
Δημοτικό! 

Ένας μεγάλος σταθμός στη ζωή κάθε παιδιού είναι το 

Δημοτικό… 

Θυμάμαι την πρώτη φορά που μπήκα σε αυτό το σχολείο. 

Ένιωσα έντονα συναισθήματα να με ηλεκτρίζουν. Είχα όρεξη να 

εξερευνήσω και να μάθω καινούρια πράγματα! 

Το σχολείο μας ήταν καταπληκτικό, ήταν μεγάλο, ευήλιο και 

ευάερο. Όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας ήταν άριστος. Όλοι οι 

δάσκαλοι ήταν ευγενικοί στους μαθητές και μεταδοτικοί ως προς τη 

γνώση. 

Όμως καλό θα ήταν από την επόμενη χρονιά να υπάρχουν 

καπάκια στους κάδους απορριμμάτων έτσι ώστε να μη γίνεται 

διασπορά μικροβίων. Επίσης, να αλλάξουν τα θρανία και οι 

καρέκλες των μαθητών. 

Στην Πρώτη δημοτικού είχα για δασκάλα την κυρία Λίνα, η 

οποία έφυγε επειδή είχε πάρει μετάθεση ο άντρας της, αλλά στη 

θέση της ήρθε η κυρία Ελένη η οποία μας συνόδευσε μέχρι το τέλος 

της χρονιάς. 

Στη Δευτέρα και στην Τρίτη δημοτικού είχαμε την κυρία 

Χρύσα, μια καταπληκτική δασκάλα που μαζί της πήγαμε τις πιο 

μαγευτικές εκδρομές. 



Στην Τετάρτη και στην Πέμπτη δημοτικού είχαμε την κυρία 

Λέλα, μια κυρία με ήθος που κάθε φορά που κάναμε μία καλή πράξη 

μας επιβράβευε με αυτοκόλλητα. 

Φέτος στην Έκτη δημοτικού έχουμε τον κύριο Θοδωρή, ο 

οποίος πέρα από τις γνώσεις που μας διδάσκει καθημερινά μας 

μαθαίνει πώς να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι κι αν με ρωτούσατε 

πώς θα τον χαρακτήριζα θα σας απαντούσα ότι τον χαρακτηρίζω 

ως Μέγα Ανθρωπιστή! 

Τέλος, για το δημοτικό σκέφτομαι ότι ήταν ένας μεγάλος 

σταθμός στη ζωή μου έχοντας τους καλύτερους δασκάλους, 

κάνοντας τους καλύτερους φίλους και δίνοντας μου ένα καλό 

πάτημα για το επόμενο βήμα που είναι το γυμνάσιο και όσο 

μεγαλώνω μαθαίνω όλο και περισσότερα… 

Και κάθε φορά που θα κοιτάω τον έναστρο ουρανό θα 

θυμάμαι τις αναμνήσεις μου από το Δημοτικό που είναι σαν τα 

αστέρια στον ουρανό. Τον φωτίζουν κι αυτές οι αναμνήσεις θα 

φωτίζουν την καρδιά μου παντοτινά. 

ΚΑΙ ΟΙ 17 ΗΤΑΝ ΥΠΕΡΟΧΟΙ !!! 

 

Αθανασία Σπηλιοπούλου 


