
sie ständig von Farben umgeben waren!  
Bis eines Tages, ohne es zu erwarten, der Himmel dunkel wurde über 
dem Land der bunten Katzen.  
Eine schwarze Wolke bedeckte das Land mit einem sehr bösen 
Gesichtsausdruck! 
Da die Wolke nur schwarz war und keine anderen Farben hatte, konnte 
sie das Land mit den bunten Katzen nicht ausstehen. Sie wollte das alle 
so waren wie sie, schwarz und nur schwarz!!! 
So entschied sie sich über dem Land einen schwarzen Regen 
niederzulassen, damit alles einfarbig wird. Das tat sie auch. Es regnete 
über dem Land und alles wurde schwarz. Die bunten Katzen wurden 
schwarz, die Bäume und Pflanzen wurden schwarz, die Häuser und 
Straßen wurden schwarz. Alles war dunkel und freudlos. 
Die bunten Katzen waren sehr traurig und wurden von Tag zu Tag 
immer unglücklicher. Keiner lächelte mehr. Die Tage vergingen und 
nichts passierte, bis eines Morgens die Kunterbunte alle Katzen zu sich 
holte und sagte: 

- Wir müssen etwas unternehmen!!!! So hört, ich habe eine Idee. 
Während die Wolke schläft, nehmen wir viele Farben und 
malen sie an, damit sie sieht, wie schön es ist wenn man bunt 
ist. 



Οι γατούλες είχαν µεγάλη στενοχώρια και γινόταν µέρα µε τη µέρα 
όλο και πιο δυστυχισµένες. Κανένας πια δε χαµογελούσε. Περνούσαν 
οι µέρες και τίποτε δε γινόταν , ώσπου ένα πρωί  η Χρωµατιστούλα 
µάζεψε τα υπόλοιπα γατιά και είπε: 

- Κάτι πρέπει να κάνουµε!!! Γι’ αυτό ακούστε την ιδέα µου.  Θα 
βάψουµε το µαύρο σύννεφο µε πολλά χρώµατα την ώρα που 
κοιµάται για να δει πόσο όµορφο πράγµα είναι το να είσαι 
χρωµατιστός. 

Πήραν λοιπόν πολλές µπογιές και γέµισαν το σύννεφο µε χρώµατα: 
κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, ροζ, µπλε, γαλάζιο, πορτοκαλί….και πολλά 
άλλα. 
Όταν το σύννεφο ξύπνησε, κοίταξε τον εαυτό του γεµάτο απορία. ∆εν 
τον αναγνώρισε. Ένιωθε πολύ παράξενα. 

- Αυτά τα χρώµατα δε µου ταιριάζουν , σκέφτηκε. ∆ε µοιάζω πια 
καθόλου στο µαύρο µπαµπά µου και στη µουντζουρωµένη 
µαµά µου. Τι κακό που έκανα και ήθελα να τους κάνω όλους 
σαν κι εµένα! Τώρα καταλαβαίνω γιατί ήταν στενοχωρηµένοι, 
µια που δεν αναγνώριζαν τον εαυτό τους µε τα µαύρα 
χρώµατα. 

Το σύννεφο τραβήχτηκε σε µια γωνιά και καθόταν σκεφτικό. 
Έτσι ο ήλιος βρήκε ευκαιρία και ξεπρόβαλλε πίσω από το βουνό και 
µε τις ζεστές του ακτίνες ζέστανε όλη την πλάση. 
Το σύννεφο ζεστάθηκε, ίδρωσε και τα χρώµατα άρχισαν να λιώνουν 
και να πέφτουν από πάνω του. Τότε σαν θαύµα µια χρωµατιστή βροχή 
έπεσε πάνω στη µαύρη πολιτεία των γάτων. 
Χρώµατα γέµισαν παντού , στα δέντρα και στα λιβάδια, στις στέγες 
των σπιτιών και σ’ όλες τις γατούλες που έµεναν εκεί. 
Αφού σταµάτησε η βροχή όλα ξανάγιναν όπως πριν και η 
Χρωµατιστούλα µαζί µε τα υπόλοιπα γατάκια ήταν ευτυχισµέναh που 
είχαν βρει πάλι τα χρώµατά τους .  
Το σύννεφο έγινε πάλι µαύρο και κατάλαβε ότι µπορεί να γίνει φίλος 
µε όλους χωρίς να χρειάζεται να τους αλλάξει. 
 

 
 
 

So nahmen sie also viele Farben und machten damit die Wolke voll: 
gelb, rot, grün, rosa, blau, hellblau, orange...und vieles mehr. 
Als die Wolke aufwachte, schaute sie sich fragwürdig an. Sie fühlte 
sich richtig komisch. 

- Diese Farben passen nicht zu mir, dachte sie. Ich sehe gar nicht 
mehr meinem schwarzen Vater und meiner verschmierten 
Mutter ähnlich. Ich habe Böses angerichtet indem ich wollte, 
dass alle anderen genauso sind wie ich es bin! Jetzt verstehe ich 
warum sie so traurig waren, da sie sich nicht wieder erkennen 
konnten mit der schwarzen Farbe. 

Die Wolke verkroch sich in einer Ecke und dachte nach. 
So nahm sich die Sonne die Chance, kam vom Berg empor und wärmte 
mit ihren Strahlen die ganze Umgebung. 
Der Wolke wurde es heiß, sie schwitzte und alle Farben begannen zu 
schmelzen und zu verschwinden. Dann, als wäre ein Wunder 
geschehen, regnete es bunt auf das Land der Katzen. 
Es gab Farben überall, auf den Bäumen und den Feldern, auf den 
Dächern der Häuser und auf allen Katzen, die dort wohnten. 
        Als der Regen aufhörte, wurde alles wie früher und die 
Kunterbunte mit den übrigen Katzen war wieder glücklich ihre Farben 
zurückbekommen zu haben. 
        Die Wolke wurde wieder schwarz und begriff, dass sie Freunde 
haben kann ohne dass es nötig ist diese zu ändern. 
 

 
  



Η ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΓΑΤΑ 
 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν µια πολύχρωµη γάτα. Ήταν πολύ 
διαφορετική από τις άλλες γάτες και συχνά την κορόιδευαν γι' αυτό.  
Έτσι κι εκείνη πήρε την απόφαση να φύγει απ' το γατοχωριό και να ψάξει 
για να µάθει την αιτία που είχε τόσα πολλά χρώµατα στη γούνα της. 
Περπάτησε µονάχη της πάρα πολλές ώρες και στο τέλος 
κατακουρασµένη, καταπεινασµένη και καταδιψασµένη έφτασε σ' ένα 
ποταµάκι. Εκεί συνάντησε ένα βατραχάκι που µόλις την είδε, έσκασε στα 
γέλια. 
- Χα, χα, χα! Καλέ, πώς είσαι έτσι; Πώς το 'παθες αυτό το κακό; 
- Έτσι ήµουν πάντα από τότε που µε θυµάµαι. Έφυγα απ' το γατοχωριό για 
να µάθω τι φταίει και είµαι έτσι πολύχρωµη. Μήπως ξέρεις εσύ κάτι; 
 - Εγώ δεν ξέρω τίποτα... Η σοφή και πολύξερη κουκουβάγια όµως κάτι 
µπορεί να ξέρει για τη περίπτωση σου. Μόνο που είναι πολύ δύσκολο να σε 
δεχτεί... Κοιµάται τη µέρα, γιατί ξενυχτάει διαβάζοντας. Μένει στην 
κουφάλα µιας γέρικης ελιάς στην άκρη του δάσους  
Έτσι η γάτα αφού χαιρέτησε το βατραχάκι, ξεκίνησε για το σπίτι της 
κουκουβάγιας. Μετά από πολύ δρόµο έφτασε στο σπίτι της 
κουκουβάγιας. Τακ! τακ! χτύπησε την πόρτα.  
- Ποιος είναι; 
- Είµαι η πολύχρωµη γάτα. Άνοιξε µου! Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. 
- Καλά, τρελάθηκες τελείως;;; Αν βγω έξω θα µε φας! 
- Όχι, όχι! ∆ε θέλω να σε φάω. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. 
Τότε η κουκουβάγια άνοιξε την πόρτα. 
- Τι θέλεις; 
- Να σε ρωτήσω, γιατί είναι πολύχρωµη η γούνα µου και µε κοροϊδεύουν οι 
άλλοι; 
- ∆εν έχει σηµασία αν είσαι διαφορετική από τις άλλες γάτες. Σηµασία έχει 
µόνο να είσαι καλή και ν' αγαπάς τους άλλους. 
 
Κι έτσι η γάτα µετά απ' αυτά που της είπε η σοφή κουκουβάγια, ξεκίνησε 
χαρούµενη για το γατοχωριό της. 
 

Κουλεµάνης Κωνσταντίνος Α2 
 
 

Die kunterbunte Katze 
 ( Kostas Koulemanis 1 b ) 

 

Es war einmal vor langer Zeit eine kunterbunte Katze. Sie war ganz anders als 
die anderen Katzen und wurde  deswegen ständig ausgelacht. So entschloss sie 
sich vom Katzendorf wegzugehen und den Grund rauszubekommen, warum sie 
so viele Farben auf ihrem Fell hatte. Sie lief ganz alleine sehr viele Stunden und 
schließlich kam sie hundemüde, völlig verhungert und verdurstet an einen Fluss. 
Da sah sie einen kleinen Frosch und als der sie sah, fiel er um vor Lachen. 

- Ha, ha, ha! Wie siehst du denn aus? Wie ist das denn passiert? 
- So war ich immer , solange ich mich erinnern kann. Ich bin vom 

Katzendorf weggegangen, damit ich erfahre warum ich so bunt bin. Weißt 
du vielleicht etwas darüber? 

- Ich weiß gar nichts... Aber die weise und vielwissende Eule könnte etwas 
über deine Situation wissen. Es ist nur sehr schwer, dass sie dich 
empfängt.....Tagsüber schläft sie, weil sie die ganze Nacht durchliest. Sie 
lebt in der Höhlung eines alten Olivenbaums am Rande des Waldes. 

So verabschiedete sich die Katze und machte sich auf den Weg zum Haus der 
Eule. Nach langer Zeit kam sie am Haus der Eule an. Tack! Tack! Klopfte sie an 
der Tür. 

- Wer ist da? 
- Ich bin die kunterbunte Katze. Öffne mir. Ich will dich was fragen. 
- Bist du völlig verrückt geworden? Wenn ich raus komme, frisst du mich! 
- Nein, nein! Ich will dich nicht fressen, ich will dich was fragen. 

So öffnete die Eule die Tür. 
- Was willst du? 
- Warum ist mein Fell kunterbunt und alle lachen mich aus? 
- Es spielt keine Rolle, dass du anders bist als die anderen Katzen. Wichtig 

ist nur, dass du nett bist und alle anderen magst. 
Nachdem was die weise Eule der Katze gesagt hatte, begann sie den Rückweg zu 
ihrem Katzendorf. 

 



Μερικές φορές θα ήθελα να ήµουν… 
µια πεταλούδα, όµορφη και πολύχρωµη. 
Θα πετούσα ξένοιαστη και θα έπινα το νέκταρ των λουλουδιών. 
Θα µου άρεζε να κάνω βόλτες στη φύση. 
Να έκανα ταξίδια και να γνώριζα τον κόσµο. 
Να έπαιζα µε τα παιδιά.    
Και να γνώριζα καινούριους φίλους. 
Θα µου άρεζε να κάνουµε βόλτες και να κάνουµε πολλές σκανδαλιές. 
 

Βούλα Χατζηαναγνώστου, Τάξη Β2 
 

 
 

Sometimes I wish I were… 
a butterfly, beautiful and multi-coloured. 
I would fly free from care and I would drink the nectar of the flowers. 
I would like hanging around in the nature. 
I would like traveling around the world. 
I would like playing with children and making new friends. 
I would like strolling around with them and making a lot of monkey 
tricks. 
 

Voula Hatzianagnostou, 2nd Class 
 
 
 
Иногда  мне  хочется  стать ... бабочкой , 
разноцветной и красивой. 
Я бы летала беззаботно и собирала бы нектар с цветов . 
Мне бы нравилось прогуливаться по свету . 
Я бы путешествовала и познавала бы окружающий мир . 
Играла бы с детьми . 
Познакомилась бы с новыми друзьями . 
Мне бы нравилось совершать прогулки и делать много шалостей.  
 

Вула  Хатзианагносту – 2Б  класс 
 
 
 
Ngandonjëherë do desha të isha ... 
Një flutur, e bukur dhe shumëngjyrshe. 
Do të fluturoja e gëzuar dhe do të pija nektarin e luleve. 
Do të më pëlqente të shëtisja në natyrë. 
Të udhëtoja dhe të njihja botën. 
Të luaja me fëmijët. 
Të njihja shokë të rinj. 
Do të më pëlqente të shëtisnim bashkë dhe të bënim shumë prapësira. 
 

Voula Haxhianagnostou, Klasa e dytë 
 

 



Ο φούρναρης και ο αυτοκράτορας 
 

Μια φορά κι έναν καιρό σ'ένα χωριό ζούσε ένας αυτοκράτορας που τον έλεγαν 
Φανταχτερό. Οι κάτοικοι του χωριού τον ονόµασαν έτσι, επειδή φορούσε πάντα 
φανταχτερά ρούχα. 
Ανάµεσα στους κατοίκους του χωριού υπήρχε και ένας φούρναρης που τον έλεγαν 
Λιχούδη. Οι συγχωριανοί του τον ονόµασαν έτσι, επειδή έφτιαχνε νόστιµες τούρτες 
και τις έτρωγε µόνος του. Όλοι στο χωριό ζούσαν ευτυχισµένοι. 
Μια µέρα όµως ο αυτοκράτορας παράγγειλε στο Λιχούδη να του ετοιµάσει µια 
τούρτα για τα γενέθλια του. Ο φούρναρης µε µεγάλη χαρά ετοίµασε την τούρτα. 
Επειδή ήταν λιχούδης όµως, θέλησε να τη δοκιµάσει.   
Του άρεσε πολύ και την έφαγε. 
Όταν ο αυτοκράτορας ζήτησε την τούρτα, ο φούρναρης του έδωσε ό,τι έµεινε.. Τότε 
θυµωµένος ο αυτοκράτορας τον έβαλε στη φυλακή. 
Την ηµέρα των γενεθλίων του ο αυτοκράτορας άφησε ελεύθερο το φούρναρη 
Λιχούδη, µε την υπόσχεση ότι θα του φτιάχνει κάθε µέρα µια νόστιµη τούρτα. Έτσι 
έζησαν αυτοί καλά και εµείς καλύτερα!  

