
Πρώτες εντσπώσεις από το γσμνάσιο 
 

Έκα ειηόιμοζημ θαιμθαίνη είπε μόιηξ ηειεηώζεη. Είπα μόιηξ λεθηκήζεη ηεκ 1ε Γομκαζίμο θαη μμο 

θαίκμκηακ όια πημ μεγάια. Έκμηωζα ζακ κα είπακ πενάζεη πνόκηα θαη κα ήμμοκ πιέμκ εκήιηθε. Όζμ κα 

πεηξ, ημ Γομκάζημ είκαη μεγαιύηενμ από ημ Δεμμηηθό. Τεκ πνώηε θη όιαξ μένα είπα θάκεη ανθεηέξ 

θηιίεξ. Είπα γκωνίζεη ανθεηά παηδηά από ηε κέα μμο ηάλε. Τμ μόκμ ανκεηηθό ζε αοηή ηεκ ηάλε είκαη πωξ 

είπα πωνηζηεί με όιεξ μμο ηηξ θίιεξ από ημ δεμμηηθό. Σηεκ ανπή ιοπήζεθα πμο δεκ ζα βνίζθμμαη γηα 

αθόμε ηνία πνόκηα με ημοξ θίιμοξ μμο ζηεκ ίδηα ηάλε, από ηεκ άιιε όμωξ έκμηωζα πανά. Αοηό ζοκέβε 

δηόηη ζα γκώνηδα θαηκμύνηα παηδηά, ζα γκώνηδα ηηξ δηθέξ ημοξ εοαηζζεζίεξ, ηα δηθά ημοξ ειαηηώμαηα, ηα 

δηθά ημοξ εκδηαθένμκηα. 

 Η δεύηενε 

μένα ζημ κέμ μμο 

ζπμιείμ ήηακ αθόμε 

πημ εκηοπωζηαθή. Οη 

κέμη μμο θαζεγεηέξ 

ήηακ super, ηα κέα 

ζνακία ήηακ  

οπένμπα, μη κέμη 

πίκαθεξ ήηακ 

θαηαπιεθηηθμί, μη 

πώνμη ημο ζπμιείμο 

με είπακ πναγμαηηθά 

εθπιήλεη. Με ημκ 

θαηνό είπα πιέμκ 

ελμηθεηωζεί, ηα 

θαηκμύνηα όμωξ μαζήμαηα με είπακ θονημιεθηηθά θμονάζεη. Πάκηα είπα απμνίεξ όπωξ: «Γηαηί κα 

μαζαίκμομε Ανπαία, γηαηί κα μαζαίκμομε μαζεμαηηθά, ε θοζηθή, ηα θαιιηηεπκηθά, ε πεμεία ζε ηη ζα μαξ 

βμεζήζμοκ;» θαη «Εάκ θάπμημξ μαξ νωηήζεη “πμύ βνίζθεηαη ε Ν. Κμνέα” ζα ημο απακηήζω “ζογγκώμε 

μμο δηαθεύγεη αοηή ηεκ ζηηγμή”. Καη άιιεξ ηέημηεξ απμνίεξ. Πμηέ δεκ πήνα μηα απάκηεζε, αιιά θαηάιαβα 

από μόκε μμο ζημ μέιιμκ, πωξ μέζα από ημ ζπμιείμ θαη ηηξ γκώζεηξ πμο παίνκμομε, ακαθαιύπημομε  

ηειηθά  πμιιέξ αιήζεηεξ γηα ηε δωή. 

 Όζμ μ θαηνόξ πενκμύζε εγώ θμοναδόμμοκα, αιιά πμηέ δε δήηεζα κα ένζεη ημ θαιμθαίνη. Δεκ 

μπμνώ κα πω, ημ θαιμθαίνη ήηακ-είκαη-θαη ζα είκαη θακηαζηηθό, αιιά  ε πνώηε πνμκηά ζημ γομκάζημ δεκ 

αιιάδεη. Τμ 90% ηωκ ακζνώπωκ πάκω ζηεκ γε, πεγαίκμοκ ζημ ζπμιείμ γηα κα ζοκακηήζμοκ ημοξ θίιμοξ 

ημοξ. Εγώ ακήθω ζ’ αοηό ημ πμζμζηό. 

                Νίκη Μαραγκού,Β3 

 


