
 

Δημοτικό! 

     Όταν για πρώτη φορά πάτησα το πόδι μου στο δημοτικό, 

συνειδητοποίησα πως δεν υπήρχαν πια παιχνίδια και χαρές 

όπως στο νηπιαγωγείο. Τώρα έπρεπε να διαβάζω. Αυτό εμένα 

δεν με πείραξε, γιατί ήξερα πως μέχρι να φτάσω στο Γυμνάσιο 

θα μάθαινα τόσα πολλά και διαφορετικά πράγματα και 

ταυτόχρονα θα έκανα φίλους. Κι όντως δεν έπεσα έξω! Βέβαια 

υπήρχαν στιγμές που ίσως δεν ήταν όμορφες όπως όταν στην 

πρώτη αλλάξαμε τρεις δασκάλες και αυτό μας εμπόδισε σε 

πολλά. Ή που τσακωνόμασταν στη Γυμναστική για τις ομάδες ή 

ποιος θα πάρει την μπάλα. Παρόλα αυτά, στο τέλος, μονοιάζαμε 

και παίζαμε ειρηνικά. 

      Στη Δευτέρα  και στην Τρίτη τα πράγματα ήταν πολύ ήσυχα. 

Ούτε τσακωμοί, ούτε τίποτα. Μπορώ να πω πως μου έμειναν 

μόνο όμορφες στιγμές. Στην Τετάρτη τα πράγματα κάπως να 

άλλαξαν. Ίσως γιατί αλλάξαμε δασκάλα; Όχι, όχι! Όταν λέω 

άλλαξαν, εννοώ άλλαξαν προς το καλύτερο. Δηλαδή γίναμε όλοι 

μια ομάδα. Θα έλεγα ότι γίναμε σαν μια ομάδα ποδοσφαίρου, όπου 

οι παίκτες δίνουν την μπάλα ο ένας στον άλλον για να βάλουν 



γκολ. Εμείς αντί να δίνουμε την μπάλα, δίναμε τη γνώση. Όλο 

αυτό μας ανέβασε αλλά και μας ωρίμασε και ως μαθητές αλλά 

και ως ανθρώπους. 

      Η Πέμπτη τάξη ήταν σαν τη Δευτέρα, θα μπορούσα να πω, 

λίγο βαρετή αλλά μην ξεχνάμε πως βρισκόμασταν προς την 

τελευταία τάξη του Δημοτικού και είχαμε ήδη μάθει τα βασικά. 

      Αντίθετα η Έκτη, μια τάξη μόνο εκπλήξεις. Με πολύ γέλιο 

και χαρά. Αναρωτιόμουν πάντα «Πότε φτάσαμε στην Έκτη;», μια 

ερώτηση που μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια κρύβει τόσες 

αναμνήσεις.  

      Το Δημοτικό το αγάπησα όπως και το Δημοτικό με αγάπησε 

και με βοήθησε να κτίσω βάσεις. Φεύγω από το  

δημοτικό μόνο με τα θετικά στο μυαλό κι αφήνω πίσω όλα τα 

αρνητικά. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία, καλό διάβασμα και καλή 

αρχή στο γυμνάσιο. Ευχαριστώ όλους τους δασκάλους που σε 

όλα αυτά τα χρόνια ήταν δίπλα μου και ευχαριστώ τους 

συμμαθητές μου που πέρασα τόσο ωραίες στιγμές μαζί τους και 

μακάρι να γύριζα το χρόνο πίσω για να ξαναπεράσω όλες αυτές 

τις ωραίες στιγμές. Τόσα συναισθήματα ανεξήγητα που να μην 

μπορώ να τα χαρακτηρίσω! 

  



                                                       ΚΑΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ!!!!!!!!!! 

 