οι µαθητές του Β 1 
 

 
 

 

Der Bäcker und der Kaiser 
 

Es war einmal in einem Dorf, da lebte ein Kaiser den man Strahlend 
nannte. Die Bewohner des Dorfes gaben ihm diesen Namen, weil er 
immer strahlende Kleidung trug. 
Unter den Bewohnern des Dorfes gab es einen Bäcker, den man 
Leckermaul nannte. Die Bewohner des Dorfes gaben ihm diesen Namen, 
weil er immer wohlschmeckende Torten machte und sie alleine aufaß. 
Alle im Dorf lebten glücklich. 
Eines Tages bestellte der Kaiser dem Bäcker, er solle ihm eine Torte für 
seinen Geburtstag zubereiten. Mit großer Freude bereitete der Bäcker die 
Torte zu.  
Da er aber ein Leckermaul war, wollte er sie probieren. Sie schmeckte 
ihm so gut,  dass er sie  aufaß. Als der Kaiser die Torte verlangte, gab im 
der Bäcker das was übrig geblieben war. 
Der Kaiser wurde wütend und sperrte ihn ins Gefängnis. 
Am Tag des Geburtstages, befreite der Kaiser den Bäcker Leckermaul, 
mit dem Versprechen ihm jeden Tag eine Torte zu backen. Und wenn sie 
nicht gestorben sind dann leben sie noch heute.  
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The Baker and the Emperor 
 

Once upon a time in a village there was an emperor called Showy.  
The villagers called him that because he always wore showy clothes.  
Among the villagers was a baker called Glutton because he used to bake 
the most delicious cakes and eat them himself. All the villagers lived 
happily. 
One day however the emperor ordered Glutton to bake him a cake for his 
birthday.  
The baker was happy to bake a big cake but because he was gluttonous he 
wanted to taste it. But, he liked it so much that he ate it all when the 
emperor asked for his cake the baker gave him what was left of it.  
Then, the emperor got angry and put the baker in prison. On his birthday 
the emperor let the baker come out and made him promise that he would 
bake him a delicious cake every day. So, they lived happily ever after.  

The students of 2nd class 



 
Η αρκουδοοικογένεια 

 

Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε σ'ένα όµορφο αρκουδόδασος µια 
οικογένεια αρκούδων.  
Ο ελής, ο  τρελαινόταν για µέλ .  Μ αρκουδοπατέρας ι
Η αρκουδοµητέρα λεγόταν Αρκουδοµηλίνα, γιατί της άρεσαν τα 
κορόµηλα. Το µικρό παιδάκι τους, ο Αρκουδοκλαψιάρης, όλη την ηµέρα 
καθόταν ω απ  τη φωλιά του  και . έξ ό ς κλαψούριζε
Όλα τα ζώα του δάσους άκουγαν τα κλαψουρίσµατα του και 
προσπαθούσαν να το κάνουν να γελάσει και να παίξει µε τα άλλα µικρά 
ζωάκια του δάσους. Εκείνο όµως δεν έλεγε να σταµατήσει το 
κλαψούρισµα. 
Μια µέρα λοιπόν, οι γονείς του αποφάσισαν να το βγάλουν µια βόλτα στο 
δάσος για να γνωρίσει και τα υπόλοιπα ζώα και να κάνει καινούριους 
φίλους. Ξεκίνησαν για τη µεγάλη βόλτα τους νωρίς το πρωί. Μετά από 
ώρα βρέθηκαν αρκετά µακριά από τη φωλιά τους. Οι γονείς του 
κουρασµένοι κάθισαν κάτω από µια κορο ηλιά να ξεκουραστούν.  µ
Ο Αρκουδακλαψιάρης αποµακρύνθηκε από κοντά τους χωρίς να το 
καταλάβουν οι γονείς του. Περπάτησε αρκετά και κάποια στιγµή 
νύχτωσε. Προσπάθησε να βρει το δρόµο να γυρίσει πίσω, αλλά δεν τα 
κατάφερε Τότε ……… 

Οι µαθητές του Β 1 
 

 

Björnfamiljen ( σουηδικά ) 
 
Det var en gång en björn-familj som levde i en vacker 
björnskog.  
Björnpappan Melis var galen i honung. Björnmamman hette 
Björnmiliva därför att hon var galen i koromila. Deras lilla barn, 
Grinbjörnen satt hela dagarna utanför idet och grinade. 
Alla skogens djur hörde hans grinande och försökte att få 
honom att suratta och att leka med clom andra små djuren i 
skogen. Men han åundra sidan verkade inte att sluta. 
Så en dag beslutade hans föräldar sig för att ta honom en sväng 
ut i skogen, för att lära känna de övriga djuren och för att få 
nua vänner.  
De började den stora rundan tidigt på morgonen. Efter en låag 
stund hade dom nått en bra bit från idet. Hans trötta för 
äldrar hade satt sig uncler en koromila för att vila sig. Den lilla 
Grinbjörnen irrade bort sig utan att för äldrarna anade något. 
Han gick långt och snart började det skymma. 
Han försökte hitta vägen tillbaka, men han lyckades inte. Då . . .   
 



 
Χρωµατοπλανήτης 

 

Χτες συνάντησα µια πολύχρωµη γάτα και µου είπε: « Γεια σου, άνθρωπε! 
Τι κάνεις;» 
Εγώ της απάντησα; « Καλά είµαι. Από πού είσαι, ποια είσαι;» Εκείνη τότε 
άρχισε να µου διηγείται τη µεγάλη της περιπέτεια. Μου είπε: « Με λένε 
πολύχρωµη γάτα και ήρθα από το Χρωµατοπλανήτη. Εκεί ζούνε µόνο 
πολύχρωµες γάτες. Η ζωή µου αν και πολύχρωµη, ήταν βαρετή. Έτσι 
αποφάσισα να ταξιδέψω για να γνωρίσω άλλους πλανήτες. Μπήκα λοιπόν 
στο πολυχρωµατοδιαστηµόπλοιο µου και ξεκίνησα. Όπως ταξίδευα είδα 
από ψηλά τον πλανήτη σας και µου άρεσε. Αποφάσισα τότε να 
προσγειωθώ και να γνωρίσω τον κόσµο σας. Μου άρεσαν τα δέντρα, τα 
λουλούδια, ο ζεστός ήλιος και τα νόστιµα ψαράκια που τρώνε οι δικές 
σας γάτες. Μια µέρα όµως βρέθηκα µπροστά σε κάτι που δεν µου άρεσε. 
Μια γάτα σας πολύ µαύρη µάλωνε µε έναν άγριο σκύλο. Η αιτία του 
καβγά τους ήταν ένα κοµµάτι ψωµί. Προσπάθησα να τους χωρίσω αλλά 
εκείνοι.... 

 

Οι µαθητές του Β 1 
 

 
 

Farbenplanet 
Gestern traf ich eine bunte Katze, die zu mir sagte:” Hallo, Mensch! Wie 
geht es dir?“  
Ich antwortete: “ Mir geht es gut. Wer bist du, woher kommst du?”  

e sagte mir:”  So begann sie mir ihr großes Abenteuer zu erzählen. Si
Ich heiße bunte Katze und komme vom Farbenplanet.  
Dort leben nur bunte Katzen. Obwohl mein Leben bunt ist, war es 
langweilig. Also beschloss ich rumzureisen, um neue Planeten 
kennenzulernen. So ging ich also in mein kunterbuntes Raumschiff und 

l mehr. fuhr los. Während der Reise sah ich euren Planeten und er gefie
Ich entschloss mich zu landen und eure Welt kennenzulernen.  
Mir gefielen die Bäume, die Blumen, die heiße Sonne und die leckeren 
Fische, die eure Katzen essen. 
Eines Tages aber befand ich mich vor etwas, dass mir gar nicht gefiel. 
Eine pechschwarze Katze stritt sich mit einem wilden Hund. Der Grund 
des Streits war ein Stück Brot. Ich versuchte sie auseinenderzubringen 
aber sie................ 

Die Schüler der 2a 
 

Krāsainā planēta 
Vakar es satiku krāsainu kaķeni, kura man teica: 
“Sveiki, cilvēk! Kā tev iet?” es atbildēju;”Man iet labi..Kas tu esu? No 
kurienes tu nāc?“  
Viņa sāka man stāstīt savu lielo piedzīvojuma stāstu. Viņa sacīja 
man:”Mani sauc Krāsainā Kaķene un es nāku no Krāsainās Planētas.” 
Tur dzīvi tikai krāsainie kaķi. Bet tomēr neskatoties uz to, ka esmu 
krāsaina mana dzīve ir garlaicīga. Tāpēc es pabeidzu tur savu vazāšanos, 
lai iepazītu jauno planētu. 
Tā es apsēdos savā spilgti krāsainā kosmiskajā kuģī un lidoju prom. 

epatikās. Laikā kad es ceļoju , es ieraudzīju jūsu planētu un tā man i
Es nolēmu nosēsties uz jūsu planētas lai iepazītu to labāk. 
Man iepatikās koki, ziedi, karstā saule un garšīgās zivis, kuras ēd kaķi. 
Vienu dienu es ieraudzīju kaut ko tādu kas man nepavisam nepatika. 

žonīgu suni, dēļ sviestmaizes.  Viena persikmelna kaķene strīdējās ar me
Es mēģināju viņus atstumt, bet viņa…… 



 2.a skolnieki 
Η πασχαλίτσα και η πεταλούδα 

 

Μια φορά κι έναν τωρινό καιρό, ήταν άνοιξη, µια πασχαλίτσα ζούσε 
πάνω σε ένα ψηλό ανθισµένο δέντρο.  
Η πασχαλίτσα ήταν µικρή, κόκκινη και χαριτωµένη.  
Τις περισσότερες ώρες της ηµέρας καθόταν πάνω σ'ένα κλαδί και 
έβλεπε όλο τον κόσµο γύρω της. Είχε όµως ένα παράπονο, ότι δεν 
είχε µάθει ακόµα να πετάει, γιατί φοβόταν τα ύψη. Ένα ηλιόλουστο 
πρωινό, κάθισε πάνω στο κλαδί µια πολύχρωµη πεταλούδα. 
Γνωρίστηκαν µεταξύ τους και έγιναν καλές φίλες.  
Μια µέρα όµως η πεταλούδα πρότεινε στη πασχαλίτσα να πετάξουν 
σ'ένα κατακόκκινο λουλούδι για να ρουφήξουν το χυµό του. Η 
πασχαλίτσα αρνήθηκε την πρόταση, γιατί φοβόταν. Η πεταλούδα 
όµως της είπε: « Θα σε πάρω στην πλάτη µου και θα πάµε.» 
Έτσι, πέταξαν ως το κατακόκκινο λουλούδι, ρούφηξαν το χυµό του 
και γύρισαν στο κλαδί ευτυχισµένες και χαρούµενες. 

Οι µαθητές του Β 1 
 
 

 

Der Maikäfer und der Schmetterling 
 

Es geschah einmal in jetziger Zeit im Frühling, da lebte auf einem großen, 
aufgeblühtem Baum ein Maikäfer. Der Maikäfer war klein, rot und 
reizend. Die meisten Stunden am Tag  saß er auf einem Ast und 
betrachtete die Welt um sich. Er beklagte sich aber, dass er noch nicht 
fliegen konnte, weil er vor der Höhe Angst hatte. An einem sonnigen Tag 
setzte sich auf den Ast ein bunter Schmetterling hin. 
Sie lernten sich kennen und wurden Freunde. Eines Tages aber schlug der 
Schmetterling dem Maikäfer vor, sie sollen zu einer purpurroten Blume 
fliegen um ihren Saft schlürfend zu trinken. 
Der Maikäfer stimmte dem Vorschlag nicht zu, da er Angst hatte. Der 
Schmetterling aber sagte: 
” Ich nehme dich auf meinen Rücken und dann fliegen wir.” 
So flogen sie bis zur purpurroten Blume, tranken schlürfend ihren Saft 
und begaben sich zurück zu lücklich. m Ast fröhlich und g
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Jāņtārpiņš un taurenis 
 

Tas notika vienā pavasarī, vienā lielā, plaukstošā kokā, kurā 
dzīvoja jāņtārpiņš. Jāņtārpiņš bija maziņš, sarkans un ļoti 
skaists. Dažas stundas dienā sēdēja viņš uz zara un baudīja 
pasauli. Viņš domāja par to, ka neprot lidot, tāpēc, ka baidījās no 
augstuma. Vienu saulainu dienu sēdēja uz zara viens tauriņš. Viņi 
iepazinās un kļuva draugi. Vienu dienu tauriņš piedāvāja 
jāņtārpiņam aizlidot uz purpursarkanu ziedu, lai izdzertu tā 
nektāru. Jāņtārpiņš noraidīja piedāvājumu, jo baidījās no 
augstuma. Bet tauriņš iebilda: “Es paņemšu tevi uz muguras un 
mēs lidosim kopā.” 
Tā viņi aizlidoja līdz purpursarkanam ziedam, izdzēra nektāru un 
laimīgi, un apmierināti atgriezās uz koka zaru. 

