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Ρούπερτ  
Ρεκάρης 

Παιδιά, φέτος ήταν μια πολύ παράξενη χρονιά. Τι λέτε; 
 
Hey children, this was a very weird year! What do you think? 

Λουκάς 
Ζαγούδης 

Ναι, συμφωνώ. Ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μας για 
πολλούς μήνες. 
 
Yes, I agree. We were locked inside our houses for many months. 

Ερρίκος 
Ρεκάρης 

Το σχολείο γινόταν από το σπίτι μας. 
 
School was done from our home. 

Λάμπης 
Πυρλής 

Αυτό ήταν δύσκολο για μένα.  Πολλές φορές δεν καταλάβαινα 
τι μας έλεγε η δασκάλα. 
 
That was very difficult for me. I often did not understand what the teacher was saying. 

Γεωργία 
Κυρανάκη 

Ναι, και για μένα ήταν δύσκολο. 
Yes, it was difficult for me too. 

Σοφία 
Γιούτλου 

Φέτος εγώ δοκίμασα πολλά καινούρια πράγματα. 
 
This year, I tried many new things. 

Μάξιμος 
Αντωνίου 

Τι πράγματα; 
 
What things? 

Σοφία 
Γιούτλου 

Έφτιαξα ψωμί και μπισκότα. Έπαιζα πολύ με το σκυλάκι μου. 
 
I made bread and biscuits. I played a lot with my dog. 

  
Βασίλης 
Νένος 

Πώς νιώσατε παιδιά; 
 
Hey kids, how did you feel? 

Διονύσης 
Σαλπιγκτίδης 

Ένιωσα ενοχλημένος  που δεν μπορούσα να δω τους φίλους 
μου. 
 
I felt annoyed that I was not able to see my friends.  



Ηλίας 
Χάμιλτον 

Κι εγώ θύμωσα πολύ που δεν έβλεπα τους φίλους μου. Μόνο 
στο σουπερμάρκετ τους έβλεπα. 
 
I was also very upset about not seeing my friends. I was only able to see them at the 
supermarket.  

Βασίλης 
Νένος 

Κι εγώ ήμουν λυπημένος.  Μου έλειψαν πολύ οι φίλοι μου. 
 
I was also sad. I missed my friends so much. 

Ζωή Κατρή Εμένα μου άρεσε το lockdown γιατί μπορούσα να κοιμηθώ 
περισσότερο.  
 
I liked the lockdown because I got to sleep more.  

Αναστασία 
Ζαππούλλα 

Αλήθεια ……Εγώ πάντως βαρέθηκα όλη μέρα στο σπίτι και να 
μην μπορώ να βγω έξω. 
 
True… I was in fact very bored all day inside the house and not being able to go outside. 

Μάξιμος 
Αντωνίου 

Εγώ πάλι ένιωσα θυμωμένος και λυπημένος….. πιο πολύ τη 
δεύτερη φορά, γιατί δεν μπορούσα να παίξω τα αγαπημένα 
μου σπορ που είναι το μπάσκετ και το φούτμπολ. 
 
Well, I felt mad and sad…  especially the second time because I couldn’t do my favourite 
sport, which is basketball and soccer/football. 

Ρούπερτ 
Ρεκάρης 

Κι εγώ το ίδιο ένιωσα, που δεν μπορούσα να παίξω 
ποδόσφαιρο. 
 
I felt the same, that I could not play soccer/football. 

Αλέξης 
Τσιόνγκ 

Εγώ δυσκολεύτηκα με τις εργασίες μου και στεναχωρήθηκα 
που δε μπορούσα να παίξω ποδόσφαιρο και μπάσκετ. 
 
I found it difficult doing my schoolwork and I was upset that I could not play 
soccer/football and basketball. 

Σοφία 
Γιούτλου 

Κι εγώ είχα το ίδιο πρόβλημα με τις εργασίες μου. 
 
I had the same problem with my schoolwork. 

Λουκάς 
Ζαγούδης 

Και μένα μου έλειψε το ποδόσφαιρο. 
 
I missed soccer/football too. 

Σοφία 
Κατσιέρη 

Πάντως, όταν γύρισα στο σχολείο …. ήμουν πολύ χαρούμενη 
που είδα όλες τις φίλες μου. 
 
However, when I went back to school -after the lockdown… I was very happy to see all 
my friends. 

Γεωργία 
Κυρανάκη 

Ναι ….κι εγώ το ίδιο. 
 



Yes, me too! 
Λάμπης 
Πυρλής 

Ας ελπίσουμε να μη ξαναγίνει αυτό.  Ας έχουμε όλοι καλά 
Χριστούγεννα. 
 
Let’s hope that this won’t happen again. Let us all have a Merry Christmas! 

Όλοι Καλά Χριστούγεννα!! 
 
Merry Christmas!! 

 


