
 

Αποχαιρετώ το όμορφο σχολειό μου 

 

Αποχαιρετώ το όμορφο σχολειό μου, τους δασκάλους και τις καθηγήτριες μου… 

Γυμνασιοκόριτσο! Ποιος μπορεί να το φανταστεί, ποιος μπορεί να το πιστέψει ότι στο 

μεταίχμιο της ζωής μου, λίγο πριν από την αρχή της έκτης δεκαετίας, θα ξαναγύριζα στα 

θρανία, ούτε και εγώ η ίδια δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα πάρω απολυτήριο Γυμνασίου! 

Πώς πέρασαν αυτά τα δύο χρόνια  ούτε που το κατάλαβα, κύλησαν τόσο γρήγορα που μου 

φαίνεται σαν χθες που πρωτοπήγα στο σχολείο.  

Πριν δύο χρόνια ξεκίνησα δειλά-δειλά να ανεβαίνω τις σκάλες του σχολείου για να 

πραγματοποιήσω ένα από τα όνειρα μου, ένα κρυφό όνειρο και απωθημένο πολλών 

χρόνων, κρυμμένο βαθιά μες στην ψυχή, που ήρθε η ώρα να το ξυπνήσω και να το 

πραγματοποιήσω. Και τα κατάφερα και έφτασα στο τέλος του ονείρου, αφού κατάφερα και 

πήρα απολυτήριο γυμνασίου! 

Τι δε ζήσαμε αυτά τα δύο χρόνια, τι δε μάθαμε αυτά τα δύο χρόνια! Παρά τις αντίξοες 

συνθήκες που βιώσαμε  λόγω της πανδημίας, δεν χάσαμε ούτε μια ώρα μάθημα. Στην αρχή 

που δεν ήξερα να μπω στο webex, μια και ήμουν σκράπας στους υπολογιστές, έλεγα 

χαριτολογώντας στον γιο μου  ‘’Ήρθε η μαθητιώσα νεολαία, ετοίμασε τον υπολογιστή’’, και 

αυτός χαμογελώντας μου έλεγε ‘’Μπράβο, μαμά, αφού είσαι μαθήτρια, έτσι θέλω να 

αισθάνεσαι, μαθητιώσα νεολαία’’. 

Περίμενα με ανυπομονησία να πάει 6 η ώρα να ετοιμάσω τον υπολογιστή μου, το 

παιχνιδάκι μου όπως λέω, για να παίξω με τα πλήκτρα του, να ακούσω τη φωνή των 

καθηγητών και των συμμαθητών μου και να συμμετάσχω στο μάθημα, με ορθάνοικτα μάτια 

και αυτιά,  για να ρουφήξω αυτά που ακούω και βλέπω και να ακούσω αυτό το ‘’μπράβο, 

κυρία Έφη, σωστό’’, και το ‘’yes, my dear, right’’. 

Φέτος ήταν μια ιδιαίτερη χρόνια για όλους τους μαθητές, παρότι δε χάσαμε διδακτικές 

ώρες, χάσαμε όμως τη δια ζώσης επικοινωνία, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε να 

συμμετάσχουμε στον Παγκρήτιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, και εγώ να πάρω το πρώτο 

βραβείο, όπως και πέρυσι. Ένιωσα μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που τα κείμενα μου 

άρεσαν  σε καταξιωμένους καθηγητές  που ήταν η κριτική επιτροπή. 

Στους μόλις 5 μήνες που πήγαμε πέρυσι στο σχολείο, γιατί μετά μας σταμάτησε η πανδημία, 

κάναμε τόσα πράγματα: επισκεφτήκαμε τη Βιβλιοθήκη, την Πινακοθήκη, το Αρσενάλι, το 

Ωδείο, το Πνευματικό Κέντρο όπου παρακολουθήσαμε ταινίες του Κινηματογραφικού 

Φεστιβάλ Χανίων αλλά και την υπέροχη διάλεξη της Μαρίας Ευθυμίου. 

 

 

 



Το αποκορύφωμα της περυσινής μου εμπειρίας από το σχολείο ήταν το ντοκιμαντέρ που 
γυρίσαμε με θέμα την επιστροφή μας στα θρανία σαν ενήλικες  με τίτλο ‘’Μην πεις ποτέ σου 
Είναι αργά’’. Προβλήθηκε στα πλαίσια του 8ου Chania Film Festival τον περυσινό Οκτώβριο. 
Δεν μπορείτε να καταλάβετε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που ένιωσα, την 
υπερηφάνεια, την ψυχική ικανοποίηση, τη συγκίνηση! Πέταξα στους εφτά ουρανούς κι όταν 
άκουγα τα ασταμάτητα χειροκροτήματα και τα μπράβο από όλο το κοινό που ήταν στην 
αίθουσα, δεν άντεξα, συγκινήθηκα και δάκρυσα. Τα μπράβο και τα χειροκροτήματα 
ανήκουν σε όλα τα μέλη της ομάδας που δουλέψαμε μαζί και πρώτα –πρώτα στις δύο 
καθηγήτριες μας που ήταν συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες σε αυτό το project. Επιπλέον 
και σε εμάς, τις τέσσερις γυναίκες-μαθήτριες που δε διστάσαμε, δεν ντραπήκαμε να 
εκθέσουμε τις προσωπικές μας ιστορίες για την επιστροφή μας στα θρανία, για το τι 
μάθαμε και τι πήραμε από το σχολείο.  

Αισθάνομαι πολύ υπερήφανη για τον εαυτό μου που κατάφερα να κάνω τόσα πράγματα σε 

αυτή τη διετία. Για μένα όμως τα μεγαλύτερα μπράβο τα παίρνω από τα παιδιά                          

και τα εγγόνια μου, όταν μου λένε πόσο υπερήφανα είναι για τη μαμά τους και τη γιαγιά 

τους, αντίστοιχα.  

Το γυμνασιοκόριτσο όμως δε θέλει να μείνει μόνο εκεί, θέλει να γίνει και λυκειοκόριτσο, για 

αυτό θα συνεχίσω και στο λύκειο, και πού ξέρεις, μπορεί μια μέρα να γίνει και φοιτήτρια σε 

κάποιο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα! Έτσι ανανεώνω το ραντεβού μου με τους 

συμμαθητές μου τον Σεπτέμβρη στο λύκειο.  

Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου το ΣΔΕ Χανίων που πραγματικά μου  έδωσε την  

δεύτερη ευκαιρία στη ζωή μου να ξανανέβω τα σκαλιά της μάθησης  και να 

πραγματοποιήσω το κρυφό  όνειρο μου, ένα απωθημένο χρόνων, και τώρα δε θα 

ντρέπομαι  ανάμεσα σε γνωστούς και φίλους ότι είμαι του Δημοτικού, όχι τώρα είμαι 

τελειόφοιτη Γυμνασίου, και θα το λέω με καμάρι. 

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους καθηγητές μου και τις καθηγήτριες μου για τις 

γνώσεις που μου μεταλαμπάδευσαν με αγάπη. 

Δασκαλάκη Ευσταθία       

        

 