 

2.a skolnieki 



 
Μια πολύχρωµη γάτα 

 

 

Η αρχή της ιστορίας για µια πολύχρωµη γάτα από το Γ 1 του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Ατσιπόπουλου Ρεθύµνου  
 

Χτες συνάντησα µια πολύχρωµη γάτα και µου είπε µια πραγµατικά 
περίεργη, φανταστική και ταυτόχρονα τροµακτική περιπέτεια που έζησε. 
Μου είπε λοιπόν: 
∆εν θα πιστέψεις τι έπαθα! Με κυνήγησαν δύο δράκοι.  
Ο ένας απ' αυτούς έβγαζε από τα ρουθούνια του πολύχρωµη φωτιά! Μου 
την πέταξε και από εκεί που ήµουν άσπρη έγινα πολύχρωµη! Την άλλη 
µέρα όσες γάτες έβλεπα στο δρόµο έµεναν έκπληκτες και δεν µε πίστευαν 
όταν τους διηγήθηκα την περιπέτεια µου. Μόνο δύο φίλες µου µε 
πίστεψαν και µετά από λίγες µέρες µου είπαν ότι άκουσαν πως αυτοί οι 
δύο δράκοι έκλεψαν έναν πολύτιµο θησαυρό, ο οποίος πρέπει 
οπωσδήποτε να ρθει στον κόσµ  µας!  έ ο
∆εν µου είπαν τι ήταν αυτός ο θησαυρός, µόνο πως πρέπει να τον 
πάρουµε πίσω. Σκέφτηκαν εµένα, γιατί όπως µου είπαν, είχα βγει 
ζωντανή από τη φοβερή επίθεση τους, άρα ήµουν η πιο κατάλληλη να 
φέρω πίσω το θησαυρό! 
Εγώ συµφώνησα και ξεκίνησα για την περιπέτεια µου!  
Η αλήθεια είναι πως, αν και µου άρεσε η νέα µου εµφάνιση, ήθελα να 
τους εκδικηθώ γιατί µ  έκαψαν και προσπάθησαν να ε σκοτώσουν. ε  µ
Καθώς προχωρούσα ανέβηκα σε ένα βουνό, που δίπλα του ήταν ένα 
ηφαίστειο έτοιµο να εκραγεί! ∆ίπλα του ήταν µια σπηλιά, που προφανώς 
ήταν κρυµµένοι οι δράκοι, που κρατούσαν το θησαυρό. Για κακή µου 
τύχη το ηφαίστειο άρχισε να κάνει έκρηξη! 
Εγώ όµως δεν το έβαλα κάτω και κατάφερα να προχωρήσω για να πάρω 
το θησαυρό. 
Οι δράκοι φαίνεται δεν έπαθαν κι αυτοί τίποτα από την έκρηξη και εγώ 
προσπάθησα να τους πολεµήσω µε όποιον τρόπο µπορούσα, αν και ήµουν 
κουρασµένη και δεν είχα πολύ δύναµη. 
Όταν κοιµόνταν λοιπόν µπήκα κρυφά έσα και ……….. µ
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Όταν κοιµόνταν λοιπόν µπήκα κρυφά µέσα κι έψαξα να βρω το θησαυρό. 
Σε µια άκρη της σπηλιάς είδα ένα σεντούκι και κατάλαβα ότι µάλλον εκεί 
µέσα θα τον φύλαγαν.  
Παρατήρησα όµως ότι το σεντούκι ήταν κλειδωµένο κι έπρεπε να βρω το 
κλειδί για να το ξεκλειδώσω. Ξαφνικά είδα το κλειδί κρεµασµένο στο 
λαιµό ενός από τους δράκους. 
Εκείνη τη στιγµή θυµήθηκα ότι µια γριά µου είχε δώσει ένα σακούλι µε 
υπνωτικό µήπως και µου χρειαζόταν.  
Το πλησίασα στα ρουθούνια των 2 δράκων κι έτσι αφού θα κοιµόνταν για 

 αρκετή ώρα θα µπορούσα να κάνω άνετα τη δουλειά µου. 
Κι έτσι έκανα. Μόλις άνοιξα το σεντούκι, έµεινα άφωνη.  
Είχαν κλέψει το χρυσό µανιτάρι της ειρήνης από το παλάτι του βασιλιά, ο 
οποίος το φύλαγε καλά µέσα σε µια γυάλα για να µπορεί ο κόσµος να έχει 
ειρήνη. 
Αµέσως κατάλαβα ότι έπρεπε να το επιστρέψω στη θέση του όσο πιο 
γρήγορα µπορούσα για να µην προλάβει και µπει στις καρδιές των 

ν οι ι εανθρώπω  οι κακίες,  έχθρες κ  αρχίσουν οι φασαρίες και οι πόλ µοι. 
Το πήρα λοιπόν και ξεκίνησα τρέχοντας για να το πάω πίσω προτού 
προλάβουν και ξυπνήσουν οι δράκοι. Ήµουν όµως πολύ κουρασµένη και 
πεινασµένη και κάθισα λιγάκι να πάρω µια ανάσα. Εκείνη την ώρα 
πέρασαν από µπροστά µου κάποιοι άνθρωποι µε ένα κάρο. Με πήραν 
µαζί τους, µου δώσανε να φάω κάτι και µου υποσχέθηκαν ότι θα µε πάνε 
εκείνοι στο παλάτι. 
Καθώς είχα µισάνοιχτα τα µάτια µου και σιγά σιγά µ’ έπαιρνε ο ύπνος, 
είδα ότι µου πήραν το θησαυρό και τον έκρυψαν κάτω από τα άχυρα. 
Όταν λοιπόν κοντεύαµε να φτάσουµε στο παλάτι, πήδηξα από το κάρο 
νωρίτερα και πήγα κατευθείαν στο βασιλιά, του διηγήθηκα την περιπέτεια 
µου και πως βρήκα το θησαυρό. Αµέσως εκείνος διέταξε τους φρουρούς 
του να τους πιάσουν και να τους φυλακίσουν.  
Έτσι επιστράφηκε το µανιτάρι και τοποθετήθηκε το µανιτάρι στη θέση 
ου κι οι άνθρωποι συνέχισαν να ζουν ειρηνικά. τ

 



 
Eine kunterbunte Katze 

 

Gestern traf ich eine kunterbunte Katze, die mir von einem wirklich 
komischem, fantastischen und gleichzeitig gruseligem Abenteuer erzählte, 
das sie erlebte. So sagte sie mir also: 
“ Du wirst nicht glauben was mir passiert ist!“ Zwei Drachen haben mich 
verfolgt. Einer von beiden sprühte aus seinen Nasenlöchern kunterbuntes 
Feuer! Er warf es auf mich und so war ich nicht mehr weiß sondern wurde 
kunterbunt.  
Am nächsten Tag staunten alle Katzen, die ich auf der Straße traf und 
ihnen mein Erlebnis erzählte. Nur zwei Freundinnen glaubten mir und 
nach ein paar Tagen sagten sie , dass sie gehört hätten, dass diese zwei 
Drachen einen wertvollen Schatz gestohlen hätten, der unbedingt wieder 
auf unsere Welt zurückkehren sollte! 
Sie erzählten nicht , was das für ein Schatz war, nur dass wir ihn wieder 
zurückbringen müssten. Sie dachten dabei an mich, weil, so sagten sie 
mir, war ich lebend von ihrem Angriff davongekommen und so sei ich die 
geeignetste den Schatz zurückzubringen! 
Ich war damit einverstanden und begann so mein Abenteuer! In 
Wirklichkeit war es ja so, dass obwohl mir mein neues Aussehen gefiel, 
ich mich doch rächen wollte, weil sie mich verbrannt hatten und mich 
töten wollten. 
Während ich lief , stieg ich auf einen Berg, an dem sich ein Vulkan 
befand, der bereit war zu explodieren. Daneben war eine Höhle, wo 
höchstwahrscheinlich die Drachen sich versteckt hatten und den Schatz 
hielten. Unglücklicherweise explodierte der Vulkan! 
Ich habe aber nicht aufgegeben und schaffte es weiterzukommen um den 
Schatz zu holen. Den Drachen war ,wie es schien, von der Explosion  
auch nichts passiert und ich versuchte sie auf irgendeine Art zu 
bekämpfen, obwohl ich sehr müde war und keine Kraft mehr hatte... 
Während sie schliefen bin ich heimlich reingegangen und suchte den 
Schatz. Am Rand der Höhle sah ich eine Truhe und begriff, dass sie ihn 
möglicherweise dort versteckt hielten. Ich sah aber, dass die Truhe 
verschlossen war und ich den Schlüssel finden musste , um sie zu öffnen. 
Plötzlich sah ich am Hals des einen Drachen den Schlüssel hängen. In 
dem Moment erinnerte ich mich an eine alte Frau, die mir einen Beutel 
mit Schlafmittel gegeben hatte, falls ich es brauchen sollte. 
 

Ich brächte es ganz nah an die Nasenlöcher der 2 Drachen und so würden sie für 
eine ganze Weile schlafen und ich könnte problemlos  meine Arbeit tun. Das tat 
ich auch. Als ich die Truhe öffnete, war ich sprachlos. Sie hatten den goldenen 
Pilz des Friedens vom Schloss des Königs gestohlen, der ihn dort in einer 
Glaskugel hielt, damit die ganze Welt in Frieden lebte. 
Sofort wurde mir klar, dass ich ihn so schnell wie möglich zurück an seinen 
Platz bringen musste, bevor in den Herzen der Menschen das Böse, die 
Feindseligkeit, Krach und Kriege eindringen würden. 
So nahm ich ihn also und rannte so schnell ich konnte , um ihn zurückzubringen 
und noch bevor die Drachen aufwachen würden. Ich war aber sehr müde und 
hungrig uns setzte mich ein Weilchen um aufzuschnaufen. In dem Moment 
kamen an mir irgendwelche Menschen mit ihrer Karre vorbei. Sie nahmen mich 
mit, gaben mir etwas zu essen und versprachen mir, mich zum Schloss zu 
bringen.  
Während ich aber so daherschlief, mit halboffenen Augen, sah ich dass sie den 
Schatz nahmen und unter das Heu versteckten. 
Kurz bevor wir am Schloss ankamen, sprang ich von der Karre, rannte sofort 
zum König und erzählte ihm von meinem Abenteuer und wie ich den Schatz 
gefunden hatte. Im Nu beauftragte er seine Wächter sie einzufangen und ins 
Gefängnis zu stecken. 
So kam der Pilz an seinen Platz zurück und alle Menschen konnten in Frieden 
weiterleben. 
 

  



Ταξίδι στην ονειροχώρα του Μίκη 
 

Μια φορά κι έναν καιρό που λέτε στη χώρα του Μίκη, αποφασίστηκε να 
βραβεύσουν και να δώσουν δώρα στα καλύτερα παιδιά της γης.  
Σε αυτά δηλαδή που ήταν φρόνιµα, υπάκουα, και σέβονταν τους γονείς 
τους . 
Κάλεσαν λοιπόν όλους τους γονείς να επισκεφτούν την ονειροχώρα του 
Μίκη. 
Όταν έφταναν οι γονείς, για να βρεθούν µέσα στη χώρα έπρεπε να 
γλιστρήσουν από µια τεράστια τσουλήθρα.  
Παντού έβλεπες πολύχρωµα φωτάκια, δέντρα από τα οποία κρέµονταν 
ζαχαρωτά και σοκολάτες, χιλιάδες κούνιες και πολλά αστεία ανθρωπάκια. 
Οι περισσότεροι γονείς δεν είχαν παράπονα από τα παιδιά τους κι έτσι ο 
Μίκης και η Μίκη µοίρασαν πάρα πολλά δώρα στα παιδιά κι όλοι ήταν 
τρισευτυχισµένοι. 
 

οι µαθητές του Γ 1 
 

 
 

A Trip to Mickey’s Dream World 
Once upon a time in Mickey’s dream world it was decided to 
award and offer presents to the best kids in the world; to the 
kids that were quiet, obedient and respected their parents. So, 
they called all the parents to visit Mickey’s dream world. When 
the parents arrived in order to enter the world they had to go 
down through a huge slide. You could see colourful lights, candy 
trees thousands of swings and many funny little people 
everywhere. Most parents did not have complaints so Mickey 
and Micky gave many presents to the kids and they were all 
happy.     

Students of 3rd class 
 

Eine Reise in Mickeys Traumland 
Einmal vor langer Zeit, hört hört, entschloss man sich in 
Mickeys Traumland mit Preisen und Geschenken die besten 
Kinder der Welt zu krönen.  
Diese Kinder also, die brav waren und ihren Eltern gehorchten 
und respektierten. So haben sie alle Eltern eingeladen Mickeys 
Traumland zu besuchen.  
Sobald diese ankamen, mussten sie, um ins Land zu gelangen, 
von einer riesigen Rutsche runterrutschen. 
Überall gab es bunte Lichter, Bäume von denen Süßigkeiten und 
Schokoladen hingen, tausende Schaukeln und viele lustige 
Männchen. 
Die meisten Eltern hatten keinen Kummer mit ihren Kindern und 
so teilten Mickey und Mini sehr viele Geschenke an die Kinder 
aus. Alle waren überglücklich. 

Die Schüler der 3a 



Η χώρα των χαριτωµένων 
 

Μια φορά κι έναν καιρό στη χώρα των χαριτωµένων ζούσε ένα πολύ 
όµορφο κοριτσάκι που το λέγανε Ελισάβετ.  
Είχε καστανά, µακριά σγουρά µαλλιά και κάτι πανέµορφα πράσινα µάτια. 
Ήταν πολύ όµορφη, έµοιαζε σαν πριγκίπισσα κι όσοι τη βλέπανε τη 
θαύµαζαν κι έµεναν µε ανοιχτό το στόµα.  
Είχε πολύ καλούς τρόπους, ήταν ευγενική, υπάκουη, καλή µαθήτρια και 
βοηθούσε όσους µπορούσε. Όλοι την αγαπούσαν, όπως κι εκείνη το ίδιο 
και πάντα την έβλεπε κανείς µε το χαµόγελο στα χείλη. 
Σε µια άκρη της χώρας όµως, µέσα σε ένα κάστρο ζούσε ένας πονηρός 
µάγος, ο οποίος ζήλεψε την οµορφιά της και την αγάπη που της έδειχνε ο 
κόσµος κι αποφάσισε να την κλέψει… 
  

Ευγενία Γίδαρου Γ 1  
 

 
 
 

Das Land der Reizenden 
 

Es war einmal im Land der Reizenden, da lebte ei sehr schönes 
Mädchen namens Elisabeth. Sie hatte lange, braune, lockige Haare 
und wunderschöne, grüne Augen. Sie war sehr hübsch, sie sah aus 
wie eine Prinzessin und alle die sie sahen, blieben mit offenen Mund 
stehen vor Bewunderung. 
Sie hatte gutes Benehmen, war nett, gehorsam, eine gute Schülerin 
und half wo sie konnte. Alle liebten sie , genauso wie sie selbst und 
immer sah man sie mit einem Lächeln auf den Lippen. 
In einem anderen Teil des Landes aber, in einer Burg, lebte ein 
schlauer Zauberer, der neidisch auf ihre Schönheit war und der 
Liebe, die ihr die Menschen zeigten und so entschied er sich sie zu 
stehlen.......... 

