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Είμαι η Κατερίνα Αγλαμίση και φοιτώ στην τελευταία τάξη του Δημοτικού στο μαγευτικό σχολείο
Λακωνική Σχολή-Εκπαιδευτήρια Φραγκή. Είναι ο τελευταίος μου χρόνος εδώ και δεν μπορώ να
συνειδητοποιήσω πόσο γρήγορα πέρασαν αυτά τα εφτά χρόνια. Κάνοντας τον απολογισμό αυτού του
καιρού στο μυαλό μου έρχονται χιλιάδες αναμνήσεις : εκδρομές, άγχος, γέλιο, αστεία, διαμάχες,
προβληματισμοί μα πάνω από όλα εκπαίδευση. Εκπαίδευση όχι μόνο του μυαλού με τα μαθηματικά,
που και αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους και έγιναν το αγαπημένο μου μάθημα, αλλά και της ψυχής, γιατί
πολλές φορές μπορεί να τα πηγαίνεις καλά στα μαθήματα μα το πνεύμα σου να μην έχει δομηθεί
σωστά.σωστά.

Προσωπικά το σχολείο μας μου προσέφερε, εκτός από μάθηση, ευκαιρίες για ένα νέο
ξεκίνημα, αγάπη εμπιστοσύνη και σεβασμό. Μου δίδαξε την αλληλεγγύη, την συνέπεια, την συγχώρεση
και τον τρόπο να συνυπάρχω αρμονικά με τους γύρω μου. Στο σχολείο όμως κάνουμε και πολλές
δραστηριότητες και αθλήματα. Έτσι μας μαθαίνουν να αγαπάμε τις εξωσχολικές μας ασχολίες. Ορισμένα
από τα αγαπημένα μου αθλήματα δραστηριότητες λοιπόν είναι το πόλο, η ζωγραφική, η μουσική και το
διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων. Συνήθως με τους φίλους και τις φίλες μου έχουμε παρόμοια χόμπι.

Τέλος, αυτό το σχολικό ταξίδι όλων αυτών των χρόνων θα μου αφήσει μια νότα γλυκιά, μια
νότα ευχαρίστησης, αλλά και μια νότα πίκρας και λύπης καθώς θα αναγκαστώ να εγκαταλείψω αυτόν
τον χώρο όπου ουσιαστικά μεγάλωσα. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά, μα περισσότερο στους συμμαθητές
μου, να εκπληρώσουν όλα τα όνειρα τους και ποτέ να μην ξεχάσουν πως: ΄΄ Η παιδεία είναι ο δεύτερος
ήλιος για τους ανθρώπους΄΄- Πλάτων.
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Σιγά σιγά αυτό το ταξίδι φτάνει στο τέλος του..Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από
την καρδιά μου όλους τους δασκάλους μου που μου στάθηκαν και με έκαναν καλύτερο
άνθρωπο και με βοήθησαν να ενταχθώ ομαλά στην κοινωνία μας. 'Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα
ήθελα να πω στις κυρίες Μαρία Λιανού, Τότα, Κούλα στους κυρίους Παναγιώτη Φραγκή,
Παναγιώτη Κατσικονούρη, Γιάννη Αλεξανδρόπουλο που ήταν πάντα δίπλα μου. Αυτό που θα
μου μείνει αξέχαστο είναι οι διήμερες εκδρομές ,οι χοροί στο λεωφορείο,την υπέροχη εκδρομή
στο ΜΥΣΤΡΑ καθώς επίσης και τα καλοκαιρινά camp! Το σχολείο μου μου πρόσφερε ανεξίτηλες
γνώσεις, ασφάλεια, αληθινούς φίλους και υπέροχους δασκάλους. Τα αγαπημένα μου μαθήματαγνώσεις, ασφάλεια, αληθινούς φίλους και υπέροχους δασκάλους. Τα αγαπημένα μου μαθήματα
ήταν η Ιστορία , ο χορός , η Φυσική, τα Μαθηματικά και η Έκθεση. Τέλος το μπασκετ είναι το
αγαπημένο μου αθλημα.

Αυτό το σχολείο με έμαθε επίσης τι σημαίνει αληθινή φιλία.. Μερικοί από τους
αληθινούς μου φίλους είναι ο Γιώργος Ανδρεάκος, ο Ηλίας Κουμπαρούλης, ο Κώστας Σάλτος, ο
Ζίμπο Λίν και η Νεφέλη Ζαχαροπούλου θα ήθελα πραγματικά να μη τους χάσω ποτέ από τη
ζωή μου. Η χαρά μου είναι μεγάλη που τελειώνω το Δημοτικό αλλά ακόμη μεγαλύτερη είναι η
λύπη μου που πρέπει να αποχαιρετήσω αυτό το σχολείο που για επτά ολόκληρα χρόνια ήμουν
κομμάτι του. Στο μέλλον ελπίζω να βρω ένα σχολείο που να μοιάζει στη Λακωνική γιατί πιστεύω
ότι δεν υπάρχει καλύτερο!! Μακάρι να βρω καθηγητές σαν τους δασκάλους μου να με ακούν και
να με αγαπάνε όπως στο Δημοτικό. Ευχαριστώ για όλα!



ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Φέτος τελειώνω το Δημοτικό Σχολείο και νιώθω πολύ τυχερός που αποφοιτώ από τη Λακωνική Σχολή, ένα
από τα καλύτερα εκπαιδευτήρια της Αττικής. Η Λακωνική Σχολή βρίσκεται στον Κολωνό και θεωρείται πρότυπο
σχολείο, τόσο για τα σύγχρονα μέσα που διαθέτει, όσο και για τους εξαιρετικούς ανθρώπους που εργάζονται σ’
αυτήν.

Όλα αυτά τα χρόνια είχα τη χαρά να γνωρίσω σπουδαίους δασκάλους που όχι μόνο μου
μεταλαμπάδευσαν γνώσεις, αλλά με θωράκισαν με ψυχικά και ηθικά εφόδια, όπως θάρρος, αποφασιστικότητα,
συνέπεια, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και σεβασμό στους γύρω μου. Προπάντων όμως, με βοήθησαν να πιστέψω
στον εαυτό μου και τις δυνατότητές μου τονίζοντας παράλληλα την αξία της συνεργασίας και του ομαδικού
πνεύματος, που είναι απαραίτητα για τη μετέπειτα ζωή μου.

Αγαπημένος μου δάσκαλος είναι ο κύριος Γιάννης Αλεξανδρόπουλος, ο φετινός μου δάσκαλος, ηΑγαπημένος μου δάσκαλος είναι ο κύριος Γιάννης Αλεξανδρόπουλος, ο φετινός μου δάσκαλος, η
ξεχωριστή κυρία Μαρία Λιανού (Ε2), ο κύριος Πάνος Κατσικονούρης (Δ2), η κυρία Τότα (μουσική) και ο κύριος
Παναγιώτης Φραγκής που ήταν πάντα δίπλα μου στις ευχάριστες και δύσκολες στιγμές μου. Επίσης, δεν θα ξεχάσω
την κυρία Κούλα, την αγαπημένη μας συνοδό, που κάθε μέρα ήταν χαμογελαστή και ακούραστη.Οι δάσκαλοί μου με
μύησαν στον κόσμο της γνώσης και των επιστημών. Έτσι, γνώρισα και λάτρεψα τη Φυσική και τα μαθηματικά. Με
ενδιαφέρον παρακολουθούσα τα πειράματα στο σχολείο και , παρά τις αρχικές αμφιβολίες και τους δισταγμούς μου,
αντιδρούσα πάντα με ενθουσιασμό όταν έβρισκα τις λύσεις των ασκήσεων.

Στο σχολείο μου είχα την ευλογία να αποκτήσω αληθινούς φίλους. Περάσαμε αξέχαστες στιγμές με τους
φίλους μου, τον Ηλία, τον Μίνω, τον Γιάννη, τον Βασίλη, αλλά και με τα υπόλοιπα παιδιά. Πάντα θα θυμάμαι και θα
νοσταλγώ την εκδρομή που πήγαμε στο Λουτράκι φέτος το Φθινόπωρο. Περάσαμε υπέροχα, γελάσαμε, παίξαμε και
αφεθήκαμε στη χαρά της ξενοιασιάς.

Τώρα που θα πάω στο Γυμνάσιο, θα κρατήσω αυτές τις αναμνήσεις πολύτιμο φυλαχτό στην καρδιά και
στη σκέψη μου. Εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να συναντήσω εξίσου σπουδαίους δασκάλους και φίλους που θα
φωτίσουν τη σκέψη μου και θα ομορφύνουν το ταξίδι της ζωής μου!



ΒΟΥΤΣΙΚΑ  ΑΜΕΡΙΣΣΑ



Με λένε Αμέρισσα Βούτσικα και είμαι τελειόφοιτη στην
Λακωνική Σχολή. Παρόλο που είμαι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια εδώ,
αγάπησα τα πάντα σε αυτό το σχολείο. Έμαθα πολλά από νέους
δασκάλουs με πολλή όρεξη, γνώρισα συνοδούς και οδηγούς ευγενικούς
και καλοσυνάτους. Σε αυτό το σχολείο έκανα πολλούς νέους φίλους !
Μέσα στους φίλους που γνώρισα ήταν και οι 2 κολλητές μου! Αξέχαστεs
θα μου μείνουν οι εξωσχολικές εκδρομέs γιατί σε κάθε εκδρομή
περνούσα τέλεια μαζί με τους φίλουs μου.περνούσα τέλεια μαζί με τους φίλουs μου.

Το σχολείο μου προσέφερε πάρα πολλές γνώσειs, πειθαρχία
αλλά και με έκανε ακόμα πιο κοινωνικό άνθρωπο! Το αγαπημένο μου
μάθημα είναι η Ιστορία καθώs είμαι πολύ καλή σε αυτή. Το αγαπημένο
μου άθλημα είναι το βόλεϊ. Άλλες αγαπημένες μου ασχολίες μου είναι η
ζωγραφική και το να τραβάω ωραίες φωτογραφίες.

Τα συναισθήματα μου για τη φετινή χρονιά είναι πάρα πολλά
και ανάμεικτα ! Από τη μία χαίρομαι που τελειώνω το Δημοτικό και
μπαίνω στο Γυμνάσιο και από την άλλη στεναχωριέμαι καθώς
πρέπει να αφήσω πίσω μου το σχολείο μου, τους δασκάλους μου,
αλλά και θα πρέπει να χωριστώ από τους φίλους μου!



ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ 
ΜΑΡΘΑ



Ονομάζομαι Μάρθα και είμαι 12 χρονών.
Ξεκίνησα από πολύ μικρή σε αυτό το σχολειό και από τότε
το έχω αγαπήσει. Εδώ άρχισα να σκέφτομαι, να
δημιουργώ κι όλοι πάντα ήταν στο πλευρό μου σε κάθε
μου κίνηση. Με αγαπούσαν και μου πρόσφεραν όλο και
περισσότερα πράγματα για να μάθω, να βελτιωθώ και να
γίνω πιο καλός άνθρωπος.

Τα αγαπημένα μου μαθήματα ήταν η φυσική και ηΤα αγαπημένα μου μαθήματα ήταν η φυσική και η
ιστορία γιατί μαθαίναμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με
ωραίο τρόπο και πλούσιο διδακτικό υλικό. Μου άρεσαν
όλες εκείνες οι φόρες που κάναμε κάτι καινούριο, κάτι έξω
από την καθημερινότητα όπως οι διήμερες κι οι τριήμερες
εκδρομές χωρίς γονείς που όλοι περνούσαμε πολύ ωραία
παρέα ο ένας τον άλλο.

Τώρα που φεύγω, που αποχωρίζομαι αυτές τις
αναμνήσεις νιώθω νοσταλγία και θλίψη. Θέλω να κρατήσω
σαν φυλακτό όλες τις ωραίες στιγμές με φίλους και
δασκάλους. Eλπίζω το γυμνάσιο να με γεμίσει με τις ίδιες
όμορφες στιγμές και αγάπη.



ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ



Σε λίγους μήνες το δημοτικό τελείωνει…
Ένα σώρό εικόνες και αναμνήσεις έχω στο μυαλό μου.Πέρασαν
κιόλας 6 χρόνια.Κάθε τάξη ήταν και ένα καινούργιο ταξίδι με
έναν διαφορετικό καπετάνιο, το δάσκαλο.

Μέσα σ’αυτά τα χρόνια έμαθα όχι μόνο ξερές γνώσεις
αλλά και πως να είμαι καλός και κοινωνικός
άνθρωπος.Φεύγοντας λοιπόν από εδώ νοιώθω λύπη για τους
δασκάλους που δεν θα ξαναδώ, για το σχολικό που δεν θα
ξαναμπώ για τις εγκαταστάσεις, για όλα.ξαναμπώ για τις εγκαταστάσεις, για όλα.

Τι να πρωτοθυμηθώ,τις εκδρομές, τις γιορτές, τα
πάρτυ, τους αθλητικούς αγώνες, το θεατράκι του Κολωνού ή τη
φοβερή διήμερη εκδρομή στο Λουτράκι. Δεν θα ξεχάσω πότέ τις
πλάκες και τα πειράγματα που κάναμε μεταξύ μας,αλλά ήταν
τόσο ωραία.

Είναι πολύ φορτισμένη συναισθηματικά η τελευταία
χρονιά,γιατί θα αποχωριστώ τους φίλους μου. Ελπίζω όμως, όχι
άλλους γιατί ο δεσμός που έχει δημιουργηθεί μεταξύ μας είναι
πολύ γερός και αν θέλουμε, μπορούμε να κρατήσουμε μεταξύ
μας επαφή.Θα θυμάμαι πάντα με νοσταλγία τη Λακωνική
Σχολή.
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Από το Νηπιαγωγείο έως και την Έκτη τάξη, το σχολείο μου «Λακωνική 
Σχολή – Εκπαιδευτήρια Φραγκή» είναι το δεύτερό μου σπίτι!

Όλα αυτά τα χρόνια είχα πολύ καλούς δασκάλους, τους οποίους θα θυμάμαι 
για πάντα μαζί με τη διεύθυνση κι όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι υπήρξαν 
πάντα δίπλα μας, σε όλες τις δύσκολες αλλά και ευχάριστες στιγμές, όπως γιορτές, 
εκδρομές κτλ. Η αγαπημένη μου εκδρομή ήταν η φετινή διήμερη στη Sport Camp. 
Επίσης αγαπημένη μου δραστηριότητα ήταν πάντα το Χριστουγεννιάτικο bazaar, που 
γίνεται κάθε χρόνο για φιλανθρωπικό σκοπό.γίνεται κάθε χρόνο για φιλανθρωπικό σκοπό.

Από τα αθλήματα του σχολείου ξεχώριζα πάντα την κολύμβηση, και από τα 
μαθήματα την Φυσική και τα Μαθηματικά. Πάντα ονειρευόμουν να γίνω φυσικός 
επιστήμονας και πιστεύω πως αυτό το σχολείο μου έδωσε τις βάσεις και το κίνητρο 
να γίνω ό,τι ονειρεύομαι και το ευχαριστώ πολύ!

Κατά την διάρκεια όλων των σχολικών ετών του δημοτικού απέκτησα 
υπέροχους φίλους, τους οποίους σκοπεύω να κρατήσω για πάντα στη ζωή μου.

