
Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

  Ξύπνησα γύρω στις 6:45 το πρωί, έπλυνα το πρόσωπό μου 
και ντύθηκα. Έφαγα το πρωινό μου και ξεκίνησα μαζί με τις 
φίλες μου για το γυμνάσιο. 

  Ο ήλιος έκαιγε. Είχε πολλή ζέστη. Λίγο πριν φτάσουμε, 
άκουγα τους χτύπους της καρδιάς μου.  

  Με το που μπήκαμε στο γυμνάσιο συνειδητοποιήσαμε ότι 
όλοι μας κοίταγαν περίεργα. «Να τα πρωτάκια» πρέπει να 
έλεγαν άπό μέσα τους. Το άγχος όλο και δυνάμωνε 
βλέποντας τα μεγαλύτερα και άγνωστα παιδιά. Ήμασταν 
αμήχανες. Δεν ξέραμε πώς να συμπεριφερθούμε, πού να 
κάτσουμε, τι να πούμε. Περιμέναμε υπομονετικά να 
ακούσουμε το κουδούνι. Καθώς περνούσε η ώρα όμως, 
συναντούσαμε τους συμμαθητές μας και το συναίσθημα του 



άγχους όλο και έφευγε μέχρι που χτύπησε το κουδούνι. 
  Συγκεντρωθήκαμε όλα τα παιδιά στην αυλή του σχολείου. 
Αφού έγινε ο αγιασμός, ο διευθυντής ανακοίνωσε τα 
ονόματα των παιδιών της κάθε τάξης. Δυστυχώς δεν ήμουν 
με τους παλιούς μου συμμαθητές. Είχα στενοχωρηθεί και 
απογοητευθεί πολύ. 
  Μπήκαμε στις τάξεις. Αμέσως γνωρίστηκα με τους 
καινούριους μου συμμαθητές. Ήταν πολύ καλοί, αστείοι και 
φιλικοί. Έχω κάνει πολλές φιλίες από το ξεκίνημα και είμαι 
χαρούμενη. Οι καινούριοι καθηγητές και καθηγήτριες είναι 
πολύ φιλικοί και έχουν όρεξη να μας μάθουν όσα 
περισσότερα πράγματα γνωρίζουν. Στα διαλείμματα δεν 
υπάρχουν εντάσεις, κάτι που στο Δημοτικό γινόταν συνέχεια. 
  Είμαι πολύ χαρούμενη που πηγαίνω Γυμνάσιο. Πιστεύω, η 
καινούρια σχολική χρονιά στην Α’ Γυμνασίου ότι θα κυλήσει 



πολύ γρήγορα. Θα είναι μία ξεχωριστή χρονιά γιατί θα 
αποκτήσουμε καινούριες γνώσεις, εμπειρίες και φιλίες. Θα 
μάθουμε να ξεπερνάμε μεγάλες ή μικρές δυσκολίες και 
πιστεύω πως θα κατορθώσουμε με τις καλές και τις κακές 
στιγμές να κάνουμε μια δύσκολη χρονιά, ιδιαίτερα 
διασκεδαστική και συναρπαστική. Το Γυμνάσιο είναι σαν το 
Δημοτικό, μόνο που θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια και 
συγκέντρωση. Υπάρχουν καινούρια μαθήματα και 
διαφορετικοί δάσκαλοι κάθε ώρα. 
  Την πρώτη ημέρα στο Γυμνάσιο δεν θα την ξεχάσω ποτέ 
γιατί ήταν μία ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα για εμένα. 
 
 