Evgenia Gidarou - 3 a 
 
 

Valstī der Reized 
 

Kādreiz vienā valstī der Reized, kur dzīvoja ļoti skaista meitene 
vārdā Elizabete.Viņai bija gari, brūni, skruļaini mati un burvīgas zaļas 
acis. Viņa bija ļoti mīļa, izkatijās pēc princeses un visi, kas bija viņu 
ieraudzījuši, stāvēja ar atvērtām mutēm no viņas skaistuma. Viņa bija 
labas uzvedības meitene, bija mīļa un paklausīga, laba skolniece un 
palīdzēja visiem kā varēja. Visi viņu mīlēja, jo viņai vienmēr bija 
smaids uz lūpām. 
Citā valsts daļā , vienā kalnā dzīvoja viltīgs burvis, kuram skaudra 
meitenes skaistums, un nepatika, ka meitene visiem dāvā savu 
mīlestību, tāpēc viņš nolēma viņu nolaupīt….. 

Jevgēnija Gidarou - 3a 
 



Ο Αϊ – Βασίλης άργησε 
 

Ξηµέρωσε παραµονή Πρωτοχρονιάς κι ο Αϊ-Βασίλης παρακοιµήθηκε. 
Τότε το ποντικάκι του, του τράβηξε τη γενειάδα για να ξυπνήσει.  
Ο Αϊ-Βασίλης ξύπνησε απότοµα και το ρώτησε: 
- Γιατί µε ξύπνησες καλό µου ποντικάκι; 
Κι εκείνο απάντησε: 
- Είναι παραµονή Πρωτοχρονιάς κι εσύ έχεις αργήσει, πότε θα µοιράσεις τα 
δώρα στα παιδιά;  
Ο Αϊ-Βασίλης από τη βιασύνη του, έβαλε τα δυο πόδια του σε ένα 
µπατζάκι, γλίστρησε κι έπεσε κάτω. Αφού ετοιµάστηκε, βγήκε έξω να 
βρει τους τάρανδους για να ξεκινήσει για το µακρινό του ταξίδι.  
Καθώς τους έψαχνε συνάντησε την αλεπού, η οποία του είπε ότι οι 
τάρανδοι του έπαιζαν χιονοπόλεµο.  
Πήγε τους βρήκε και ξαφνικά ενώ ήταν έτοιµος να τους φωνάξει, τη 
στιγµή εκείνη του ήρθε µια χιονόµπαλα στο κεφάλι κι άρχισε κι αυτός το 
παιχνίδι του χιονοπόλεµου. Η σοφή κουκουβάγια του θύµισε το ταξίδι του 
και πως δεν ήταν ώρα για παιχνίδια. Πραγµατικά αφού φόρτωσαν τα 
δώρα στο έλκηθρο, ξεκίνησαν για το µεγάλο ταξίδι. Τελικά πρόλαβαν, 
µοίρασαν όλα τα δώρα στα παιδιά προτού ξηµερώσει κι ξεκίνησαν για το 
ταξίδι της επιστροφής. Όταν όµως επέστρεφαν ο Αϊ-Βασίλης παρατήρησε 
ότι του είχε πέσει ένα δώρο από το τσουβάλι του, και δεν το είχε δώσει σε 
κάποιο παιδάκι. Στενοχωρέθηκε πολύ και δεν ήξερε τι να κάνει. Τα 
ξωτικά όµως του δάσους, τότε του είπαν ότι το δώρο αυτό ήταν δικό τους 
για εκείνον. Μόλις το άνοιξε, ξεκαρδίστηκαν όλοι στα γέλια.  Ήταν ένα 
µεγάλο ξυπνητήρι.                     

Τα παιδιά του Γ 1 

 

Der Weihnachtsmann kam zu spät 
 

Das Neujahr brach an und der Weihnachtsmann hatte verschlafen. 
Sein Mäuschen, zog an seinem Bart, um ihn zu wecken. Der 
Weihnachtsmann wachte plötzlich auf und fragte:  

- Warum weckst du mich mein gutes Mäuschen? 
Und dieses antwortete: 

- Es ist Neujahr und du bist spät dran, wann wirst du den 
Kindern  die Geschenke austeilen? 

Vor lauter Eile tat der Weihnachtsmann seine beiden Füße in ein 
Hosenbein, rutschte aus und fiel hin. Als er fertig war, ging er raus 
um seine Elche zu finden, damit er mit ihnen  die große Reise 
beginnen konnte. Während er suchte, traf er den Fuchs, der ihm 
mitteilte, dass seine Elche Schneeballschlacht spielten.  
Er fand sie und als er gerade dabei war sie zu rufen, kam ihm ein 
Schneeball auf den Kopf und so nahm er an der Schneeballschlacht 
teil. Die weise Eule erinnerte ihn an seine Reise und machte ihm klar,  
dass keine Zeit zum spielen war. So luden sie die Geschenke auf den 
Schlitten und begannen mit ihrer großen Reise. Schließlich schafften 
sie es alle Geschenke den Kindern auszuteilen bevor das Neujahr 
antrat und machten sich auf die Rückreise. Da aber merkte der 
Weihnachtsmann, dass ein Geschenk aus seinem Sack rausgefallen 
war und ein Kind es nicht bekommen hatte. Er war sehr traurig und 
wusste nicht, was er machen sollte. Die Kobolde aber sagten ihm, 
dass dies ein Geschenk von ihnen  für ihn sei. Als er es aufmachte, 
fielen alle um vor Lachen. Es war ein großer Wecker. 
 

Die Schüler der 3a 



Η κότα που ήθελε να πετάξει   
 

Κάποτε σε µια φάρµα ζούσε µια κότα που το όνειρο της ήταν να πετάξει. 
Αυτή η κότα, ήταν η πιο άτυχη της φάρµας.  
Όταν πήγαινε να φάει σπόρους την προλάβαιναν οι άλλες κότες κι όταν 
πήγαινε να γεννήσει τα αυγά της, οι άλλές κότες έπιαναν όλες τις θέσεις 
που ήταν στο κοτέτσι.  
Για αυτό η κότα ήθελε να φύγει από τη φάρµα. Μια µέρα εκεί που 
καθόταν είδε στον ουρανό έναν κόκορα να πετάει έχοντας στα φτερά του 
να έχει κάτι που έµοιαζαν σαν µπουκάλια κι έβγαζαν φωτιές.  
Όταν προσγειώθηκε ο κόκορας, η κότα του ζήτησε να της δανείσει τα δυο 
µπουκάλια για να φύγει από τη φάρµα.  
Αυτός συµφώνησε, µόνο µε την προϋπόθεση αν έφευγε µαζί του.  
Η κότα δέχτηκε ευχαρίστως και έφυγαν µαζί σε µια άλλη φάρµα, όπου 
έκαναν πολλά κοτοπουλάκια κι έζησαν ευτυχισµένοι για πάντα. 

Πέτρος Τριανταφύλλου – Γ 2 
 

 
 
 

Die Henne die fliegen wollte 
 

Es war einmal auf einer Farm, da lebte eine Henne deren Traum es war fliegen 
zu können. Diese Henne war die unglücklichste der Farm. Immer wenn sie 
Kerne essen ging, waren die anderen Hennen vor ihr da und wenn sie ihre Eier 
brüten wollte, hatten die anderen Hennen alle Plätze im Hühnerstall  schon 
belegt. 
Deswegen wollte die Henne weg von der Farm. 
Eines Tages als sie so rumsaß, sah sie am Himmel einen fliegenden  Hahn, der 
auf seinen Flügeln so etwas wie Feuerwerfende Flaschen hatte. 
Als der Hahn landete, wollte die Henne vom ihm die zwei Flaschen ausleihen, 
um von der Farm wegzukommen. 
Er war einverstanden mit der Vorraussetzung, dass sie mit ihm wegfliegen 
würde. 
Die Henne stimmte gerne zu und so gingen sie zu einer anderen Farm, wo sie 
zusammen viele Hühner zeugten und für immer glücklich lebten. 

Petros Triandafillou – 3 b 
 
 
 

Курочка мечтающая летать 
 
Когда-то на одной ферме жила курочка, которая мечтала летать. Курочка 
эта была самая невезучая на ферме. Другие куры успевали всегда  раньше 
нее поклевать зернышки и занять место в котедже, чтобы снести яйца.  
Поэтому курочка хотела уйти с этой фермы.   
Однажды она увидела в небе летящего петуха, который на крыльях имел 
нечто  похожее на бутылки, выпускающие огонь. Когда петух 
приземлился, курочка попросила его одолжить эти две бутылки,  чтобы 
покинуть ферму. 
Петух согласился, но с условием, что уйдут они вместе. Курочка с 
радостью  согласилась и так они ушли вместе на другую ферму, где 
вывели много цыплят  и прожили счастливо.     

 
Петрос Триандафиллу – 3б  класс 

 



Παραµονή Πρωτοχρονιάς 
 

31 ∆εκεµβρίου, κοντεύουν µεσάνυχτα, ησυχία στις γειτονιές. Φωτισµένα 
παράθυρα, κίνηση µέσα στα σπίτια. Παραµονή Πρωτοχρονιάς. Βοριάς 
φυσά και φέρνει ψυχρό χιονόνερο.  
Όλη η οικογένεια είναι µαζί περιµένουν να πάει 12 τα µεσάνυχτα για να 
υποδεχτούν τον καινούριο χρόνο. Και ξαφνικά οι δείκτες του ρολογιού 
δείχνουν 12 τα µεσάνυχτα, οι ευχές δίνουν και παίρνουν. « Και του 
χρόνου! Να 'στε καλά! Καλή χρονιά! ». 
Όλοι τραγουδούν πάει ο παλιός ο χρόνος. Ήρθε επιτέλους η ώρα για την 
κοπή της βασιλόπιτας. Ο πατέρας παίρνει το µαχαίρι και σταυρώνει κι 
αρχίζει να ονοµατίζει κάθε κοµµάτι.  
Όλοι λαχταρούν να πάρουν το κοµµάτι τους για να βρουν το φλουρί. Το 
τυχερό της καινούριας χρονιάς.  
Αφού µοιράστηκαν όλα τα κοµµάτια κι ο καθένας έτρωγε και ταυτόχρονα 
έψαχνε για το τυχερό φλουρί, τότε ξαφνικά ο µικρός µου αδερφός, µάς 
είπε του µυστικό……. 
 

Λαχανίδης Χρήστος  -  ∆ 2 τάξη 
 

 

Silvester 
 

31 Dezember, bald Mitternacht, es ist ruhig in der Nachbarschaft. 
Leuchtende Fenster, in den Häusern ist viel los. Silvester.  
Der Nordwind weht und bringt kaltes Regenwasser mit. 
Die ganze Familie ist beisammen und wartet bis es Mitternacht wird, damit sie 
das neue Jahr willkommen heißen.  
Plötzlich gehen die Zeiger der Uhr auf zwölf und man hört nur Wünsche um 
sich.” Bis zum nächsten Jahr! Macht΄s gut! Gutes neues Jahr!” 
Alle singen ein Abschiedslied für das vergangene Jahr. Endlich ist es Zeit den 
Neujahrskuchen anzuschneiden. Der Vater bringt das Messer, macht ein Kreuz 
und beginnt die Stücke zu benennen. Alle freuen sich und sind gespannt darauf 
ihr Stück zu bekommen, um das Geldstück zu finden, das Glück im neuen Jahr 
bringen wird. 
Als alle Stücke verteilt waren, jeder seins aufaß und nach seinem  
Glücksbringer suchte, sagte uns  plötzlich mein kleiner Bruder das 
Geheimnis...... 

Lachanidis Christos – 4 b 
 
 

New Years Eve 
 

31st December, almost midnight, the neighborhoods are quiet. Lighted 
windows, movement inside the houses. New Years Eve. The north wind brings 
chilly snow rain. 
The whole family is gathered waiting for midnight to welcome the new year. 
Suddenly, the clock shows midnight, they start wishing each other. “Happy 
New Year! » 
Everyone sings goodbye songs to the last year. It is finally time for the cake to 
be cut. Father takes a knife and names each piece of the cake. 
Everybody wishes to get the piece with the gold coin.  
The new year’s lucky one.    
After all the pieces were given out and each one was eating and searching his 
own, our youngest brother told us his secret…….. 

 
Lachanidis Christos – class D 2 

 



Λούλου και Ίνγκα 
 

Μια µέρα καθώς περπατούσα στο δρόµο συνάντησα µια πολύχρωµη 
γατούλα, που ήταν τόσο όµορφη και ξεχωριστή. Είδα όµως ότι το 
πρόσωπό της ήταν θλιµµένο και τη ρώτησα: 

- Πως σε λένε; Εµένα µε λένε Ίνγκα. Τι έχεις και είσαι τόσο 
λυπηµένη; 

- Με λένε Λούλου. Είµαι τόσο λυπηµένη, γιατί δε µε παίζουν οι 
άλλες γάτες επειδή είµαι διαφορετική από αυτές.  

Πήρα την πολύχρωµη γατούλα στην αγκαλιά µου κι άρχισα να τη 
χαϊδεύω. Ήταν τόσο γλυκιά. Τότε εκείνη άρχισε να µου λέει την ιστορία 
της: 

- Είµαι από την οικογένεια των πολύχρωµων γάτων. Πριν από λίγες 
µέρες είπα στη µαµά µου πως θα πάω µια βόλτα. Καθώς έκανα τη 
βόλτα µου είδα ένα όµορφο δάσος. Όταν µπήκα εκεί µέσα, 
τρόµαξα πολύ. Ήθελα να βγω µα δεν µπορούσα. Φώναζα βοήθεια, 
βοήθεια µα κανείς δε µε άκουγε κι έτσι δεν µπόρεσε κανείς να µε 
βγάλει από κει µέσα. Από τότε έχω να δω τους δικούς µου και 
τελικά κατέληξα εδώ, στον κόσµο των ανθρώπων. Αυτή ήταν η 
τόσο θλιβερή µου ιστορία και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. 

