
                                                          

«Δημοτικό» 
 

Χαρές, γέλια, κλάματα, φιλίες, αγωνία, πόνος…. Αυτές οι τόσο 

μικρές λέξεις περιγράφουν τη ζωή μου εδώ και έξι χρόνια.  

              Πολλοί λένε ότι το σχολείο είναι μονάχα μια βλακεία, δεν 

μαθαίνεις τίποτα…Το περιγράφουν σαν μια μακροχρόνια εμπειρία. Όχι… 

Το σχολείο σου μαθαίνει να είσαι ευγενικός, φιλόδοξος, αισιόδοξος και 

ποτέ να μην νιώθεις μίσος, απέχθεια και να σκέφτεσαι ατομικά. 

              Από το σχολείο κάνουμε τους πρώτους μας φίλους, που 

ύστερα μπορεί κάποιοι από εκείνους να γίνουν κολλητοί σου! 

Μαθαίνουμε πως είναι η ζωή, οι άνθρωποι γύρω μας. 

              Οι δάσκαλοι μας διδάσκουν ασταμάτητα και πολλές φορές είναι 

αρκετά αυστηροί. Όχι επειδή θέλουν να είναι κακοί μαζί μας, το κάνουν 

αυτό επειδή θέλουν να φτάσουμε πολύ ψηλά και να προχωρήσουμε στη 

ζωή μας. 

              Θέλω να αρχίσω με όλους τους δασκάλους που εδώ και έξι 

ολόκληρα χρόνια ανέχτηκαν την τρέλα μου, τον πόνο μου αλλά ακόμη 

και τις στιγμές που τεμπέλιασα, που δεν είχα κάνει τις ασκήσεις μου, 

που σκεφτόμουν συνέχεια άθλιες δικαιολογίες. Σας ευχαριστώ που με 

διδάξατε με όλη σας την αγάπη και με κάνατε να νιώσω τη ζεστασιά στην 

καρδιά μου. 

              Πότε ήμουν στην πρώτη δημοτικού, στην αρχή ενός νέου 

ξεκινήματος και πότε έφτασα στο τέλος αυτού του όμορφου ταξιδιού; 

             Αν κάποιος με ρωτούσε κάποτε ποια ήταν τα θετικά και τα 

αρνητικά στο δημοτικό, θα έλεγα τα εξής:  

             Τα θετικά είναι αρκετά και πολύ σημαντικά. Όπως ότι υπάρχει 

πλήρης βοήθεια σχετικά με την ειδική ανάγκη, όλοι οι δάσκαλοι έχουν 

όρεξη να μορφώσουν και να διδάξουν τα παιδιά ο καθένας με το δικό 

του τρόπο. Το προαύλιο είναι πάντα καθαρό, γιατί έχουμε δυο 



φανταστικές καθαρίστριες. Όλες οι τάξεις περιέχουν ότι καλύτερο για 

να μην έχουμε καμία στέρηση. Όλοι οι εκπαιδευτικοί ακόμα και τα παιδιά 

φέρονται πολύ ευγενικά και πάντα είναι πολύ αισιόδοξα. Το κτίριο είναι 

πολύ όμορφο και ψηλό, μπορείς να δεις ολόκληρη την Αθήνα! 

             Τα αρνητικά σε ένα σχολείο είναι για τον καθένα διαφορετικά. 

Κατά τη γνώμη μου ένα σχολείο δεν έχει κάτι αρνητικό! Γι’ αυτό κι εγώ 

δεν έχω αναγνωρίσει κάποιο λάθος και δε θα γράψω κάτι γι’ αυτό!!! 

             Θέλω να φύγω από το δημοτικό με τις πιο ωραίες αναμνήσεις. 

Νιώθω δεκάδες συναισθήματα να με κατακλύζουν. Νιώθω χαρά γιατί 

κάτι καινούριο έρχεται στη ζωή μου και λύπη γιατί αφήνω ένα όμορφο 

ταξίδι για πάντα. Τα συναισθήματα μου είναι ανάμεικτα και αυτή τη 

στιγμή δεν ξέρω πώς να τα εκφράσω. 

             Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά της τάξης μου και στον 

αγαπημένο μου δάσκαλο, κύριο Θοδωρή, ότι τους ευχαριστώ που με 

στήριξαν και ήταν μαζί μου στις χαρές και στις λύπες μου. 

             Αποχαιρετώ το δημοτικό με τις αγαπημένες μου αναμνήσεις και 

αφήνω πίσω μου όλες τις στενάχωρες. 

 

Μαρίλντα Νομικού 
 

                                         

 

 