Το σχολείο μου μου δίδαξε την έννοια του ομαδικού πνεύματος, της 
αλληλεγγύης και του δημιουργικού ανταγωνισμού και μου χάρισε πολλές γνώσεις 
αλλά και πολλές  ευχάριστες αναμνήσεις, ενώ λυπάμαι πολύ που φεύγω…
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Είμαι η Σοφία Καξίρα και φέτος είναι η
τελευταία μου χρονιά στην Λακωνική Σχολή
Φραγκή.Σε αυτό το σχολείο είμαι δύο χρόνια
όμως έχω μάθει πολλά πράγματα.Το ποιο βασικό
είναι το πώς να συμπεριφέρομαι αλλά έχω
αποκτήσει και πολλές γνώσεις.Εδώ γνώρισα
νέους φίλους και νέους δασκάλους που θα τουςνέους φίλους και νέους δασκάλους που θα τους
θυμάμαι για πάντα.

Από αυτό το σχολείο θα θυμάμαι επίσης
τις καλές στιγμές που πέρασα,αλλά και τις
εκδρομές.Όμως η τελευταία χρονιά έφτασε και θα
πρέπει να αποχαιρετήσω αυτό το σχολείο και για
αυτό προσπαθώ να γεύομαι κάθε στιγμή.Όλες
αυτές οι αναμνήσεις θα μου μείνουν αξέχαστες
και με όλα αυτά που έχω μάθει θα πορευτώ στο
Γυμνάσιο!



ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
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Ονομάζομαι Ηλίας Κουμπαρούλης και είμαι 11χρόνων. Πηγαίνω στην ΣΤ΄ τάξη και σε λίγο καιρό θα ολοκληρώσω
ένα υπέροχο ταξίδι επτά χρόνων σ΄ αυτό το σχολείο. Για τους δασκάλους μου , τους συμμαθητές μου και το σχολείο μου έχω να
θυμάμαι μόνο ευχάριστα πράγματα.
Πολλά είναι τα μαθήματα που μου αρέσουν. Το αγαπημένο μου όμως μάθημα είναι Μαθηματικά , γιατί με βοηθά να εξασκώ το
μυαλό μου. Επίσης μου αρέσει και η Ιστορία επειδή με βοηθά να ταξιδεύω στο παρελθόν και να αποκτώ χρήσιμες γνώσεις για
το παρόν .

Αγαπώ όλους μου τους δασκάλους γιατί νοιάζονται για εμάς τους μαθητές και μας δίνουν χρήσιμες και πολύτιμες
συμβουλές που είναι εφόδια για την ζωή μας. Για παράδειγμα ο Κος Γιάννης συχνά μας λέει την παροιμία «Εκεί που είσαι ήμουν
και εδώ που είμαι θα έρθεις». Ακόμα καθημερινά μας τονίζει την αξία της αυτοκριτικής ως προϋπόθεση της αυτογνωσίας. Θακαι εδώ που είμαι θα έρθεις». Ακόμα καθημερινά μας τονίζει την αξία της αυτοκριτικής ως προϋπόθεση της αυτογνωσίας. Θα
κρατήσω για πάντα χαραγμένες στη σκέψη μου τις συμβουλές της Κας Μαρίας που μας έλεγε «Στόχευε στο φεγγάρι ακόμα και
αν αστοχήσεις, θα βρεθείς κάπου ανάμεσα στα αστέρια». Ο Κος Πάνος με έμαθε να αγαπώ τα μαθηματικά και να είμαι δίκαιος
στις σχέσεις μου με τους συμμαθητές μου. Επίσης, θαυμάζω την υπομονή του και την ηρεμία του.

Δεν θα ξεχάσω τους αγαπημένους μου φίλους τον Γιώργο, τον Ζαχαρία ,τον Γιάννη Δρ. , τον Γιάννη Φλ.,τον Μίνω ,τον
Βασίλη και τον Απόστολο. Στα διαλείμματα παίζαμε συνήθως κυνηγητό ενώ τα Σαββατοκύριακα ερχόταν ο ένας στο σπίτι του
άλλου και παίζαμε playstation. Περνούσαμε αξέχαστες στιγμές, στα πάρτυ και στις σχολικές εκδρομές …

Από αυτό το υπέροχο ταξίδι αποκόμισα πολλά οφέλη ,απέκτησα χρήσιμες γνώσεις ,έμαθα να βάζω στόχους και να
τους επιτυγχάνω με υπομονή , θάρρος και επιμονή .Κατάλαβα πόσο σημαντικές είναι οι ηθικές αρχές και αξίες για την
προσωπική μας πρόοδο και απέκτησα πολύτιμους φίλους τους οποίους εμπιστεύομαι, σέβομαι και αγαπώ. Τέλος, είχα την τύχη
να γνωρίσω εξαιρετικούς δασκάλους που με το ήθος, τις γνώσεις, τη μεταδοτικότητα, το ειλικρινές ενδιαφέρον για τους μαθητές,
το μεράκι και την υπομονή μας εμπνέουν και αποτελούν πρότυπα για εμάς !
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Φεύγοντας από το δημοτικό πολλές στιγμές θα μείνουν
ανεξίτηλα γραμμένες στη καρδιά και στο μυαλό μου.Oι
εκδρομές ,τα μπαζάρ, οι καλοκαιρινές γιορτές... Πολλοί
δάσκαλοι έχουν περάσει από το σχολείο μας μα εγώ λίγους
ξεχωρίζω. Τον κ. Πάνο της τετάρτης Δημοτικού και την κ. Μαρία
της πέμπτης τάξης που με έκαναν να αγαπήσω τόσο πολύ τη
Φυσική και τα Μαθηματικά.Φυσική και τα Μαθηματικά.