- Θέλεις να σε βοηθήσω εγώ; 
- Ναι, µα πώς; 

Πήρα λοιπόν την πολύχρωµη γατούλα στο σπίτι µου και είπα στους 
γονείς µου ότι τη βρήκα στο δρόµο κι ήταν πολύ θλιµµένη.  
Τους ρώτησα αν µπορούσα να τη κρατήσω και να τη βοηθήσω. Αυτοί δε 
µου αρνήθηκαν.  
Το όνοµα της γατούλας δεν το αλλάξαµε. Τη φροντίζαµε όλοι µαζί. Το 
προσωπάκι της σιγά σιγά έγινε πολύ χαρούµενο. Παίζαµε µαζί παιχνίδια, 
πηγαίναµε βόλτα, βλέπαµε µαζί τηλεόραση.  
Έτσι πέρασαν αρκετά χρόνια. 
Όταν µεγάλωσε έφυγε και πήγε να φτιάξει τη δική της οικογένεια. Εκείνη 
τη µέρα είχα κλειστεί στο δωµάτιο µου κι έκλαιγα µε τις ώρες µέρα – 
νύχτα. Σιγά σιγά το ξεπέρασα, τη Λουλού όµως δε θα την ξεχάσω ποτέ. 
Εύχοµαι και προσεύχοµαι να είναι καλά εκεί που βρίσκεται.  

 
Ε 2 – Κουρτσίδου Ίνγκα 

 

Разноцветная кошка 
Однажды прогуливаясь по дороге, я встретила разноцветного котенка, 

который был очень своеобразный и красивый. Я заметила, что мордочка у него 
была грустная , и спросила: 

- Как тебя зовут? Меня зовут Инга. Что с тобой случилось и почему ты 
такой грустный ? 

- Меня зовут Лулу.   Грустная  я,   потому что   другие   котята не хотят 
играть со мной из-за того, что я отличаюсь от них. 

Я взяла котенка на руки и начала его гладить . Он был такой хороший! 
Тогда Лулу рассказала мне свою историю: 

- Я из  семейства разноцветных кошек.   Несколько дней назад я сказала 
маме что пойду гулять. Прогуливаясь я увидела красивый лес. Войдя в лес я 
очень испугалась и решила   выйти из него, но не смогла так как заблудилась. 
Стала   звать   на помощь, но никто  меня  не слышал и никто мне не мог  
помочь. Так я потеряла своих и попала в мир людей. Вот и вся моя грустная 
история. Сейчас я не знаю что мне делать. 

-  Хочешь я тебе помогу ? 
-  Да, но как ? 
Я взяла котенка к  себе  домой.   Родителям   я   все объяснила и спросила 

могу ли  оставить Лулу дома. Они согласились. 
Кличку нашей любимицы мы не поменяли. Заботились о ней всей семьей. 

Мордочка нашей кошечки стала постепенно становиться радостной. Вместе 
мы играли с ней, ходили на прогулку, смотрели телевизор. Так прошло 
несколько лет . 

Когда наша гостья выросла она создала свою семью и ушла от нас. В тот 
день я закрылась в комнате и долго плакала. Постепенно я привыкла к 
отсутствию Лулу, но всегда вспоминаю ее. Думаю о ней и молюсь, чтобы у 
нее было все хорошо где бы она не была. 

5Б класс -   Курциду Инга 
 

 



Καυτή υπόθεση 
 

Η αρχή της ιστορίας από το ∆ηµοτικό Σχολείο  Silvesterschule 
 

Μια µέρα βρήκα στο πατάρι ένα κιβώτιο. Το άνοιξα και µέσα βρήκα 
παλιά βιβλία, κασέτες και το χάρτη ενός θησαυρού. Ένιωσα ανάµεικτα 
συναισθήµατα.  
Ο µισός µου εαυτός µου έλεγε: « Μείνε εδώ» και ο άλλος µισός « Έλα 
και πάρε το θησαυρό ». ∆ιάλεξα το δεύτερο µισό. 
Πήρα το χάρτη του θησαυρού. Με οδήγησε µέσα σε δάση και χωριά, 
πάνω σε βουνά και λόφους. Αναρωτήθηκα:  
« Πού θα µε οδηγήσει άραγε; » 
Προχωρούσα συνεχώς µέχρι που ο χάρτης ξαφνικά σταµάτησε. 
Μπροστά µου υπήρχε µια σπηλιά. Μπήκα προσεκτικά µέσα κι άκουσα 
από µακριά µυστηριώδεις σταλαγµατιές.  
Ακουγόταν από το βάθος της σπηλιάς σαν να υπήρχε κάπου εκεί µια 
πηγή. Ξαφνικά ένιωσα να ζεσταίνοµαι όλο και πιο πολύ.  
Ήταν τέτοια η ζέστη που δεν µπορούσα να ανοίξω τα µάτια µου. Κι όµως 
κάτι αναγνώρισα: Ήταν πράσινο σαν το γρασίδι και είχε µάτια τόσο 
κόκκινα σαν τη φωτιά. « Μυρίζει καπνός » σκέφτηκα, κάτι που σίγουρα 
φαντάστηκα.  
Τότε αναγνώρισα το δράκο… 

 

 

Η συνέχεια της ιστορίας από τη µαθήτρια Αντίνου Μαρία του Ε 2 του 
6ου ∆ιαπολιτισµικού  ∆ηµ. Σ.χ. Ελευθερίου–Κορδελιού 

 
Στην αρχή σκέφτηκα να το βάλω στα πόδια από την τροµάρα που είχα πάρει. 
Πρώτη φορά έβλεπα έναν τόσο µεγάλο δράκο.  
Αυτός όµως δεν αντέδρασε καθόλου, ούτε κινήθηκε να µε χτυπήσει ούτε να µε 
φάει. 
Τότε σκέφτηκα ότι εµείς οι δυο θα µπορούσαµε να γίνουµε καλοί φίλοι, 
έχοντας στο µυαλό µου τη συµβουλή του παππού µου ότι « όταν δεν µπορείς να 
νικήσεις κάποιον γίνε φίλος µαζί του ».  
Έτσι λοιπόν τον πλησίασα και τον ρώτησα πως τον λένε. Με ηρεµία που µε 
εξέπληξε, µου είπε Έρνεστ.  
Όση ώρα τον κοιτούσα µου έκανε πολλή  εντύπωση το σώµα του. Ο Έρνεστ µε 
έβαλε στην πλάτη του, για να µου κάνει µια βόλτα. Καθώς βρισκόµουν στην 
πλάτη του, παραξενεύτηκα µε το δέρµα του. Ήταν σκληρό κι άγριο.  
Το ύψος του ήταν όσο το ύψος της σπηλιάς. Με την ευκαιρία της περιήγησης 
µου αυτής, βρήκα το χρόνο και του διηγήθηκα την περιπέτειά µου.  
Ότι πέρασα από βουνά, δάση, ποτάµια και λίµνες. Πολλές φορές κινδύνεψα. 
Παραλίγο να µε φάνε οι κροκόδειλοι και να µε τσιµπήσουν φίδια.  
Καθώς έλεγα αυτά, ο Έρνεστ µε οδήγησε σε ένα στενό µονοπάτι, όπου µου 
έδειξε το µεγάλο του µυστικό. Ήταν ένα παλιό και σπασµένο µπαούλο που 
µέσα έκρυβε έναν θησαυρό. Ένα µπαούλο γεµάτο νοµίσµατα και χρυσαφικά, 
που τα φυλούσε πολλά χρόνια.  
Μου εµπιστεύτηκε το µυστικό του και µου είπε να µην το πω σε κανέναν. Έτσι 
ορκίστηκα να το τηρήσω.  
Όταν πρωτοξεκίνησα αυτή την περιπέτεια µου, το όνειρο µου ήταν να βρω και 
να πάρω το θησαυρό. Τώρα όµως κατάλαβα ότι το πιο σηµαντικό ήταν ότι 
έκανα έναν νέο καλό φίλο κι αυτό αξίζει περισσότερο από όλους τους 
θησαυρούς του κόσµου.  
Στο τέλος τον χαιρέτησα συγκινηµένη – το ίδιο ήταν κι αυτός - και του είπα ότι 
η φιλία µας θα ζήσει για πάντα. Αυτό το ταξίδι θα µου µείνει αξέχαστο. 
 



Heiße Angelegenheit 
 

Eines Tages fand ich eine Kiste auf dem Dachboden.  
Ich öffnete sie und fand alte Bücher, alte Kassetten und 
einen Schatzplan. Ich hatte gemischte Gefühle.  
Eine Hälfte von mir sagte „Bleib hier“, und die andere „Komm 
und hol dir den Goldschatz!“ Ich entschied mich für die 
zweite Hälfte. 
Ich nahm den Schatzplan. Er führte mich durch Wälder und 
Dörfer, über Berge und Hügel. Ich fragte mich: Wo wird er 
mich nur hinführen? Ich ging weiter und weiter bis der 
Schatzplan plötzlich aufhörte. 
Vor mir war eine Höhle. Vorsichtig ging ich hinein und hörte 
schon von weitem ein geheimnisvolles Tropfen.  
Es kam vom Ende der Höhle und hörte sich an, als wenn hier 
irgendwo eine Quelle wäre. Plötzlich bemerkte ich, dass es 
immer wärmer und wärmer wurde. Es wurde so heiß, dass ich 
meine Augen gar nicht mehr öffnen konnte.  
Und doch erkannte ich etwas: Es war grün wie Gras und hatte 
Augen so rot wie Feuer. „Es riecht hier nach Qualm!“, dachte 
ich, was ich mir bestimmt nur einbildete. Dann erkannte ich 
den Drachen……… 
Am Anfang dachte ich, ich renne davon, nachdem ich so 
erschrocken war. Zum ersten Mal sah ich einen so großen 
Drachen. Der aber reagierte gar nicht, er rührte sich nicht, 
weder um mich zu schlagen, noch um mich zu fressen.  
So kam mir der Gedanke, dass wir zwei gute Freunde werden 
könnten und mir kam in den Sinn der Rat meines Großvaters, 
dass wenn man jemanden nicht besiegen  kann, sich besser 
mit ihm anfreundet. 
 

Also trat ich ihm näher und fragte ihn wie er heißt. Ganz ruhig, und das 
zu meiner Überraschung, erwiderte er Ernest. Solange ich ihn 
anschaute, beeindruckte mich sein Körper. 
Ernest nahm mich auf seinen Rücken, um mit mir einen Spaziergang zu 
machen. Während ich auf seinem Rücken saß, wirkte sein Fell auf mich 
merkwürdig.  
Es war hart und wild. Er war so groß wie die Höhle. Während dieses 
Rundgangs, hatte ich Zeit ihm von meinem Abenteuer zu erzählen. 
Dass ich durch Wälder, Berge, Flüsse und Seen gegangen war. Sehr oft 
war ich in Gefahr. Fast wäre ich von Krokodilen aufgefressen und von 
Schlangen gebissen worden. 
Solange ich erzählte, führte mich Ernest in einen engen Pass, wo er mir 
sein großes Geheimnis enthüllte. Es war eine alte, kaputte Truhe, in der 
ein Schatz verborgen war.  
Eine Truhe, voll mit Münzen und Goldschmuck, die er jahrelang 
bewahrte. Er vertraute mir sein Geheimnis an und sagte ich solle es 
nicht weitersagen. 
So schwörte ich dies einzuhalten. 
Als dieses Abenteuer für mich begann, träumte ich den Schatz zu 
finden und mitzunehmen. Jetzt aber ist mir klar geworden, dass es 
wichtiger ist einen neuen Freund zu haben und dass das wertvoller ist 
als alle Schätze auf der ganzen Welt.  
Schließlich verabschiedete ich mich von ihm sehr gerührt - genauso wie 
er - und sagte ihm, dass unsere Freundschaft für immer leben würde. 
Diese Reise werde ich nie vergessen. 

 
Die Schüler der 5b 



Ψάχνοντας τον πολύτιµο θησαυρό 
 

Κάποτε ήταν ένα παιδί που το έλεγαν Αλέξανδρο.  
Κάποια µέρα κάποιος γέροντας του είπε για έναν πολύτιµο θησαυρό που 
υπάρχει στην Ινδία.  
Πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά τα λόγια του γέροντα δεν βγήκαν ποτέ από 
το µυαλό του.  Έτσι λοιπόν πήρε την απόφαση να ξεκινήσει για το µεγάλο 
ταξίδι της περιπέτειας. Αφού πέρασε από πολλές χώρες, λίµνες, ποτάµια, 
λόφους και σπηλιές στη νότια Ινδία. Εκεί σε κάποιο χωριό και µε τη 
βοήθεια κάποιων ιθαγενών βρήκε θαµµένο ένα σεντούκι, όπου µέσα 
υπήρχαν διάφοροι χάρτες.  
Επειδή δεν µπορούσε να καταλάβει κάποια σύµβολα, ζήτησε τη βοήθεια 
των ντόπιων. Μετά από πολλές µέρες περιπλάνησης, έφτασαν σε ένα 
πανέµορφο µέρος µε πολλά δέντρα και στη µέση ένα µικρό λοφάκι.  
Πραγµατικά, οι χάρτες έλεγαν την αλήθεια, ο θησαυρός ήταν εκεί 
θαµµένος και καλά κρυµµένος για αιώνες. Μόλις τον αντίκρισαν η χαρά 
τους ήταν απερίγραπτη.  
Υπήρχαν αρχαία αγάλµατα και αρχαία κοσµήµατα.  
Έτσι λοιπόν αποδείχτηκε ότι ο γέροντας είχε δίκιο και ο Αλέξανδρος πήρε 
το δρόµο του γυρισµού µαζί µε το θησαυρό.  

