
Αντίο, αγαπημένο μου Σ.Δ.Ε. 

Στην αρχή ένιωθα ντροπή λόγω ηλικίας και σκεφτόμουν πώς θα πάω και αν με δουν τι θα 

σκεφτούν; Είχα πάρει ήδη μια απογοήτευση από δασκάλους και καθηγητές στο Δημοτικό 

και το Γυμνάσιο. Μετά το ξανασκέφτηκα, με βοήθησε η συντέκνισσα και τα παιδιά μου να 

πάρω την απόφαση να γραφτώ στο Σ.Δ.Ε.  

Ευτυχώς που ήρθα στο Σ.Δ.Ε.  και άλλαξα γνώμη, ότι, ναι, υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία,  

ότι υπάρχουν καθηγητές που αγαπούν τη δουλειά τους και δε με απογοήτευσαν για 

δεύτερη φορά. Τα λόγια είναι πολύ λίγα για αυτά που μας δίδαξαν. Τι να πρωτοθυμηθώ  

στα δύο χρόνια φοίτησης: την κ. Σμαράγδη που μας αγκάλιασε και μας βοήθησε να 

μάθουμε το πολύ και το πολλή, όχι μόνο με ασκήσεις αλλά και με διάφορα τεχνάσματα, 

όπως «Στο εμείς και στο εσείς πάντα έψιλον θα βρεις».  Αγγλικά με την κ. Έμμα και την κ. 

Δήμητρα, καταπληκτικές και οι δύο να μας δίνουν κουράγιο, εγώ να κάνω μετάφραση! Η κ. 

Ελένη, η ψυχολόγος, ένας καταπληκτικός άνθρωπος με ηρεμία και υπομονή, να μας ακούει 

και να μας συμβουλεύει. Με την κ.  Κατερίνα πέρυσι και τον κ. Νίκο φέτος στα μαθηματικά 

μάθαμε αρκετά κι ας ήταν δύσκολα. Και η κ. Φρόσω που μας έκανε υπολογιστές να μας 

μαθαίνει με πολλή υπομονή κι αγάπη.  

Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καθηγητές γιατί μας έδωσαν εφόδια  για  

να μπορούμε να συνεχίσουμε και στο Λύκειο!  

Ειρήνη Μαρή Β1 

Το σχολείο ήταν για μένα ένα μεγάλο βήμα. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 

δασκάλους που με βοήθησαν να τα καταφέρω  και να μάθω να μιλάω ακόμα καλύτερα 

ελληνικά. Κι ακόμα ένα πιο μεγάλο ευχαριστώ που με άντεξαν τρία χρόνια! 

Μοχάμεντ Σουλεϊμάν Β1 

Πάντα μου άρεσε το σχολείο, όμως οι συνθήκες στο χωρίο μου δεν ήταν ιδανικές για να 

συνεχίσω στο γυμνάσιο. Έκλαψα, θύμωσα αλλά πάντα είχα την ελπίδα ότι το όνειρό μου να 

τελειώσω το γυμνάσιο θα γίνει πραγματικότητα. Όταν έμαθα για το Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας η μικρή σπίθα ελπίδας έγινε φωτιά!  

Στα δύο αυτά χρόνια νομίζω ότι είδα τη ζωή μου να αλλάζει, πάντα προς το καλύτερο. 

Ήταν τα δύο πιο δημιουργικά χρόνια που έχω ζήσει. Γνώρισα ανθρώπους  που με 

βοήθησαν να πάω παραπέρα, να σκέφτομαι διαφορετικά. Νιώθω και είμαι πιο δυνατή.  

Είναι λίγο το ευχαριστώ για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους όσοι μου 

στάθηκαν σαν φίλοι και καλύτερα από συγγενείς. Φεύγοντας και αποχαιρετώντας το 

σχολείο αναπολώ τις ωραίες στιγμές  αλλά και ελπίζω σε ακόμη καλύτερες. Γιατί αυτά τα 

δύο χρόνια έγινα καλύτερος άνθρωπος. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τη φιλόλογό μου  Σμαράγδη για την υπέροχη δουλειά που 

κάνει, τη Φρόσω και την Ελένη, την ψυχολόγο, και όλους τους εκπαιδευτικούς. 

Βασιλική Τζωρτζάκη Β3 

 

 



Μετά από ώριμη σκέψη και νοσταλγώντας ότι κάτι μέσα μου είχε μείνει στην άκρη 

ανεκπλήρωτο, πήρα την απόφαση να ξεκινήσω το σχολείο. Ενημερώθηκα για το Σ.Δ.Ε. 