Έκανα πολλούς καλούς φίλους που δε θέλω να χάσω
ποτέ και θα ήθελα στο μέλλον να συνεχίσουμε να είμαστε
κοντά. Οι αγαπημένες μου εκδρομές ήταν του σκι και οι
διήμερες. Ήταν σαν ένα μικρό διάλειμμα από την
καθημερινότητα. Στενοχωριέμαι που αυτό το ταξίδι έφτασε στο
τέλος του και αγωνιώ για το Γυμνάσιο.



ΚΥΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ



Η Λακωνική Σχολή είναι ένα σχολείο γεμάτο αγάπη και
αναμνήσεις για εμένα,Σε αυτό το σχολείο έκανα τα πρώτα μου
βήματα με την βοήθεια των αγαπημένων μου δασκάλων.Ένας
από τους αγαπημένους δασκάλους ήταν η κυρία Μαρία, η
οποία με βελτίωσε πολύ σαν άνθρωπο και με στήριξε σε ότι
ήθελα να κάνω.

Βέβαια όλα αυτά θα γίνουν παρελθόν.Λυπάμαι που σεΒέβαια όλα αυτά θα γίνουν παρελθόν.Λυπάμαι που σε
λίγο καιρό θα φύγω από αυτό το σχολείο, αλλά από την άλλη
χαίρομαι που θα προχωρήσω στο Γυμνάσιο. Κάποιες από τις
καλύτερες αναμνήσεις είναι οι καλοκαιρινές γιορτές που κάναμε
στο θέατρο Κολωνού κάθε χρόνο. Όλοι οι δάσκαλοι και τα
παιδιά ήμασταν δεμένοι σαν μια οικογένεια. Μέσα στην τάξη
περάσαμε καλές και κακές στιγμές. Όμως πάντα τα κατάφέραμε
στις δυσκολίες. Πάντα θα έχω αυτό το σχολείο στην καρδιά μου
και θα θυμάμαι τα πάντα από αυτά.



ΛΙΝ ΖΙΜΠΟ
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Σε όλα αυτά τα χρόνια
πέρασα πολύ καλά και μου
έκανε μεγάλη εντύπωση ειδικά
στη Τετάρτη δημοτικού όπου τα
πέρασα πολύ καλά με τουςπέρασα πολύ καλά με τους
φίλους μου.Μέχρι σήμερα έχω
φτάσει στην έκτη δημοτικού
όμως πρέπει να αφήσω αυτό
το σχολείο. Μακάρι να
γυρνούσα πίσω το χρόνο.



ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ



Δεν το πιστεύω ότι θα πάω στο Γυμνάσιο και θα αφήσω
αυτό το τέλειο σχολείο. Ποτέ δε θα ξεχάσω αυτό το ζεστό
χαμόγελο από όλους τους ανθρώπους εκεί μέσα. Δεν θα ξεχάσω
ποτέ την εκδρομή μου στο Λουτράκι. Σαν σήμερα ειναι η στιγμή
που παίζαμε στη Λακωνιάδα.

Το σχολείο μου πρόσφερε γνώσεις αλλά πάνω από όλα
μ’έμαθε να αγαπώ. Η αγαπημένη μου ασχολία ήταν να
διαβάζω.Το αγαπημένο μου μάθημα ήταν τα μαθηματικά και το
αγαπημένο μου άθλημα το μπάσκετ. Γνώρισα πολλούς φίλους
και στεναχωριέμαι που θα τους αφήνω.

Το μέλλον μου το φαντάζομαι λαμπρό.Θα προσπαθήσω
να διαβάσω και να διασκεδάσω.Ποτέ μου δε θα ξεχάσω πόσο
ωραία πέρασα εδώ και θα μου λείψει πολύ.
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Με λένε Ελευθερία Μαραγκού και είμαι 12 ετών.
Στη Λακωνική Σχολή έχω περάσει 7 χρόνια της ζωής
μου.Τα χρόνια πέρασαν πολύ γρήγορα, ούτε που
κατάλαβα πότε έφτασα στην έκτη δημοτικού. Όλα τα
μαθήματα μου αρέσουν πολύ, αλλά αν έπρεπε να διαλέξω
θα επέλεγα τα Μαθηματικά.

Όλοι οι δάσκαλοι που είχα ήταν ξεχωριστοί και οΌλοι οι δάσκαλοι που είχα ήταν ξεχωριστοί και ο
καθένας με τον τρόπο του προσπαθούσε να κάνει το
καλύτερο δυνατό για εμάς. Έμαθα να γράφω, να διαβάζω
και να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Μα πάνω από όλα
έμαθα να αγαπώ και να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω
γύρω μου.

Τώρα που τελειώνω το Δημοτικό χαίρομαι επειδή
ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Βέβαια, νιώθω και
λύπη, επειδή θα χάσω τους φίλους μου. Αυτό το σχολείο
θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου σαν δεύτερο σπίτι
μου. Αντίο Λακωνική… Καλώς ήρθες Γυμνάσιο!



ΝΤΕΝΤΕΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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Χαίρομαι πολύ που είμαι τελειόφοιτη της Έκτης στη
Λακωνική,Πριν 6 χρόνια εύχομαι που ήρθα για πρώτη φορά στο
σχολείο και γνώρισα τη δασκάλα μου,την κ.Βίκυ.Σ’αυτό το σχολείο
έχω αποκτήσει πολλές εμπειρίες,καλούς φίλους και γνώσεις.Το
σχολείο αυτό μου έμαθε,εκτός από γράμματα και πως να χτίσω το
χαρακτήρα μου.Όλοι μου οι δάσκαλοι η κ.Βίκυ της πρώτης,η
κ.Ηρώ,η κ.Βικυ της τρίτης,ο κ.Παναγιώτης της τετάρτης, η κ.Μαρίακ.Ηρώ,η κ.Βικυ της τρίτης,ο κ.Παναγιώτης της τετάρτης, η κ.Μαρία
και ο κ.Γιάννης μου έχουν μάθει πόλλά πράγματα.Μου έχουν δώσει
τα κατάλληλα εφόδια για τη ζωή και να είμαι ευγνώμων γι αυτό.Τους
ευχαριστώ πολύ με όλη μου τη καρδιά.

Απ’ αυτό το σχολείο θα έχω να θυμάμαι όλες τις καλές και
τις κακές στιγμές,όλες τις δυσκολίες,αλλά και τις επιτυχίες που έχω
κάνει,Θα μου μείνουν αξέχαστοι και η κ.Τούλα με τον κ.Θανάση στο
πρωϊνό σχολικό αλλά και η κ.Νατάσα με τον κ.Μπάμπη,που ήμουν
πολύ τυχερή που μπήκα στο σχολικό τους, γιατί μας έκαναν να
χαιρόμαστε μ’έναν ξεχωριστό τρόπο.Όλες αυτές οι αναμνήσεις θα
μου μείνουν αξέχαστες και όταν μεγαλώσω θα έχω να το θυμάμαι
και θα συγκινούμαι.



ΟΥ ΤΣΙ ΤΣΙ



Ονομάζομαι Τσιτσι Ου και φοιτώ σε αυτό το
σχολείο από την Δ΄δημοτικού.Τόσα χρόνια μαθαίνω
να μιλάω ελληνικά. Όταν ήρθα σ’ αυτό το σχολείο
όλοι με καλωσόριζαν πολύ ζεστά, είμαι πολύ
χαρούμενη που βρίσκομαι με τους φίλους μου και
τους συμμαθητές μου. Η κυρία Βίκυ, ο κύριοςτους συμμαθητές μου. Η κυρία Βίκυ, ο κύριος
Παναγιώτης, η κυρία Μαρία και τώρα ο κύριος
Γιάννης προσπαθούσαν να μας κάνουν καλύτερος
ανθρώπους, ώσπου μια μέρα να πάμε στο
Γυμνάσιο, στο Λύκειο, στο Πανεπιστήμιο και έπειτα
να βγούμε στη κοινωνία.Είμαι περήφανη για το
σχολείο μου και το αγαπώ.
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Ονομάζομαι Ευαντίνα Παναγοπούλου και φοίτησα
στη Λακωνική Σχολή-Εκπαιδευτήρια Φραγκή στις δυο
τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Αν και δεν ήμουν μέλος αυτής
της όμορφης μικρής κοινωνίας από τα πρώτα μου σχολικά
χρόνια, το σίγουρο είναι ότι οι δυο αυτές χρονιές ήταν τόσο
γεμάτες με καινούργιες χαρούμενες εμπειρίες, γνώσεις και
νέες φιλίες, που όχι μόνο με έκαναν να αγαπήσω αυτό τονέες φιλίες, που όχι μόνο με έκαναν να αγαπήσω αυτό το
σχολείο αλλά και να δω με διαφορετική ματιά το μέλλον μου.

Τα δυο αυτά χρόνια με συνόδευσαν δυο φανταστικοί
δάσκαλοι - η κα Μαρία Λ. και ο κος Γιάννης Α. οι οποίοι
διεύρυναν τους ορίζοντές μου τόσο σε γνωστικό όσο και σε
κοινωνικό επίπεδο. Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω τις διήμερες
εκδρομές με τους συμμαθητές μου, τις αστείες στιγμές και την
ατελείωτη διασκέδαση. Τα αγαπημένα μου μαθήματα είναι η
Ιστορία και η Φυσική. Από την μια πλευρά ανυπομονώ που θα
πάω στο Γυμνάσιο αλλά από την άλλη στενοχωριέμαι πολύ
που θα φύγω από το Δημοτικό της Λακωνικής.
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Φέτος είναι η τελευταία μου χρονιά στη Λακωνική
Σχολή.Ποτέ δεν θα ξεχάσω τις παρέες μου,τους δασκάλους
που με βοήθησαν σε κάθε δυσκολία που είχα αλλά και την
συνοδό μου στο σχολικό, όπου περνούσαμε ωραίες
στιγμές.Ακόμη οι διήμερες και οι τετραήμερες εκδρομές που
έκανε το σχολείο ήταν ‘’το κερασάκι στη τούρτα’’.Περνούσαμε
τέλεια χορεύοντας και τραγουδώντας.Το αγαπημένο μάθηματέλεια χορεύοντας και τραγουδώντας.Το αγαπημένο μάθημα
είναι η Ιστορία.Επίσης μου αρέσει στην ώρα της γυμναστικής
να παίζω μπάλα με τους φίλους μου.