 

Η οµάδα: Τρύπια Τενεκεδάκια του ΣΤ 1 
 

 

Looking for the Valuable Treasure 
 

There was a kid once called Alexandros. One day an old man told him about a 
valuable treasure in India.  
Many years came by but the old man’s words were never forgotten.  
So, he decided to start for the long adventurous trip. He passed through many 
countries, lakes, rivers, hills and caves in south India. There, in a village and with 
the help of the natives he found a buried chest that had many maps inside.  
Since he could not understand the symbols he asked for the help of the natives. 
After many days of wondering they reached a very beautiful place with many trees 
with a hill in the middle. Really, the maps were saying the truth.  
The treasure was buried there well hidden for centuries. When they saw it their joy 
was beyond words. There were ancient statues and coins. So, it was proved that the 
old man was right and Alexandros returned with the treasure.  

Group: leaking cans of 6th class 
 
 

Auf der Suche nach dem wertvollen Schatz 
 

Es war einmal ein Kind namens Alexandros. Eines Tages erzählte ihm ein alter 
Mann von einem wertvollen Schatz in Indien. 
Viele Jahre vergingen, aber die Worte des alten Mannes gingen nicht aus seinem 
Kopf. So entschloss er sich eine große Abenteuerreise zu machen. Nachdem er 
durch viele Länder, Seen, Flüsse, Hügel und Höhlen reiste, kam er in Indien an. 
Dort in einem Dorf und mit Hilfe mancher Einheimischer, fand er eine Truhe 
begraben, in der verschiedene Landkarten waren. 
Da er einige Symbole nicht verstehen konnte, bat er die Einheimischen um Hilfe. 
Nach vielen Tagen umherlaufen, kamen sie einen wunderschönen Ort mit vielen 
Bäumen. In der Mitte gab es einen Hügel. Tatsächlich, die Landkarten erzählten die 
Wahrheit.  
Der Schatz war dort begraben und gut versteckt für Jahrhunderte. 
Als sie ihn sahen war ihre Freude unbeschreiblich. 
Da waren altertümliche Statuen und antiker Schmuck. 
So bewies sich, dass der alte Mann Recht hatte und Alexandros machte sich 
zusammen mit dem Schatz auf die Rückreise. 

 
Die Gruppe: Durchlöcherte Blechdosen der 6a 



Το νησί των ζώων 
 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δυο αδέλφια µαζί µε τους φίλους τους και παίζανε πάνω σε 
µια βάρκα. Έτσι όπως κουνιότανε, το σχοινί λύθηκε κι η βάρκα έφευγε όλο και πιο 
µακριά. Τα παιδιά δεν παρατήρησαν ότι η βάρκα είχε λυθεί. Όταν το κατάλαβαν, 
προσπάθησαν να την επαναφέρουν, αλλά δεν το κατάφεραν, ήταν ήδη αργά κι άρχισαν 
να φοβούνται. Όταν βράδιασε ξέσπασε µια καταιγίδα και η βάρκα πήρε νερά και 
βούλιαξε.  
Τα παιδιά παρασύρθηκαν από τα κύµατα και την άλλη µέρα χωρίς να το καταλάβουν 
βρέθηκαν ναυαγοί σε ένα νησί, κουρασµένοι και πεινασµένοι.  
Καθώς περπατούσαν στην ακτή είδαν από µακριά ένα µικρό σπιτάκι.  
Πλησίασαν και χτύπησαν την πόρτα. Τους άνοιξε µια γριά κότα και τους ρώτησε τι 
θέλουν.  
Τα παιδιά ένιωσαν µεγάλη έκπληξη και παρατήρησαν ότι σε αυτό το νησί υπήρχαν µόνο 
ζώα που µιλούσαν. Μετά από µέρες βρήκαν µια τοποθεσία, όπου έφτιαξαν ένα µικρό, 
όµορφο σπίτι για να µείνουν. Οι γονείς των παιδιών έψαχναν για χρόνια τα παιδιά τους, 
αλλά µάταια. 
Κάποια µέρα κι έπειτα από πολύ καιρό κι αφού τα παιδιά είχαν µεγαλώσει, είδαν να 
πετάει πάνω από το νησί και να προσγειώνεται ένα ελικόπτερο.  
Μέσα από αυτό βγήκαν οι γονείς τους.  
Τα παιδιά ένιωσαν µεγάλη έκπληξη και χάρηκαν πάρα πολύ που ξαναείδαν τους γονείς 
τους µετά από τόσα χρόνια. ∆ε θέλησαν όµως να φύγουν µαζί τους, γιατί όπως τους 
είπαν είχαν συνηθίσει πλέον τη ζωή στο νησί, τη συγκατοίκησή τους µε τα ζώα κι είχαν 
αγαπήσει το υπέροχο φυσικό περιβάλλον του. Οι γονείς τους έφυγαν λυπηµένοι και 
στενοχωρηµένοι, που δεν θα έβλεπαν τόσο συχνά τα παιδιά τους. 
 

Η οµάδα: Αστέρια του ΣΤ 1 
 

 

The Animal Island (Group: The stars of  6th class ) 
 

Once upon a time there were two brothers who were playing with their friends on a boat. As the 
boat was shifting, the rope was untied and they sailed away.  
The children did not notice that the rope had untied. When they did they tried to return but they 
couldn’t. It was already late and they were scared. When the night came a storm burst out and 
the boat was filled with water and sank.  
The children were carried away by the waves and without them noticing they found themselves 
hungry and exhausted in a deserted island. As they were walking along the shore, they saw far 
away a small house. They reached it and knocked at the door. An old hen answered and asked 
them what they wanted.  
The children were surprised as they noticed that the island was full of talking animals. Days 
later they built a small but beautiful house for themselves to stay. The children’s parents were 
hopelessly looking for them for years.  
One day, a long time later, and as the children had grown up, they saw a helicopter landing on 
the island. In the helicopter were their parents.  
The children were pleasantly surprised to see their parents again after all these years. However, 
they did not want to leave the island because they had got used to living on the island with the 
animals and they had loved the wonderful nature of the island. Their parents left sad and 
disappointed because they would not be able to see their children often.           

 

 
Die Insel der Tiere (Die Gruppe: Sterne der 6a ) 

 

Es waren einmal zwei Geschwister, die mit ihren Freunden auf einem Boot spielten. So wie das 
Boot wackelte, löste sich das Seil und das Boot trieb immer weiter weg. Die Kinder bemerkten 
nicht, dass das Boot sich gelöst hatte. Als sie es mitkriegten, versuchten sie es zurückzubringen 
aber haben es nicht geschafft. Es war schon spät geworden und sie begannen sich zu fürchten. 
Am Abend kam ein Gewitter und das Boot füllte sich mit Wasser und ging unter. Die Kinder 
wurden von den Wellen weggetrieben und am anderen Tag, ohne es zu bemerken, landeten sie 
wie Schiffsbrüchige auf einer Insel, müde und verhungert.  
Während sie am Strand liefen, sahen sie von weitem ein kleines Häuschen. Sie gingen näher ran 
und klopften an der Tür. Eine alte Henne öffnete und fragte was sie wollten. Die Kinder 
staunten und bemerkten, dass es auf der Insel nur sprechende Tiere gab. Nach ein paar Tagen, 
fanden sie einen Platz, wo sie ein kleines, nettes Haus bauten, um dort zu wohnen. Die Eltern 
der Kinder suchten jahrelang nach ihnen aber vergeblich. Eines Tages nach sehr langer Zeit, als 
die Kinder schon groß waren, sahen sie über der Insel einen Hubschrauber fliegen, der dann 
landete. Aus ihm stiegen ihre Eltern aus. Die Kinder waren sehr überrascht und sehr froh, dass 
sie nach so vielen Jahren ihre Eltern wiedersahen. Sie wollten aber nicht mit ihnen 
zurückgehen, denn wie sie ihnen erklärten, hatten sie sich an das Leben auf der Insel gewöhnt, 
an das Zusammensein mit den Tieren und liebten die wunderbare Natur um sich. Die Eltern 
gingen fort, traurig und betrübt, weil sie ihre Kinder nicht mehr so oft sehen würden. 



Η γάτα και το λιοντάρι 
 

Η αρχή της ιστορίας από την Sevastjanova Elisaveta του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Herderschule Rīga   

Χθες συνάντησα µια πολύχρωµη γάτα, που µου διηγήθηκε από πού έρχεται.  
« Ίσως εσείς δε γνωρίζετε πως υπάρχει ένας άλλος παράλληλος κόσµος!» 
Μου έδειξε µία πόρτα, που εµφανίστηκε ξαφνικά και µε προσκάλεσε στον 
κόσµο της. Παρ’ όλο που φοβόµουν λίγο, άνοιξα την πόρτα και µπήκαµε. 
Ήταν πολύ ενδιαφέρον, επειδή σ ’αυτό τον κόσµο έκανε πολύ κρύο και 
χιόνιζε, αν και σε µας ήταν κατακαλόκαιρο. 
Προχωρήσαµε µέσα στο κάτασπρο δάσος και συναντήσαµε ένα λιοντάρι.  
Το λιοντάρι µου είπε: 
- Σε περιµέναµε! Εµπρός, ΑΝΘΡΩΠΕ, πήδα στη ράχη µου! 
Κάθισα στη ράχη του και καλπάσαµε στον άγνωστο ορίζοντα………… 

 
 

 

Η συνέχεια της ιστορίας από τους µαθητές του ΣT 1 του 
6ου ∆ιαπολιτισµικού  ∆ηµ. Σ.χ. Ελευθερίου–Κορδελιού 

 
Το λιοντάρι µε πήγε µια βόλτα σε όλη τη χώρα, για να δω τα αξιοθέατα 
της. Σε µια στιγµή το λιοντάρι σταµάτησε και µου είπε:  

- Σου αρέσει η χώρα µας; 
- Μου αρέσει πάρα πολύ, του απάντησα µε θαυµασµό. 
- Καλώς ήρθες λοιπόν κοριτσάκι µου, στο βασίλειο σου. 

Στην αρχή φοβήθηκα, αλλά µετά πήδηξα από τη χαρά µου.  
Του εξέφρασα όµως µια απορία µου. 

- Γιατί διαλέξατε εµένα για βασίλισσα; 
- Γιατί ο θρύλος λέει πως για να έχει η χώρα µας, ξανά καλοκαίρι κι 

όλα τα πράγµατα να αποκτήσουν ξανά χρώµα, θα πρέπει να έρθει 
ένα µεγάλο και προπαντός καλό κορίτσι, να γίνει η βασίλισσα µας. 

- Πώς το ξέρεις ότι είµαι καλό παιδί; 
- Το ξέρω, γιατί µαζί µε τη γάτα σε παρακολουθούσαµε σε όλη σου 

τη ζωή και µας απέδειξες όλα αυτά τα χρόνια, ότι είσαι πολύ καλή.  
Χάρηκα πολύ και του είπα να µε οδηγήσει στο βασίλειο µου.  
Εκεί µε περίµενε µια µικρή γιορτή, πολλά δώρα κι ο βασιλιάς ο οποίος 
προοριζόταν για άντρας µου. Ήταν πολύ ωραίος και καλός και ήµουν 
σίγουρη ότι θα κάναµε µια ευτυχισµένη οικογένεια. Την άλλη µέρα……… 
Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα κι άκουσα τη µάνα µου να µου φωνάζει να 
σηκωθώ για να πάω στο σχολείο.  
Τι ωραίο που ήταν το όνειρο που έβλεπα, µακάρι να ήταν αληθινό.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Die Katze und der Löwe 
 
Gestern traf ich eine bunte Katze, die mir erzählte, woher sie 
kommt. ``Vielleicht wisst ihr nicht, dass es eine andere 
parallele Welt gibt!´´ Und sie zeigte eine Tür, die plötzlich 
herauskam, und lud mich in ihre Welt ein. Ich hatte trotzdem 
ein bisschen Angst, aber ich machte die Tür auf, und wir kamen 
ein. 
Es war sehr interessant, weil es in dieser Welt sehr kalt war 
uns es schneite, obwohl es bei uns der richtige Sommer war.  
Wir gingen durch den weißen Wald und begegneten einem 
Löwen. Der Löwe sagte: ``Wir haben auf dich gewartet! Los, 
Mensch, spring auf meinen Rücken!  
Ich setzte mich auf seinen Rücken und wir ritten in die 
unbekannte Ferne............. 

 

 
 

Der Löwe ging mit mir durchs ganze Land spazieren, um mir die 
Sehenswürdigkeiten zu zeigen. Auf einmal blieb er stehen und sagte 
mir: 

- Gefällt dir unser Land? 
- Es gefällt mir sehr, antwortete ich mit Bewunderung. 
- Willkommen also Mädchen in deinem Königreich. 

Anfangs bekam ich Angst, aber dann hüpfte ich vor Freude. Ich 
hatte aber eine Frage an ihn: 

- Warum wurde ich zur Königin ausgewählt? 
- Weil die Legende sagt, dass wenn wir wieder Sommer und 

Farben in unserem Land haben möchten, ein großes und 
besonders liebes Mädchen kommen muss, die unsere Königin 
wird. 

- Woher weißt du, dass ich ein liebes Kind bin? 
- Ich weiß es, weil, zusammen mit der Katze, haben wir dich 

dein ganzes Leben lang beobachtet und du hast all diese Jahre 
bewiesen, dass du sehr lieb bist. 

Ich freute mich sehr und sagte ihm, er solle mich in mein Königreich 
führen. Dort erwarteten mich ein kleines Fest, viele Geschenke und 
der König, der mein Mann werden sollte. Er war sehr schön und nett 
und ich war mir sicher, dass wir eine glückliche Familie haben 
würden. Am nächsten Tag... 
Plötzlich ging die Tür auf und ich hörte meine Mutter rufen, ich solle 
aufstehen um in die Schule zu gehen. Wie schön war der Traum den 
ich sah, wenn er doch nur Wirklichkeit wäre. 
 