Χανίων και πήγα και γράφτηκα. Έκανα την εγγραφή μου και γυρνώντας σπίτι το ανακοίνωσα 

στην οικογένειά μου, όλοι έμειναν  έκπληκτοι, δεν μου είπαν ούτε ναι ούτε όχι.  

Έφτασε η πρώτη μέρα. Ακούγοντας το κουδούνι βλέπω να χτυπάει από το παράθυρο μια 

γλυκύτατη καθηγήτρια κι η καρδιά μου αρχίζει να χτυπά δυνατότερα από το κουδούνι . 

Μπαίνοντας στην τάξη  ένιωσα αμήχανη για την επιστροφή στα θρανία, είχα άγχος αν θα τα 

καταφέρω πρώτα με τα μαθήματα και μετά με τους συμμαθητές  και τους καθηγητές, το 

κλίμα όμως ήταν πολύ φιλικό από όλους κι έφυγε ένα βάρος από πάνω μου . Οι καθηγητές 

ήταν εκεί να μας βοηθήσουν με τον καλύτερο τρόπο, πάντα ευδιάθετοι να μας εξηγήσουν 

τα πάντα, να μας καθοδηγήσουν με υπομονή και με χαμόγελο. Και οι συμμαθητές με  

διάθεση για γνωριμία και παρέα που στο τέλος κατέληξε σε φιλία, δε φανταζόμουν ποτέ 

ότι θα περνούσαμε τόσο ωραία  μέσα στην τάξη. 

Από κάθε μάθημα κράτησα κάτι: γραμματική ‘’τα λάθη και τα πάθη’’ γράφονται με ητα, τι 

να θυμηθώ; Μαθηματικά, αγγλικά, πληροφορική; Και τόσα άλλα που δεν ήξερα σχεδόν 

τίποτα κι έμαθα τόσα πολλά. Η εμπειρία μου στο Σ.Δ.Ε. με όλα τα δύσκολα και τα όμορφα 

που έζησα ήταν μοναδική, ολοκλήρωσα ένα όνειρο που είχα αφήσει στην άκρη και 

πέτυχα τον στόχο μου, ανέβηκε η αυτοπεποίθησή μου και ο λόγος είναι το σχολείο. 

Έμαθα τον εαυτό μου περισσότερο και γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους.  Μετά από δύο 

χρόνια φοίτησης στο Σ.Δ.Ε.  νιώθω πολύ περήφανη που τα κατάφερα, κρατώ μέσα μου  

γνώσεις, εμπειρίες, φιλίες, αγάπη και μεγάλη αγκαλιά για όλους, εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενους.  Αυτός ο κύκλος έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις, ελπίζω να 

καταφέρω να συνεχίσω το ταξίδι στη γνώση σε ένα καινούριο κύκλο.  

Ευχαριστώ όλους τους καθηγητές για όσα με δίδαξαν, μου έδωσαν δύναμη και γνώση. Ήταν 

δύο υπέροχα χρόνια που θα τα θυμάμαι για πάντα και δε θα τα άλλαζα με τίποτα! 

Υ.Γ. Για όλους όσοι δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ποτέ  δεν είναι 

αργά, πρέπει να το κάνουν. Η ανταμοιβή είναι τεράστια και η ικανοποίηση ότι τα κατάφερες 

είναι το μεγαλύτερο βραβείο. 

Κατερίνα Μπραουδάκη Β3 

 

Πάντα κουβαλούσα μέσα μου το απωθημένο να πάω στο γυμνάσιο και  στο λύκειο. Για τη 

γνώση και τη μάθηση. Στις παρέες μου όταν μιλούσα πάντα είχα ανασφάλεια μήπως πω 

κάτι λάθος, επειδή δεν είχα τελειώσει το σχολείο. Όταν μια μέρα είπα ‘’θα πάω στο Σχολείο 

Δεύτερης  Ευκαιρίας΄΄. Αλλά πάλι  ήμουν διστακτική, οπότε πήγε η κόρη μου και με έγραψε 

χωρίς να το γνωρίζω. Η χαρά μου ήταν μεγάλη, τολμούσα κάτι πολύ δύσκολο και  τολμηρό 

για μένα, ντρεπόμουν πολύ, σκεφτόμουν πώς θα αντικρίσω τους συμμαθητές και τους 

καθηγητές μου, τι θα σκεφτόταν για μένα. Και να που έφτασα να πάρω  το απολυτήριο!  

Ήταν μια δύσκολη χρονιά που  γέμισε την ψυχή μου με συναισθήματα, καλά και κακά. 

Αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα λόγω πανδημίας, όμως αντέξαμε και συνεχίσαμε. 

