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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 
 
Οι αποχαιρετισμοί είναι πάντα δύσκολοι. 
Άλλη μία χρονιά,τελείωσε. Πότε πέρασε ο χρόνος, μη ρωτάτε. Oύτε που το καταλάβαμε. 
Σαν να διψούσαμε και ήπιαμε μονορούφι ένα ποτήρι δροσερό νερό. 
Όμως, πότε πέρασαν τρία χρονιά με τα παιδιά της Γ΄Γυμνασίου; 
Τι αμήχανη στιγμή και τι περίεργο που είναι!  
Είναι δύσκολο τα λόγια να αποτυπώσουν τα συναισθήματα της στιγμής. Πάντα είναι 
δύσκολος ο επίλογος όταν αφήνεις ένα σχολείο. Και τότε έρχονται και όλες εκείνες οι 
κλισέ (κι όμως αληθινές) ατάκες, τύπου “λυπούμαστε που μας αφήνετε”, “να περνάτε 
καλά” και άλλα τέτοια. Και μετά ένα συναισθηματικό κενό. Μπορεί γύρω να υπάρχει 
κόσμος, φασαρία, κίνηση και θόρυβος, αλλά όλα καλύπτονται από μια ιδιαίτερη σιωπή 
που ξεκινά από μέσα σου και απλώνεται παντού γύρω σου, που καλύπτει τα πάντα. 
Κάθε αποχαιρετισμός είναι ένας αποχωρισμός, σηματοδοτεί μια διαδικασία, που μας 
δείχνει ότι κάτι τελείωσε. Βέβαια κάτι άλλο ξεκινά.	Η όμορφη Λυκειακή μαθητική ζωή. 
Όμως, δεν παύει να χάνουμε αυτό που μέχρι τότε ζούσαμε, την αθωότητα του 
Γυμνασίου. Αποχαιρετούμε όχι μόνο το Σχολείο αλλά και ένα κομμάτι του εαυτού μας ή 
της ζωής μας. Ο αποχαιρετισμός σηματοδοτεί μια αλλαγή, που μπορεί να την 
επιθυμούμε μπορεί και όχι.. 
Κι εκεί που σκέφτεσαι πως ποτέ δεν τα πήγαινες καλά με τους αποχαιρετισμούς, τότε 
αναλογίζεσαι ότι τουλάχιστον δεν το βάζω στα πόδια ώστε να τους αποφύγω, είμαι εδώ 
και προσπαθώ κάθε φορά να βρω τρόπους να τους αντιμετωπίσω. Η γλυκιά θύμηση των 
όμορφων στιγμών είναι πάντα εκεί (οι άσχημες θαρρείς και σβήνονται από την μνήμη) 
να μου κρατούν συντροφιά και να μου θυμίζουν πως κάποτε όλα τελειώνουν και 
καλούμαι να πώ το αντίο.. 
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ΑΓΑΠΗΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ… 
 
Φτάνοντας στο τέλος και αυτής της σχολικής χρονιάς,ολοκληρώνεται η φοίτησή σας στο 
Πειραματικό Γυμνάσιο, ανοίγοντας συγχρόνως τα φτερά σας σε νέους ορίζοντες, 
περισσότερο απαιτητικούς αλλά συνάμα και δημιουργικούς. 
Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να είστε ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΟΙ !!! 
Να έχετε ένα χαρούμενο, δροσερό και ξένοιαστο καλοκαίρι! 

 
	
	

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ΥΓ: Για	δική	σας	διευκόλυνση,	σας παραθέτουμε το χάρτη για το χώρο που θα 
πραγματοποιηθεί το αποχαιρετιστήριο πάρτυ, με	εκκίνηση	από	την	κεντρική	πλατεία	των	
Αγίων	Αναργύρων.	
 
 
  


