
Εντυπώσεις και συναισθήματα των μαθητών της Γ’ Λυκείου του 8ο Γυμνασίου 

Χαλανδρίου με Λυκειακές Τάξεις. 

 

Αγαπητοί φίλοι και συμμαθητές, 

Με αφορμή την επίσκεψη του σχολείου μας, στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Ανηλίκων 

Αυλώνας θα θέλαμε να διατυπώσουμε τις εντυπώσεις και τα συναισθήματά μας, 

«Πολλές ήταν οι σκέψεις που με κατέκλυσαν φεύγοντας απ΄ το ΕΚΝΑ. Θαύμασα 

πραγματικά την προσπάθεια τόσο την δική σας όσο και του προσωπικού» Σ.Μ 

«Οι αρκετές επιφυλάξεις διαψευστήκαν πραγματικά όταν σας γνώρισα και διαπίστωσα ότι 

δεν έχουμε καμία διαφορά» Ι.Μ  

«Μου έκαναν εντύπωση τα γλυκά πρόσωπά τους, η ευγενική συμπεριφορά και το χιούμορ 

τους παρά τις δυσκολίες.» Α.Κ 

«Ακόμα μεγαλύτερη, όμως, εντύπωση μου έκαναν τα παιδιά. Η αισιοδοξία, η επιμονή και η 

υπομονή τους είναι αξιοθαύμαστη, εύχομαι να το γνωρίζουν και να προσπαθήσουν να μην 

το χάσουν ποτέ. Θα ήθελα, επίσης, να αναφέρω ότι η σημερινή κοινωνία δεν είναι δύσκολη 

μόνο για σας όταν με το καλό βγείτε αλλά και για όλους τους νέους ειδικά στον τομέα της 

επαγγελματικής αποκατάστασης. Γι’ αυτό μην απελπίζεστε, να μορφωθείτε γιατί όποιος 

γνωρίζει, προστατεύεται πιο εύκολα και επιβιώνει στον κόσμο της πληροφορίας. Μην 

αγνοείτε τίποτα, τα πάντα μπορούν να φανούν χρήσιμα ακόμα και η τωρινή σας εμπειρία.» 

Κ.Ρ 

Εντυπωσιαστήκαμε και ξαφνιαστήκαμε με τα τόσα πράγματα που καταφέρατε και κάνατε 

στο χώρο του σχολείου, όπως για παράδειγμα οι τέχνες με τις οποίες ασχοληθήκατε, οι 

διακρίσεις που είχατε αλλά και το πώς όλα αυτά που μας διηγηθήκατε σας βοηθούν να 

νιώσετε καλύτερα και να αξιοποιήσετε όσο περισσότερα δημιουργικά μπορείτε το χρόνο 

σας. Μας θυμίσατε πως δεν γίνεσαι καλύτερος μόνο διαβάζοντας αλλά και μέσω άλλων 

δραστηριοτήτων κάτι που για εμάς ήταν ένα καλό μάθημα(που το χρειαζόμασταν) 

ειδικότερα αυτή την περίοδο. Νιώσαμε πως θέλουμε και πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο. 

Παρόλα αυτά για  να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται όλοι να 

αποδεχτούμε αυτό που είμαστε μαζί και τα λάθη μας και τις επιτυχίες μας αλλά να μην 

καταβληθούμε ή να εφησυχάσουμε απ’ αυτά. Θα πρέπει να αγωνιζόμαστε καθημερινά και 

ο καθένας με τον τρόπο του, χτίζοντας έναν καλύτερο εαυτό και μια καλύτερη κοινωνία. Και 

όλα αυτά μας τα διδάξετε εσείς με τη δύναμη και το κουράγιο που φαίνεται πως έχετε που 

είναι τα χαρακτηριστικά για έναν επιτυχημένο αγώνα. 

 

                                                                                                              Σας ευχαριστούμε θερμά. 


