Καλοκαίρι πια ε; Ζέστη! Καιρός για βουτιές! Έτσι, τώρα που δεν υπάρχει πια η
πίεση του διαβάσματος και το μυαλό χαλαρώνει, η σκέψη βουτάει κι αυτή σε μια
δική της θάλασσα, μια θάλασσα από αναμνήσεις!
Και είναι σα να βλέπω ταινία! Μια ταινία με πολλούς σεναριογράφους και
πολλούς πρωταγωνιστές. Και μ’ αρέσει αυτή η ταινία! Ήθελα λοιπόν να κάνω ένα
trailer και να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εμπειρία 3D!!!!
Μέσα Σεπτέμβρη του 2010…
Ένα υπέροχο πρωινό που ξύπνησα και συνειδητοποίησα πως δεν θα ήμουν πια
«γυμνασιάκι». Αλλά «πρωτάκι» στο λύκειο! Έχει πιο κύρος. Παρόλ’ αυτά το άγχος
και η αγωνία ήταν ζωγραφισμένα στο πρόσωπό μου!
Ευτυχώς η πρώτη μέρα ήταν καλή… Έτσι άρχιζε η ζωή μου στο Λύκειο.!Καινούργιοι
φίλοι, καινούργιο σχολείο, καινούργιοι καθηγητές!!!Η αλήθεια είναι πως ήταν λίγο
περίεργα στην πρώτη..Αυτό που μου έμεινε όμως είναι η ενότητα που είχε το Α’4..
Α! Και κάτι ακόμα.. Στην πρώτη λυκείου άρχισα να αλλάζω.. Στην αρχή όχι με το
σωστό τρόπο.. Υπήρχαν όμως άνθρωποι που με καθοδηγούσαν. Καταστάσεις
σμίλεψαν την προσωπικότητά μου με αποτέλεσμα στη Δευτέρα λυκείου να νοιώθω
άλλος άνθρωπος… Η χρονιά της πρώτης άφηνε τα σημάδια της πάνω μου, αλλά η
Δευτέρα είχε τη δύναμη να σβήσει τα άσχημα!!!Και να κρατήσει τα όμορφα!!
Επιλογή κατεύθυνσης!!Άλλη μία απόδειξη της ευθύνης και της ωριμότητας!!Σε αυτή
τη δύσκολη διαδικασία στάθηκαν δίπλα μου πολλοί καθηγητές! Και τους ευχαριστώ
γι αυτό. Ήταν δίπλα μου ακόμα και όταν στα μέσα της χρονιάς αποφάσισα πως του
χρόνου θα άλλαζα κατεύθυνση. Από θεωρητική θετική..!!!!
Είναι όμως τόσο καλοί που δεν έκριναν την επιλογή μου, αλλά με ενθάρρυναν να
κάνω τα όνειρα μου πραγματικότητα!

Ένα παιδί όταν πάει σχολείο έχει φτερά και θέλει να πετάξει! Οι καθηγητές του
μαθαίνουν να τα χρησιμοποιεί. Έτσι και μένα! Μου έμαθαν να πετάω σε μέρη
μαγικά που μόνο η γνώση σε πάει!!!!
Και η 3η λυκείου που τώρα τελείωσε ήταν η σφραγίδα πως τελείωσαν και τα
μαθήματα του πώς να πετάω…
Από δω και πέρα πρέπει να αποδείξω αρχικά στον εαυτό μου ότι έμαθα να πετάω
και επίσης στους ανθρώπους αυτούς που με αυτοθυσία με δίδαξαν τόσα
πολλά!!!Νοιώθω ότι είναι ακόμα η αρχή σ’ αυτό το ταξίδι που μόλις ξεκίνησε. Ξέρω
όμως πως όσα έμαθα θα μου φανούν χρήσιμα!

Ο Καζαντζάκης έλεγε πως ο σωστός καθηγητής γίνεται γέφυρα
για να περάσει απέναντι ο μαθητής του!!!Οι άνθρωποι που για 3 χρόνια, άντεξαν τις
ιδιοτροπίες μου, τα λάθη μου, τον εγωισμό μου, έγιναν γέφυρα για να περάσω
απέναντι. Στην απέναντι όχθη με περιμένει η ζωή!!! Θα είναι πάντα μαζί μου, ότι κι
αν συμβεί αυτοί που με οδήγησαν ως εδώ!
Κύριοι καθηγηταί, ένα απλό ευχαριστώ δεν φτάνει για να εκφράσει λόγια που
προκαλούν δάκρυα.!! Εύχομαι να γίνω χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία που μας
έχει τόση ανάγκη όλους!! Και να λέτε με περηφάνια ότι «κάποτε με είχατε μαθήτρια
σας».
Αν κάποια στιγμή βρεθώ μπροστά σε κάποια δυσκολία, θα γυρίσω και θα κοιτάξω
πίσω μου!! Εκεί στην απέναντι όχθη που περιμένετε να μάθετε και σε άλλα παιδιά
όλα αυτά τα χρήσιμα και όμορφα πράγματα που μάθατε και σε μένα. Και καθώς θα
σας βλέπω θα θυμάμαι τις συμβουλές σας. Σίγουρα θα βοηθήσουν πολύ στη λύση
του προβλήματος μου.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τους συμμαθητές μου για το υπέροχο δώρο που
μου έκαναν!!!! 3 υπέροχα χρόνια ως Α’4 Β’4 Γ’4 !!! Τρία χρόνια γέλιου, χαράς,
πλάκας, ξεγνοιασιάς!!!!
Ακόμα και αν χαθούμε, κάτι που δε θα ήθελα, θα έχετε πάντα μια θέση στην καρδιά
μου γιατί ο καθένας σας μου άφησε κάποιο ανεξίτηλο σημάδι.!!!!
Εύχομαι να ήμουν καλή συμμαθήτρια και να με θυμάστε κι εσείς έτσι!!!!!!
Σας ευχαριστώ για όλα!!!!
Υ.Γ. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους ανθρώπους της διεύθυνσης
από τότε που έγινε η εγγραφή μου στο σχολείο. Αρχικά η κ.Τσελέντη με
υποδιευθύντρια την κ.Βούλγαρη και στη συνέχεια ο κ.Μακρίδης με υποδιευθυντή
τον κ.Περιμένη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει και η καθαρίστριά μας κ.Χρυσούλα
που όλα αυτά τα χρόνια θυσιάζεται για να ζούμε σε ένα καθαρό περιβάλλον που
χωρίς υπερβολές είναι σαν το σπίτι μας!!!Και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους
τους καθηγητές που είχαν την τιμή να με έχουν μαθήτριά τους!!!Χαχαχαχα.!!Όχι
λάθος!!!Εγώ είχα την τιμή να τους έχω καθηγητές μου!!
Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα υπέροχο δημιουργικό καλοκαίρι, γεμάτο χαρές!!!
Γιατί όπως λέει και ο Μπρους ντε Πάλμα «Αν μπορείτε να το φανταστείτε,τότε είναι
φανταστικό. Αν είναι φανταστικό, τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί!!!!»
Και κάτι για τους επόμενους μαθητές:
Δε μπορεί κανένας να αποκτήσει ούτε σοφία ούτε τέχνη, αν δεν αποκτήσει

ΓΝΩΣΗ.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΥΡΙΓΟΥ
Μια μαθήτρια του Α’4 Β’4 Γ’4!!!