 
 
 
 



Η καλή κυρία 
 

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα παιδί ο Νικολάκης, που ήταν πολύ φτωχό. 
Στο σπίτι δεν είχανε χρήµατα να πάρουν ούτε τα απαραίτητα.  
Όταν ήρθαν τα Χριστούγεννα και είδε πόσο όµορφα περνούσαν τα άλλα 
παιδιά, αποφάσισε να κατέβει µόνος του κάτω στην πόλη, για να δει τις 
βιτρίνες µε τα παιχνίδια. 
Ξεκίνησε και φτάνοντας στο κέντρο της πόλης, εντυπωσιάστηκε από τα πολλά 
φώτα που αναβόσβηναν και λαµποκοπούσαν, άκουγε πολλά γέλια από τους 
ανθρώπους και προσπαθούσε να χαρεί κι αυτός µαζί τους.  
Κάποια στιγµή µια κυρία είδε το Νικολάκη, που κοιτούσε µε τόση λαχτάρα τις 
βιτρίνες των καταστηµάτων και τα παιχνίδια.  
Η κυρία τον ρώτησε, γιατί είναι µόνος του, κι αυτός της είπε όλη την ιστορία 
του. Η καλή κυρία συγκινήθηκε πραγµατικά µε τα λόγια του Νικολάκη κι 
αφού του πήρε αρκετά παιχνίδια, τον πήγε σπίτι του και τον συµβούλεψε  να 
µην ξαναφύγει µόνος του από το σπίτι, γιατί υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι.  
Το βράδυ στο κρεβάτι ο Νικολάκης σκεφτόταν την κυρία και κατάλαβε ότι 
ήταν ο άγγελος που κατεβαίνει τα Χριστούγεννα για να βοηθήσει όλα τα 
παιδιά του κόσµου. 

Τάσος Σίδος – Γ 2 
 

 

Die nette Dame 
 

Es war einmal vor langer Zeit, da gab es einen Jungen namens Nikolakis, der 
sehr arm war. Bei ihm Zuhause gab es kein Geld um das Nötige zu kaufen. 
Als es Weihnachten wurde und er alle Kinder um sich sah, wie schön sie es 
hatten, entschloss er sich alleine in die Stadt zu gehen, um Schaufenster mit 
Spielzeug anzusehen. Er ging los und als er das Stadtzentrum erreichte, 
beeindruckten ihn die vielen Lichter, die leuchteten und auf-und zugingen, 
hörte das viele Gelächter der Menschen und versuchte sich die Freude mit 
ihnen zu teilen. 
Irgendwann sah eine Frau Nikolakis, der mit Wehmut auf die Schaufenster mit 
dem  Spielzeug starrte. Die Frau fragte ihn warum er alleine war und er 
erzählte ihr seine ganze Geschichte. 
Die nette Dame war von dem, was er ihr sagte wirklich gerührt und nachdem 
sie ihm genug Spielsachen gekauft hatte, brachte sie ihn nach Hause und riet 
ihm  nie wieder alleine weg von zu Hause zu gehen, denn es gab viele 
Gefahren. Am Abend, als er im Bett lag, dachte Nikolakis an die Dame und 
verstand, dass sie ein Engel war, die an Weihnachten runterkam, um allen 
Kindern dieser Welt zu helfen. 

Tasos Sidos – 3 b 
 

Добрая  дама 
 

Жил-был на свете один бедный мальчик, которого звали Николаки.  В 
доме у него не было денег, чтобы купить даже самое необходимое. Когда 
наступило Рождество, и он увидел как другие дети хорошо проводят свое 
время, решил  пойти в город, чтобы полюбоваться витринами магазинов 
с игрушками. Добравшись до центра города он был ошеломлен от 
большого количества  мигающих и сверкающих лампочек, от веселого 
смеха людей. Он старался  радоваться вместе с ними. 
В какой-то момент одна дама увидела Николаки, который с завистью 
смотрел  на витрины магазинов и на игрушки, и спросила его почему он 
один гуляет по  городу. Мальчик рассказал свою историю. Даму 
растрогал рассказ Николаки.  Она купила ему игрушки, отвела его домой 
и посоветовала никогда больше не  покидать дом одному, так как это 
опасно. Вечером лежа в кровати Николаки думал о доброй даме и понял, 
что это был  ангел, который спускается на Рождество и помогает всем 
детям мира. 

Тасос Сидос – 3б класс 



Οι τρεις φίλες και το βασίλειο των λουλουδιών 
 

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν τρεις πολύ καλές φίλες, η Μπρικένα,  
η Αναστασία και η Έλενα. Μάζευαν λουλούδια για να κάνουν ένα στεφάνι.  
Σε µια στιγµή η Αναστασία βλέπει ένα όµορφο λουλούδι κι η Έλενα το κόβει.  
Τότε ξαφνικά ήρθε ένα µεγάλο σύννεφο από πάνω τους τις αγκάλιασε και τις 
µετέφερε σε µια άλλη χώρα, που ήταν γεµάτη λουλούδια. Λουλούδια όµως 
που είχαν ανθρώπινη  λαλιά.  
Τα κορίτσια ρώτησαν ένα λουλούδι, πώς γίνεται και µιλούν σαν τους 
ανθρώπους και αυτό τους απάντησε, πως µια µάγισσα µεταµόρφωσε όλους 
τους υπηκόους αυτής της χώρας σε λουλούδια, επειδή  ούτε ο βασιλιάς που 
ήταν πολύ όµορφος ήθελε να την παντρευτεί, ούτε οι υπήκοοι της χώρας αυτής 
την ήθελαν για γυναίκα του βασιλιά.  
Τότε τα κορίτσια ζήτησαν να µάθουν πώς θα µπορούσαν να λύσουν τα µάγια 
της µάγισσας.  
Το λουλούδι λοιπόν, ο Παπαρούνας όπως τον έλεγαν, τους είπε ότι αυτό θα 
γίνει µόνο αν νικήσουν τη κακιά µάγισσα. Έπρεπε όµως να περάσουν από δυο 
επικίνδυνες δοκιµασίες, τον απότοµο γκρεµό και τους πέτρινους στρατιώτες.  
Αφού µε τη βοήθεια του Παπαρούνα ξεπέρασαν τις δυο αυτές δοκιµασίες, 
κατάφεραν στο τέλος να νικήσουν και τη µάγισσα.  
∆υστυχώς όµως από αυτή την περιπέτεια έχασαν τον καλό τους φίλο τον 
Παπαρούνα.  
Πάντως τα µάγια στο βασίλειο λύθηκαν κι όλα τα λουλούδια ξανάγιναν 
άνθρωποι κι ευχαρίστησαν τις τρεις φίλες για τη µεγάλη τους βοήθεια. 

Αναστασία Μόλαρη – Γ 2 
 

 
 
 

The three friends and the flower kingdom 
 

Once upon a time there were three good friends, Bricenna, 
Anastasia and Elena. They gathered flowers to make a wreath. 
Then, Anastasia sees a beautiful flower and Elena cuts it.  
Suddenly, a big cloud appears above them, hugged them and 
carried them to another country, full of flowers. The flowers 
however, had a human voice.  
The girls asked a flower how come and they talk like humans 
and it answered that a witch transformed all the people of 
the country to flowers because neither the king who was very 
good-looking wanted to marry her, nor the people of the 
country wanted her to become his wife.  
Then, the girls asked to know how they could unbind the 
witch’s spell. The flower, Poppy, was his name, told them that 
this could work only if the won the evil witch.  
But, they had to pass two very dangerous tests, the steep and 
the stony soldiers. 
After they passed these two tests with the help of Poppy, at 
last they managed to win the witch as well.  
Unfortunately however, in the struggle they lost their good 
friend Poppy.   
Nevertheless, the spell was unbound and all the flowers 
became humans again and thanked the tree friends for their 
big help.  
 

Anastasia Molari – C 2 
 



 

Ο βασιλιάς Σκουπίδας 
 

Μια φορά κι έναν καιρό, ο βασιλιάς Σκουπίδας βγήκε έξω µια βόλτα, 
για να πάρει τον αέρα του. Ξαφνικά µια γυναίκα βρίσκει το βασιλιά 
Σκουπίδα και τον πετάει στον κάδο, όπου έριχναν τα γυάλινα 
µπουκάλια.  
Όλοι στο βασίλειο ανησύχησαν, για αυτό έστειλαν  έναν ιππότη να 
ψάξει να βρει το βασιλιά τους.  
Αυτός έψαξε, έψαξε αλλά τίποτα.  
Τότε είδε από µακριά έναν κάδο, που ήταν για γυάλινα απορρίµµατα 
κι έτρεξε προς τα κει. 
Ξαφνικά από την αντίθετη πλευρά εµφανίστηκε ένα σκουπιδιάρικο και 
τότε… 

Σπύρος Γεωργιάδης – ∆ 1 
 

 
 

Der König des Mülls 
 

Es war einmal vor langer Zeit, da ging der König des Mülls 
spazieren, um ein bisschen Luft zu schnappen. Plötzlich findet eine 
Frau den König und wirft ihn in einen Mülleimer, wo Flaschen  
eingeworfen werden. 
Alle im Königreich wurden unruhig und deshalb schickten sie einen 
Ritter, der nach dem König suchen sollte. Der suchte und suchte 
aber fand nichts. 
Dann sah er von weitem einen Mülleimer der für gläsernen Müll war 
und rannte dahin. 
Auf einmal erschien auf der anderen Seite die Müllabfuhr und 
so...... 

Spyros Georgiadis – 4 a 
 

King Garbage 
 

Once upon a time King Garbage went for a walk to get some fresh 
air. Suddenly a woman finds the King and throws him at the 
garbage bin where the glass bottles were. 
Everyone at the kingdom was worried and they sent a knight to 
find the King. 
The knight looked everywhere for him but he couldn’t find him. 
Then, he saw the garbage bin for glass from far away and he ran 
towards it.  
Suddenly from the other side a garbage truck appeared and then 
…..  

Spyros Georgiadis – D 1 
 



Ένα παράξενο όνειρο 
 

Ένα βράδυ είδα στον ύπνο µου ένα παράξενο αλλά όµορφο όνειρο.  
Είδα ότι µε επισκέφτηκε µια πολύχρωµη γάτα και ότι ήθελε να µε οδηγήσει στο 
βασίλειο όπου ζούσε.  
Εγώ δεν της αρνήθηκα και ξεκίνησα µαζί της.  
Στην αρχή περάσαµε από ένα πολύχρωµο γατολίβαδο, που ήταν γεµάτο 
πεταλούδες και λουλούδια.  
Περπατήσαµε στο χρωµατιστό χορτάρι, βρήκαµε µια λίµνη κι ήπιαµε νερό µε 
γεύση φράουλα.  Έπειτα συναντήσαµε ένα ψηλό βουνό κι αφού το περάσαµε 
βρεθήκαµε σε ένα δάσος.  
Μέσα στο δάσος υπήρχε µια έρηµη καλύβα, στην οποία µπήκαµε για να 
προφυλαχτούµε από τη χρωµατιστή βροχή που είχε ήδη ξεκινήσει.  
Ξαφνικά πέφτει ένας κεραυνός στην καλύβα κι αυτή άρχισε να καίγεται, µόλις 
προλάβαµε και πεταχτήκαµε από το παράθυρο για να σωθούµε.  Μετά τη βροχή 
βγήκε ένα πανέµορφο ουράνιο τόξο κι αφού περπατήσαµε πάνω του, 
οδηγηθήκαµε στο βασίλειο. Εκεί µας περίµενε ο βασιλιάς µε την κόρη του.  
Η πολύχρωµη γάτα µου έδειξε τις οµορφιές του βασιλείου και µου πρότεινε να 
µείνω µαζί της.  Εγώ την ευχαρίστησα αλλά δεν µπορούσα να µείνω µακριά από 
τα αγαπηµένα µου πρόσωπα. Έτσι πήρα πάλι πίσω το δρόµο του γυρισµού.   
 

Χριστίνα Σταυροπούλου – ∆ 1 
 

 
 

Странный  сон 
 

Однажды ночью во сне я увидела очень странный, но 
чудесный сон. Как-будто  меня посетила разноцветная кошка 
и предложила отправиться в царство где она  проживает. Я 
не отказалась и пошла с ней.   
Сначала мы перешли разноцветную кошачью поляну, 
которая была полна  бабочками и цветами. Гуляя по пестрой 
траве, мы нашли одно озеро и выпили  воды со вкусом 
клубники. Затем прошли мимо высокой горы и очутились в 
лес. 
В лесу была пустая лачуга, в которой мы спрятались от 
разноцветного дождя,  который начался внезапно. 
Неожиданно сверкнула молния и лачуга наша  загорелась. 
Мы едва успели выскочить через окно, чтобы спастись.  
После дождя появилась чудесная радуга, по которой мы 
прошлись, чтобы  попасть в царство. Там нас ожидал царь 
вместе с принцессой. 
Разноцветная кошка показала мне все достопримечательности
царства и   предложила мне остаться. Я поблагодарила ее, но
отказалась, так как не смогла  бы жить вдалеке от родных. Так
я вернулась домой. 

 
Христина Ставропулу – 4а класс 

 



Χρωµατιστούλα 
 

Η αρχή της ιστορίας για µια πολύχρωµη γάτα από το ∆ηµοτικό Σχολείο 
ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

Μια µέρα συνάντησα στο δρόµο µια πολύχρωµη γάτα και µου είπε µε 
ανθρώπινη φωνή ότι τη λένε Χρωµατιστούλα! Είχε πάνω της όλα τα 
χρώµατα του Ουράνιου τόξου κι ακόµα πιο πολλά: κίτρινο, γαλάζιο, ροζ, 
γκρι, πράσινο, πορτοκαλί, µπλε, µαύρο, κόκκινο, ασηµί, µωβ, λαχανί, 
χρυσό. Η Χρωµατιστούλα ζει σε µια µαγική χώρα, στη χώρα των 
χρωµάτων! Εκεί, όλες οι γάτες είναι χρωµατιστές. Έτσι χρωµατιστοί είναι 
ο µπαµπάς της και η µαµά της! Όταν ήταν έγκυος η µαµά της, έτρωγε 
πολλά χρωµατιστά φαγητά. Γι’ αυτό το λόγο η Χρωµατιστούλα είχε τόσα 
πολλά και όµορφα χρώµατα!!! 
Κάθε µέρα πήγαινε στο σχολείο µε την όµορφη πολύχρωµή της τσάντα1 
Εκεί όλα είχαν πολλά χρώµατα, οι τοίχοι, τα θρανία, οι καρέκλες, τα 
βιβλία. Μια µέρα µάλιστα, όλες οι γάτες βούτηξαν τις πατουσίτσες τους 
στις µπογιές και έκαναν πολλά χρωµατιστά σχέδια και πατουσάκια, 
διακοσµώντας έτσι το σχολείο τους! Σ’ αυτή τη χώρα λοιπόν , όλες οι 
γάτες ήταν πάντα χαρούµενες, ευτυχισµένες και αγαπηµένες αφού τα 
χρώµατα τις αγκάλιαζαν!  
 

