
 

 

    

Αγαπητό πρωτάκι,      Αγαπητό πρωτάκι,      Αγαπητό πρωτάκι,      Αγαπητό πρωτάκι,                                                                                                                                  

την πρώτη σου µέρα στο δηµοτικό σχολείο θέλουµε να σε καλωσορίσουµε την πρώτη σου µέρα στο δηµοτικό σχολείο θέλουµε να σε καλωσορίσουµε την πρώτη σου µέρα στο δηµοτικό σχολείο θέλουµε να σε καλωσορίσουµε την πρώτη σου µέρα στο δηµοτικό σχολείο θέλουµε να σε καλωσορίσουµε 

και να σου προσφέρουµεκαι να σου προσφέρουµεκαι να σου προσφέρουµεκαι να σου προσφέρουµε…………    

βαµβάκι, για να θυµάσαι πως εδώ θα βρίσκεις βαµβάκι, για να θυµάσαι πως εδώ θα βρίσκεις βαµβάκι, για να θυµάσαι πως εδώ θα βρίσκεις βαµβάκι, για να θυµάσαι πως εδώ θα βρίσκεις πάντα τρυφερότητα και πάντα τρυφερότητα και πάντα τρυφερότητα και πάντα τρυφερότητα και 

ζεστασιά,ζεστασιά,ζεστασιά,ζεστασιά,    

µια µπογιά, για να είναι οµια µπογιά, για να είναι οµια µπογιά, για να είναι οµια µπογιά, για να είναι οι µέρες σου γεµάτες χρώµα,ι µέρες σου γεµάτες χρώµα,ι µέρες σου γεµάτες χρώµα,ι µέρες σου γεµάτες χρώµα,    

µια σβήστρα, για να ξέρεις ότι τα λάθη διορθώνονται,µια σβήστρα, για να ξέρεις ότι τα λάθη διορθώνονται,µια σβήστρα, για να ξέρεις ότι τα λάθη διορθώνονται,µια σβήστρα, για να ξέρεις ότι τα λάθη διορθώνονται,    

ένα αυτοκόλλητο, γιατί εµείς θα γίνουµε κολλητοί,ένα αυτοκόλλητο, γιατί εµείς θα γίνουµε κολλητοί,ένα αυτοκόλλητο, γιατί εµείς θα γίνουµε κολλητοί,ένα αυτοκόλλητο, γιατί εµείς θα γίνουµε κολλητοί,    

ένα αστεράκι, για να λάµπεις και να ξεχωρίζεις πάντα,ένα αστεράκι, για να λάµπεις και να ξεχωρίζεις πάντα,ένα αστεράκι, για να λάµπεις και να ξεχωρίζεις πάντα,ένα αστεράκι, για να λάµπεις και να ξεχωρίζεις πάντα,    

ένα τσιρότο, για να θυµάσαι πως οι πληγές γιατρεύονται,ένα τσιρότο, για να θυµάσαι πως οι πληγές γιατρεύονται,ένα τσιρότο, για να θυµάσαι πως οι πληγές γιατρεύονται,ένα τσιρότο, για να θυµάσαι πως οι πληγές γιατρεύονται,    

ένα ένα ένα ένα κοµµάτι παζλ, για να κοµµάτι παζλ, για να κοµµάτι παζλ, για να κοµµάτι παζλ, για να ξέρεις ξέρεις ξέρεις ξέρεις ότι ο καθένας µόνος του αλλά και όλοι ότι ο καθένας µόνος του αλλά και όλοι ότι ο καθένας µόνος του αλλά και όλοι ότι ο καθένας µόνος του αλλά και όλοι 

µαζί µπορούµε να καταφέρουµε πολλά,µαζί µπορούµε να καταφέρουµε πολλά,µαζί µπορούµε να καταφέρουµε πολλά,µαζί µπορούµε να καταφέρουµε πολλά,    

µια καραµέλα, σαν τις γλυκές αναµνήσεις που θα αποκτήσεις εδώ,µια καραµέλα, σαν τις γλυκές αναµνήσεις που θα αποκτήσεις εδώ,µια καραµέλα, σαν τις γλυκές αναµνήσεις που θα αποκτήσεις εδώ,µια καραµέλα, σαν τις γλυκές αναµνήσεις που θα αποκτήσεις εδώ,    

µια µια µια µια χρυσή κλωστήχρυσή κλωστήχρυσή κλωστήχρυσή κλωστή, που θα δέσει τις καρδιές µας µε δυνατή φιλία, που θα δέσει τις καρδιές µας µε δυνατή φιλία, που θα δέσει τις καρδιές µας µε δυνατή φιλία, που θα δέσει τις καρδιές µας µε δυνατή φιλία    

…………    και χίλιες ευχές για µια ακαι χίλιες ευχές για µια ακαι χίλιες ευχές για µια ακαι χίλιες ευχές για µια αξέχαστη και ξεχωριστή χρονιά!ξέχαστη και ξεχωριστή χρονιά!ξέχαστη και ξεχωριστή χρονιά!ξέχαστη και ξεχωριστή χρονιά!    

Με αγάπη,Με αγάπη,Με αγάπη,Με αγάπη,    

οοοοι δάσκαλοι και οι µαθητέςι δάσκαλοι και οι µαθητέςι δάσκαλοι και οι µαθητέςι δάσκαλοι και οι µαθητές    

του ∆ηµοτικού Σχολείου ΑΞΙΟΝτου ∆ηµοτικού Σχολείου ΑΞΙΟΝτου ∆ηµοτικού Σχολείου ΑΞΙΟΝτου ∆ηµοτικού Σχολείου ΑΞΙΟΝ    

    

 