Κρίμα που χάσαμε την ευκαιρία να πάμε εκδρομή. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια έμαθα 

πολλά για τους καθηγητές και τους συμμαθητές μου, για μένα την ίδια. Δεθήκαμε και 



μοιραστήκαμε πολλά και όλα αυτά θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση. Πραγματικά θα μου 

λείψετε πολύ. Θα ήθελα να σας κάνω μια μεγάλη αγκαλιά!  

Φωτεινή Μεϊμάρη, Β3 

 

Σήμερα γράφεται ο επίλογος ενός παράτολμου, για μένα, εγχειρήματος: στην ηλικία της 

ώριμης νεότητας, όπως τη λέω εγώ, των 66 χρόνων αποφάσισα να φοιτήσω ξανά στο 

σχολείο, αφού κάποιες συγκυρίες στη ζωή μου μου στέρησαν αυτό το δικαίωμα όταν 

έπρεπε. 

Αυτό λοιπόν το ταξίδι που κράτησε δύο χρόνια διακεκομμένα, λόγω ειδικών συνθηκών, 

ήταν μοναδικό και συναρπαστικό. Ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων, πιο άμεσος,  μού 

κέντριζε το ενδιαφέρον. Η γνωριμία και η συνύπαρξη στο σχολείο με  συμμαθητές και 

καθηγητές  ήταν μια πρόκληση και ένα στοίχημα ταυτόχρονα. Στην τάξη μου υπήρχαν 

άνθρωποι με προσωπικότητα όλοι και ανεξάρτητα από τους λόγους που βρεθήκαμε στο 

σχολείο, ο καθένας για τους δικούς του, σχηματίσαμε ένα μπουκέτο που είχε από όλα τα 

άνθη μέσα. 

Υπήρχε ένα υγιής και αμφίδρομος ανταγωνισμός που μου άρεσε πολύ, γιατί ανέβαζε τον 

πήχη και συνεπώς το επίπεδο. Οι καθηγητές μας,  δεκτικοί και με μεγάλη μεταδοτικότητα, 

δε σου επέτρεπαν  να βαρεθείς ή να αδιαφορήσεις. Απ΄ τη μεριά μου συμμετείχα σε όλες 

τις δραστηριότητες του σχολείου με ενθουσιασμό.  

Όλο αυτό το παζλ των ανθρώπων που γνώρισα, των ξέτερων χαρακτήρων, με  κεντρίζει και 

με εμπνέει τόσο που ίσως κάποτε καταπιαστώ να γράψω μια ιστορία που θα βασίζεται 

στους ανθρώπους που γνώρισα και με έκαναν να θέσω νέους στόχους στη ζωή μου. Τους 

ευχαριστώ όλους θερμά! 

Ελένη Ζαχαριουδάκη Β1 

 
 
Το σχολείο ήταν ένα αδύνατο βήμα για μένα. Κι όμως το τόλμησα και είμαι πολύ 
περήφανη για αυτό, σίγουρα θα το ξαναέκανα. Πέρασα πολύ όμορφες στιγμές κι έμαθα 
ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον, όταν έχεις θέληση, τα καταφέρνεις όλα!  

 
Μαριέτα Γκοσποντίνοβα Β3 

 
 
 
Και να που έφτασε η στιγμή να αποχαιρετήσουμε και αυτήν την σχολική χρονιά όλοι εμείς οι 
ήρωες. Γιατί ναι, θεωρώ ήρωες τους μαθητές και τους καθηγητές που μέσω πανδημίας 
φτάσαμε έως το τέλος με τόσο δύσκολες συνθήκες. Που καταφέραμε να κάνουμε δυνατά 
τα αδύνατα.  
 
Αποχαιρετώ λοιπόν το ΣΔΕ μου ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής μου. Μια 
οικογένεια που με αγκάλιασε και με δίδαξε όσα δεν έμαθα όταν έπρεπε. Με δίδαξε όμως 
και κάτι πιο σημαντικό ότι μπορώ να τα καταφέρω και μου το απέδειξαν οι καθηγητές μου 
με την στήριξη που μου παρείχαν απλόχερα σε εμένα και σε όλους τους μαθητές. Ήταν 



δίπλα μας κάθε φορά που τους χρειαζόμασταν. Και να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας 
ξεχάσω ποτέ! Πώς να ξεχάσει κάποιος την οικογένεια του άλλωστε;  
 
Αντίο, αγαπημένο μου ΣΔΕ, φεύγω με τις καλύτερες εντυπώσεις και ανοίγω πανιά για πιο 
βαθιές θάλασσες. Ένα ταξίδι τελείωσε και ένα καινούργιο θα ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ 
όλους! 
 

Μαρία Μελισσινού Β1 
 