Η συνέχεια της Ιστορίας για µια πολύχρωµη γάτα από τους µαθητές 
του Α 1 του 6ου ∆ιαπ/κού ∆ηµ. Σχ. Ελ. – Κορδελιού 
 

……Ώσπου µια µέρα από εκεί που δεν το περίµενε κανείς, σκοτείνιασε ο 
ουρανός πάνω από τη χώρα των χρωµατιστών γάτων. Ένα µαύρο σύννεφο 
σκέπασε τη χώρα µε πολύ θυµωµένο ύφος! Το σύννεφο, επειδή το ίδιο 
δεν είχε χρώµατα, δε συµπαθούσε καθόλου τη χώρα µε τις πολύχρωµες 
γάτες. Ήθελε όλοι και όλα να είναι σαν και αυτό, µαύρο και µόνο 
µαύρο!!! 
Αποφάσισε λοιπόν να ρίξει πάνω από τη χρωµατιστή χώρα µαύρη βροχή, 
για να γίνουν όλα µονόχρωµα.   
Έτσι και έγινε. Έπεσε η βροχή πάνω από τη χώρα και τα έκανε όλα 
µαύρα. Οι πολύχρωµες γάτες έγιναν µαύρες, τα δέντρα και τα φυτά έγιναν 
µαύρα, τα σπίτια και οι δρόµοι έγιναν µαύρα.  
Όλα ήταν σκοτεινά και άχαρα. 
 
 

 
Οι γατούλες είχαν µεγάλη στενοχώρια και γινόταν µέρα µε τη µέρα όλο 
και πιο δυστυχισµένες. Κανένας πια δε χαµογελούσε. Περνούσαν οι µέρες 
και τίποτε δε γινόταν , ώσπου ένα πρωί  η Χρωµατιστούλα µάζεψε τα 
υπόλοιπα γατιά και είπε: 

- Κάτι πρέπει να κάνουµε!!! Γι’ αυτό ακούστε την ιδέα µου.  Θα 
βάψουµε το µαύρο σύννεφο µε πολλά χρώµατα την ώρα που 
κοιµάται για να δει πόσο όµορφο πράγµα είναι το να είσαι 
χρωµατιστός. 

Πήραν λοιπόν πολλές µπογιές και γέµισαν το σύννεφο µε χρώµατα: 
κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, ροζ, µπλε, γαλάζιο, πορτοκαλί….και πολλά 
άλλα. 
Όταν το σύννεφο ξύπνησε, κοίταξε τον εαυτό του γεµάτο απορία. ∆εν τον 
αναγνώρισε. Ένιωθε πολύ παράξενα. 

- Αυτά τα χρώµατα δε µου ταιριάζουν , σκέφτηκε. ∆ε µοιάζω πια 
καθόλου στο µαύρο µπαµπά µου και στη µουντζουρωµένη µαµά 
µου. Τι κακό που έκανα και ήθελα να τους κάνω όλους σαν κι 
εµένα! Τώρα καταλαβαίνω γιατί ήταν στενοχωρηµένοι, µια που 
δεν αναγνώριζαν τον εαυτό τους µε τα µαύρα χρώµατα. 

Το σύννεφο τραβήχτηκε σε µια γωνιά και καθόταν σκεφτικό. 
Έτσι ο ήλιος βρήκε ευκαιρία και ξεπρόβαλλε πίσω από το βουνό και µε 
τις ζεστές του ακτίνες ζέστανε όλη την πλάση. 
Το σύννεφο ζεστάθηκε, ίδρωσε και τα χρώµατα άρχισαν να λιώνουν και 
να πέφτουν από πάνω του. Τότε σαν θαύµα µια χρωµατιστή βροχή έπεσε 
πάνω στη µαύρη πολιτεία των γάτων. 
Χρώµατα γέµισαν παντού , στα δέντρα και στα λιβάδια, στις στέγες των 
σπιτιών και σ’ όλες τις γατούλες που έµεναν εκεί. 
Αφού σταµάτησε η βροχή όλα ξανάγιναν όπως πριν και η 
Χρωµατιστούλα µαζί µε τα υπόλοιπα γατάκια ήταν ευτυχισµέναh που 
είχαν βρει πάλι τα χρώµατά τους .  
Το σύννεφο έγινε πάλι µαύρο και κατάλαβε ότι µπορεί να γίνει φίλος µε 
όλους χωρίς να χρειάζεται να τους αλλάξει. 

 



Kunterbunte 
 

Eines Tages traf ich auf der Straße eine bunte Katze, die mir mit 
menschlicher Stimme sagte, dass sie Kunterbunte heißt! Auf ihr fand man 
alle Farben des Regenbogens und noch viele mehr: gelb, hellblau, rosa, 
grau, grün, orange, blau, schwarz, rot, silber, lila, hellgrün, gold. Die 
Kunterbunte lebte in einem Zauberland, das Land der Farben! Dort waren 
alle Katzen bunt. Bunt waren auch ihr Vater und ihre Mutter! Als ihre 
Mutter schwanger war, aß sie kunterbuntes Essen. Deswegen hatte die 
Kunterbunte so viele Farben!!! Jeden Tag ging sie zur Schule mit ihrer 
schönen bunten Schultasche! Dort war alles bunt, die Wände, die Tische, 
die Stühle, die Bücher. Eines Tages sogar, tauchten alle Katzen ihre 
Pfötchen in Farben und machten um sich alles bunt und schmückten so 
ihre Schule! In diesem Land also waren alle Katzen immer fröhlich, heiter 
und liebevoll, da sie ständig von Farben umgeben waren! Bis eines Tages, 
ohne es zu erwarten, der Himmel dunkel wurde über dem Land der bunten 
Katzen.  
Eine schwarze Wolke bedeckte das Land mit einem sehr bösen 
Gesichtsausdruck! Da die Wolke nur schwarz war und keine anderen 
Farben hatte, konnte sie das Land mit den bunten Katzen nicht ausstehen. 
Sie wollte das alle so waren wie sie, schwarz und nur schwarz!!! 
So entschied sie sich über dem Land einen schwarzen Regen 
niederzulassen, damit alles einfarbig wird. Das tat sie auch. Es regnete 
über dem Land und alles wurde schwarz. Die bunten Katzen wurden 
schwarz, die Bäume und Pflanzen wurden schwarz, die Häuser und 
Straßen wurden schwarz. Alles war dunkel und freudlos. Die bunten 
Katzen waren sehr traurig und wurden von Tag zu Tag immer 
unglücklicher. Keiner lächelte mehr. Die Tage vergingen und nichts 
passierte, bis eines Morgens die Kunterbunte alle Katzen zu sich holte und 
sagte: 

- Wir müssen etwas unternehmen!!!! So hört, ich habe eine Idee. 
Während die Wolke schläft, nehmen wir viele Farben und malen 
sie an, damit sie sieht, wie schön es ist wenn man bunt ist. 

So nahmen sie also viele Farben und machten damit die Wolke voll: gelb, 
rot, grün, rosa, blau, hellblau, orange...und vieles mehr. Als die Wolke 
aufwachte, schaute sie sich fragwürdig an. 
 

Sie fühlte sich richtig komisch. 
- Diese Farben passen nicht zu mir, dachte sie. Ich sehe gar nicht 

mehr meinem schwarzen Vater und meiner verschmierten Mutter 
ähnlich. Ich habe Böses angerichtet indem ich wollte, dass alle 
anderen genauso sind wie ich es bin! Jetzt verstehe ich warum sie 
so traurig waren, da sie sich nicht wieder erkennen konnten mit der 
schwarzen Farbe. 

Die Wolke verkroch sich in einer Ecke und dachte nach. 
So nahm sich die Sonne die Chance, kam vom Berg empor und wärmte 
mit ihren Strahlen die ganze Umgebung. 
Der Wolke wurde es heiß, sie schwitzte und alle Farben begannen zu 
schmelzen und zu verschwinden. Dann, als wäre ein Wunder geschehen, 
regnete es bunt auf das Land der Katzen. 
Es gab Farben überall, auf den Bäumen und den Feldern, auf den Dächern 
der Häuser und auf allen Katzen, die dort wohnten. 
        Als der Regen aufhörte, wurde alles wie früher und die Kunterbunte 
mit den übrigen Katzen war wieder glücklich ihre Farben 
zurückbekommen zu haben. 
        Die Wolke wurde wieder schwarz und begriff, dass sie Freunde 
haben kann ohne dass es nötig ist diese zu ändern. 

 

 



Γίνοµαι ένα φύλλο 
Γίνοµαι ένα φύλλο. 
Ξαφνικά ξεσπάει µια καταιγίδα. 
Κάτι µε τραβάει µε µεγάλη δύναµη και ξεκολλάω από το κλαδί µου. 
Ο άνεµος µε σηκώνει ψηλά και στροβιλίζοµαι. 
Αρχίζω να ανεβαίνω ψηλά και µετά πέφτω µε δύναµη πάνω σε µια 
ταράτσα. Αλλά για λίγο... 
Ξαναπετώ και σε λίγο βρίσκοµαι πάνω στα νερά µιας λίµνης. Ένα 
βατραχάκι προσπαθεί να κάτσει πάνω µου και βουλιάζω στο νερό... 
 

Ερατώ Τοπαρλάκη & Μαγδαληνή Μελντονιάν - τάξη Β2 
 

 

I become a leaf 
 

I become a leaf. 
Suddenly a storm bursts. 
Something pulls me sharply and I am cut off my branch.   
The wind lifts me up and I swirl. 
I start to go up and then I fell with force on a roof. But just 
for a while….. 
I fly again and in a while I am on the lake waters. 
A frog tries to catch me and sit on me and I sink into the 
water…… 

 

Erato Toparlaki and Magdalini Meldonian – class B2 
 
 

Ich werde ein Blatt 
 

Ich werde ein Blatt. 
Plötzlich bricht ein Gewitter aus. 
Etwas zieht mich mit großer Kraft und ich löse mich von meinem 
Zweig. 
Der Wind zieht mich hoch und ich drehe mich im Kreis herum. 
Ich beginne nach oben zu steigen und dann falle ich mit großer 
Kraft auf eine Terrasse. 
Aber für einen Moment.... 
Ich fliege wieder und für kurzem befinde ich mich über einem 
See. 
Ein kleiner Frosch versucht sich auf mich zu setzen und ich 
versinke im Wasser..... 

 

Erato Toparlaki and Magdalini Meldonian – 2 b 
 



Συνάντηση µε µια πολύχρωµη γάτα 
 

Μια καλοκαιρινή µέρα που βγήκα βόλτα, συνάντησα την πολύχρωµη 
γάτα. Είχε τόσα πολλά χρώµατα: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, πορτοκαλί... 
Ήταν πανέµορφη, ξεχωριστή! 
Σταµάτησα να τη θαυµάσω. Τότε η πολύχρωµη γάτα µου πρότεινε να την 
ακολουθήσω κι εγώ, µαγεµένος, είπα: « Ναι ». 
Αµέσως µε πήρε από το χέρι και, αφού περάσαµε από πολύχρωµα 
µονοπάτια, που ποτέ δεν είχα δει, φτάσαµε σε ένα αεροπλάνο. 
Μεµιάς µπήκαµε µέσα, απογειωθήκαµε. Λίγη ώρα µετά προσγειωθήκαµε 
σε ένα καταπράσινο λιβάδι. Εκεί γινόταν ένα ξέφρενο πανηγύρι. Γνώρισα 
και άλλες πολύχρωµες γάτες και όλοι µαζί χορέψαµε, τραγουδήσαµε και 
φάγαµε. 
Όταν ήρθε η ώρα να φύγουµε, οι πολύχρωµες γάτες µε αποχαιρέτισαν και 
µου χάρισαν... 
 

Στέλιος Κουσιδώνης & Αθανάσιος Παντελιάδης - Τάξη Β2 
 

 

Das Treffen mit einer kunterbunten Katze 
 

An einem Sommertag, als ich spazierenging, traf ich eine kunterbunte 
Katze. Sie hatte so viele Farben: rot, gelb, grün, orange.... Sie war sehr 
schön, einzigartig! 
Ich blieb stehen, um sie zu bewundern. So schlug mir die Katze vor ihr zu 
folgen und ich sagte verzaubert: “ Ja”. 
Sofort nahm sie mich an der Hand und nachdem wir durch die 
kunterbunten Gassen, die ich nie gesehen hatte, liefen, sind wir bei einem 
Flugzeug angekommen. 
Gleich sind wir reingegangen, haben abgehebt. Wenig Zeit später sind wir 
auf einem grünen Feld gelandet. Dort war ein turbulentes Fest in Gange. 
Ich lernte auch andere kunterbunte Katzen kennen und wir alle tanzten 
zusammen, aßen und sangen. 
Als es Zeit wurde wegzugehen, verabschiedeten sich die kunterbunten 
Katzen und schenkten mir..... 

 
Stelios Kousidonis & Athanasios Panteliadis – 2 b  

 
 

Meeting a colourful cat 
 

A summer day I went for a walk and I met a colourful cat. She had so 
many colours: red, yellow, green, orange. 
She was beautiful, special! 
I stopped to admire her. Then, the colourful cat suggested I followed her 
and charmed I said: ‘Yes” 
At once she took me by hand and after passing trough colourful paths that 
I had never seen before we got to an airplane.  
We got in and took off. A while later we landed in a green field. A wild 
festival was taking place there. I met many more colourful cats and we all 
danced, sang and ate together. 
When it was time to leave, the colourful cats said goodbye and offered me 
…….      
 

Stelios Kousidonis & Athanasios Panteliadis – class B2 
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