
της Αγίας Μαρίνας… 




Κάθε πρωί , στο δρόμο μου για το 
σχολείο, περνώ  μπροστά από την 

εκκλησία της ενορίας , την Παναγία 
τη Χρυσελεούσα. Στην αυλή  της 

βρίσκεται το άγαλμα του 
Εθνομάρτυρα Κυπριανού που 

σκότωσαν οι Τούρκοι στις 9 του 
Ιούλη του 1821.

Η εκκλησία είναι πάρα πολύ όμορφη. 
Μου αρέσει να έρχομαι τις Κυριακές 

στη Θεία Λειτουργία μαζί με τους 
γονείς μου. 



 Τα πρωινά, όταν έρχομαι στο 
σχολείο, περνώ έξω από ένα 

μεγάλο κτίριο όπου 
στεγάζονται τα γραφεία του 

Δήμου Στροβόλου αλλά και η 
αίθουσα του Θεάτρου του 

Δήμου Στροβόλου. Θυμάμαι 
που πήγαμε εκεί λίγο πριν 

κλείσουμε για τις διακοπές τον 
Χριστουγέννων και 

τραγουδήσαμε τα κάλαντα 
στον δήμαρχο. 



 Κάθε πρωί όταν έρχομαι 
στο σχολείο, με φέρνει ο 

παππούς μου με το 
αυτοκίνητό του από τη 
λεωφόρο Στροβόλου. Η 

λεωφόρος Στροβόλου έχει 
πάντα πολλή κίνηση. Θα 

φοβόμουν πολύ να 
κυκλοφορήσω εκεί με το 

ποδήλατό μου!





Τα πρωινά που έρχομαι στο σχολείο περνώ μέσα από 
την αυλή του κύριου Πέτρου και της κυρίας 

Μαρούλλας. Είναι δύο ηλικιωμένοι γείτονες του 
σχολείου οι οποίοι επιτρέπουν στα παιδιά του 
σχολείου να περνούν από την αυλή τους για να 
πηγαίνουν στην εκκλησία ή στο σχολείο. Τους 

αγαπάμε πολύ!





Κάθε πρωί που πηγαίνω στο σχολείο, περνώ από το γεφύρι του 
ποταμού Πεδιαίου. Φέτος είμαι πάρα πολύ χαρούμενος επειδή είχαμε 
πάρα πολλές βροχές και το ποτάμι μας  έφερε πολύ νερό. Δυστυχώς, 
όταν έχει ανομβρία, το ποτάμι μας δεν φέρνει νερό. 
Κάτω από το γεφύρι περνά πάνω και από τον πεζόδρομο που τα 
καλοκαιρινά απογεύματα περπατούν πάρα πολλοί κάτοικοι της  
περιοχής. 




Κάθε πρωί που έρχομαι  στο 
σχολείο περνώ από τη Στέγη 
Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΙΝΑ». Εκεί μένει τα 
τελευταία τρία και η δική μου 
γιαγιά.
Θυμάμαι με πολλή συγκίνηση 
την τελευταία μέρα πριν 
κλείσουμε για τις διακοπές των 
Χριστουγέννων επειδή πήγαμε 
στη Στέγη Ηλικιωμένων «Αγία 
Μαρίνα και είπαμε τα κάλαντα  
στους παππούδες και τις 
γιαγιάδες που μένουν εκεί. 




Κάθε πρωί που πηγαίνω στο σχολείο, 
περνώ από αυτό το γεφύρι .Κάποιες 
φορές  ο ποταμός Πεδιαίος φέρνει 
μεγάλες ποσότητες νερού και το 
ποτάμι πλημμυρίζει. Μια φορά , 
θυμάμαι που ήταν κλειστός ο δρόμος, 
δυσκολευτήκαμε πολύ με τον πατέρα 
μου για να πάμε στο σχολείο. 
Δεν πειράζει όμως. Το νερό είναι 
ευλογία από το Θεό και το έχουμε 
μεγάλη ανάγκη. 



 Τα πρωινά που  πηγαίνω 
στο σχολείο, περνώ και 
έξω από το ωδείο Vivo. 

Είναι το ωδείο μου. Εκεί η 
κ. Ρένα , η δασκάλα μου 

στο ωδείο, κάθε Τρίτη και 
Πέμπτη με διδάσκει πιάνο. 

Τις Τετάρτες, έχουμε 
χορωδία. Περνώ πάρα πόλύ

όμορφα στο ωδείο! 




Κάθε πρωί που πηγαίνω στο σχολείο, περνώ 

από το νηπιαγωγείο «Το Κυκλάμινο». Το 
Κυκλάμινο έχει ένα υπέροχο παιγνιδότοπο με 
κούνιες, τραμπάλες, σκαρφαλωτά και άλλα 

πολλά. Στην είσοδο του νηπιαγωγείου  υπάρχει 
ένας φράκτης με χρωματιστά μολύβια. Τα 
πρωινά που περνώ, βλέπω τους γονείς που 

κατεβάζουν τα παιδάκια τους. Νομίζω ότι αυτό 
το νηπιαγωγείο είναι τέλειο. 




Κάθε πρωί που ξεκινώ 
να έρθω στο σχολείο, 

βλέπω απέναντι από το 
σπίτι μου ένα μικρό 

πάρκο. Πρόκειται για 
ένα πολύ όμορφο πάρκο 
με δύο κούνιες και μια 

τραμπάλα. Τα 
απογεύματα ο αδελφός 
μου πηγαίνει εκεί και 
παίζει με το φίλο του. 





Κάθε πρωί που έρχομαι στο σχολείο, 
βλέπω από το παράθυρο του 

αυτοκινήτου πολλές πολυκατοικίες. 
Εμένα μου αρέσει  που ζω σε σπίτι με 

αυλή και λυπάμαι τα παιδιά εκείνα που 
μένουν μέσα στα διαμερίσματα  



 Νιώθω πολύ όμορφα όταν 
κάποια πρωινά περνώ έξω 
από το εκκλησάκι της Αγίας 
Μαρίνας. Μου αρέσει να 
μπαίνω μέσα να ανάβω το 
κεράκι μου και να 
προσκυνώ της εικόνες. 
Επίσης παρακαλώ την Αγία 
Μαρίνα να μας βοηθά όλους 
στο σχολείου.
Κάποτε πηγαίνω με τους 
φίλους μου και παίζουμε 
στην αυλή της. 