Αισθάνομαι λυπημένος που θα αποχωριστώ τους
φίλους μου,τις εμπειρίες που αφήνω πίσω αλλά και τους
εξαιρετικούς δασκάλους που γνώρισα.Στο μέλλον μου θα
ήθελα να καταφέρω τους στόχους μου και να περάσω όσο πιο
καλά μπορώ τις επόμενες χρονιές.



ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ



Ονομάζομαι Τάσος Παπαδομιχελάκης και άρχισα να φοιτώ στη
Λακωνική Σχολή στην Δ’ Δημοτικού. Πριν να έρθω σε αυτό το σχολείο είχα
περάσει πολύ άσχημες στιγμές. Στην Γ’ Δημοτικού δεχόμουν bullying, με
δυσάρεστες συνέπειες στο ψυχισμό μου και τις μαθητικές μου επιδόσεις. Έτσι
αρχίσαμε να ψάχνουμε ένα καλύτερο σχολείο και καταλήξαμε στη Λακωνική.
Ήρθα σε αυτό το σχολείο για δοκιμαστικό μάθημα και μέσα σε μία εβδομάδα
κατάλαβα πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα. Μου άρεσε πολύ, γιατί
κατάλαβα οτι υπάρχουνε σχολεία που στηρίζουν τα παιδιά και τα αφήνουν να
έχουν τα δικαιώματά τους. Εκείνη τη στιγμή ήμουν σίγουρος οτι ήθελα να είμαιέχουν τα δικαιώματά τους. Εκείνη τη στιγμή ήμουν σίγουρος οτι ήθελα να είμαι
μέρος αυτού του διαφορετικού κόσμου. Ήθελα να γραφτώ. Το είπα στη μαμά
μου και δέχτηκε, γιατί ηξερε ότι εδώ θα ήμουν ασφαλής και ευτυχισμένος.

Ξεκίνησα τη νέα σχολική χρονιά ξεκούραστος και κάνοντας αρκετούς
νέους φίλους. Βέβαια γνώριζα ήδη για πολλά χρόνια ένα κορίτσι, το οποίο έπαιξε
σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, την Ελευθερία. Δε θα ξεχάσω ποτέ τη βοήθειά
της, αλλά και την υποστήριξη που μου προσέφεραν όλοι οι νέοι φίλοι μου, τους
γονείς μου και την δασκάλα του tae-kwon-do η οποία βοήθησε πραγματικά.

Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω τον πρώτο μου δάσκαλο στη
Λακωνική, κ. Παναγιώτη Κατσικονούρη, τους κυρίους Παναγιώτη και Γιάννη
Φραγκή, όπως και όλους τους μετέπειτα δασκάλους μου, που με βοήθησαν να
προσαρμοστώ στο σχολείο και να αποκτήσω πολύτιμες γνώσεις με τρόπο απλό
και μεθοδικό. Δε θα τους ξεχάσω ποτέ, όπως δε θα ξεχάσω όλες τις υπέροχες
στιγμές που πέρασα εδώ. Ελπίζω να μη με ξεχάσουν ούτε και αυτοί.
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Αυτή είναι η τελευταία μου χρονιά στο σχολείο.
Βρίσκομαι στη Στ’ Δημοτικού και από τη μια χαίρομαι
που μετά θα ακολουθήσει το Γυμνάσιο αλλά από την
άλλη στενοχωριέμαι που δε θα ξαναδώ τους φίλους
μου αλλά και όλους αυτούς τους υπέροχους δασκάλους
που με στήριξαν σε όλες τις δύσκολες στιγμές που είχαπου με στήριξαν σε όλες τις δύσκολες στιγμές που είχα
να αντιμετωπίσω.

Ποτέ δε θα ξεχάσω όλες αυτές τις όμορφες
εμπειρίες που έχω περάσει μαζί τους, όλες αυτές τις
εκδρομές.Πάντα θα θυμάμαι τις συμβουλές που μου
έδωσαν και θα τις ακολουθήσω σε όλη μου τη ζωή.
Μου άρεσαν τόσο πολύ αυτά τα χρόνια αλλά ήρθε η
ώρα για μια καινούρια αρχή. Ελπίζω το νέο μου
σχολείο να είναι σαν αυτό !!!!!!
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Όλα αυτά τα χρόνια που φοιτώ στη Λακωνική Σχολή
πιστεύω πως έχω γίνει καλύτερος σαν άνθρωπος καθώς και
έχω μάθει πολλά πράγματα στον γνωστικό τομέα.Ποτέ δεν θα
ξεχάσω ότι ήμουν μέλος του δημοτικού σχολείου.
Επίσης,αξέχαστες θα μου μείνουν οι στιγμές που γέλαγα με
τους συμμαθητές μου και με τους δασκάλους μου που έρχονταν
από πάνω και με ρωτούσαν αν έχω κατανοήσει την άσκησηαπό πάνω και με ρωτούσαν αν έχω κατανοήσει την άσκηση
που κάναμε.

Οι δάσκαλοι που με έχουν στιγματίσει περισσότερο
είναι η κυρία Βίκυ της πρώτης δημοτικού,ο κύριος Παναγιώτης
Κοτσικονούρης της τετάρτης δημοτικού καθώς και ο κύριος
Γιάννης Αλεξανδρόπουλος της έκτης.Ποτέ δεν θα ξεχάσω το
σχολείο μου και θα το επισκέπτομαι συνεχώς στο μέλλον,όταν
πια θα είμαι στο Γυμνάσιο.



ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ



Ονομάζομαι Ελισάβετ και είμαι 12 ετών. Τελειώνοντας
φέτος το Δημοτικό στη Λακωνική Σχολή τα συναισθήματά μου
είναι ανάμεικτα. Στο σχολείο αυτό έμαθα πολλά σημαντικά
πράγματα για την ζωή, όπως τα οφέλη της υπομονής και της
επιμονής.

Δε θα ξεχάσω ποτέ την αγαπημένη μου δασκάλα, την
κυρία Μαρία την οποία είχα στην Ε’ τάξη. Τα αγαπημένα μουκυρία Μαρία την οποία είχα στην Ε’ τάξη. Τα αγαπημένα μου
μαθήματα ήταν η Γεωγραφία, η Γραμματική και τα Αγγλικά. Μου
αρέσει πολύ ο χορός και το βόλεϊ. Χαραγμένες στο μυαλό, θα
μου μείνουν οι εκδρομές στα χιόνια για σκι που πήγαινα με τις
φίλες μου.

Οι καλύτερες μου φίλες έγιναν η Κατερίνα, η Μάρθα, η
Αμέρισσα και η Χρυσούλα. Στεναχωριέμαι που φεύγω από αυτό
το σχολείο, καθώς είμαι εδώ από το Νηπιαγωγείο. Θα μου
λείψει πολύ! Ξέρω όμως, ότι μου έχει δώσει όλα τα εφόδια για
το Γυμνάσιο που με περιμένει!!!!!!!!!



ΤΖΙΒΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΝΑΗΤΖΙΒΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΝΑΗ



Λακωνική σχολή … Ένα σχολείο γεμάτο αγάπη
και μάθηση … Μου πρόσφερε τόσα πολλά … Ο κύριος
Γιάννης, η κυρία Μαρία, ο κύριος Παναγιώτης, η κυρία
Ηρώ, η κυρία Βίκυ της Α’ και της Γ’ τάξης. Όλοι μου
έδωσαν και από κάτι. Ο καθένας τους είχε κάτι το
ξεχωριστό, πράγμα που μου άρεσε πολύ.

Μέσα στην τάξη περάσαμε καλές και δύσκολεςΜέσα στην τάξη περάσαμε καλές και δύσκολες
στιγμές. Τα αγαπημένα μου μαθήματα ήταν τα Μαθηματικά
και η Γεωγραφία. Μου άρεσαν πολύ οι γιορτές που
διοργανώναμε και οι διήμερες και οι τετραήμερες εκδρομές
που πραγματοποιούνταν, γιατί όλοι διασκεδάζαμε πολύ
κατά τη διάρκεια τους. Κανένας δεν ξεχώριζε κανέναν, γιατί
όλοι ήμασταν πολύ δεμένοι μεταξύ μας, σαν οικογένεια.

Νιώθω λύπη και συνάμα χαρά, διότι μεγάλωσα
αλλά φεύγω από το σχολείο που μεγάλωσα κι έμαθα.
Φεύγοντας από αυτό το σχολείο έχω ως όνειρο να
πραγματοποιήσω τους υψηλούς στόχους που έβαλα ως
μαθήτρια σε αυτό το σχολείο.



ΤΣΙΟΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
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Ονομάζομαι Χρυσούλα Τσιονάκη και φοιτώ
σε αυτό το σχολείο από το Νηπιαγωγείο.Όλα αυτά τα
χρόνια περάσαμε φανταστικές στιγμές όλοι μαζί.Αυτό
το σχολείο μας δίδαξε πολλά, όπως υπομονή,
ειλικρίνεια,ευγένεια, όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.

Εδώ στη Λακωνική κάναμε τους πρώτουςΕδώ στη Λακωνική κάναμε τους πρώτους
φίλους και γνωρίσαμε τους δασκάλους που με
καλοσύνη και μεράκι μας δίδαξαν τα μαθήματα
Γλώσσα, Μαθηματικά αλλά και τη σωστή
συμπεριφορά. Τόσες αναμνήσεις!

Όμως, η διαμονή μας σ’αυτό το σχολείο
τελειώνει δυστυχώς. Μπορεί σε λίγο καιρό να
αποχαιρετίσουμε το σχολείο,όμως θα ξεκινήσουμε
από την αρχή κάπου αλλού με καινούργιους
δασκάλους και παρέες.
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Το ονομά μου είναι Απόστολος.
Φεύγοντας από την Λακωνική θα μου μείνουν
χαραγμένες οι αναμνήσεις από τα τελευταία 2
χρόνια που ήρθα σε αυτό το σχολείο. Οι στιγμές
που πέρασα μπορεί να ήταν περισσότερες
απαιτητικές αλλά θα προσπαθήσω να τις
θυμάμαι όλες. Τέλος δεν θα ξεχάσω πότεί τουςθυμάμαι όλες. Τέλος δεν θα ξεχάσω πότεί τους
δασκάλους μου που μου έμαθαν τόσα πολλά
πράγματα και γι’αυτό όταν πάω στο Γυμνάσιο με
ψηλά το κεφάλι.



ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της
χρονιάς. Αυτή τη φορά όμως δεν θα παραμείνω στο Δημοτικό.
Του χρόνου θα πάω στο Γυμνάσιο. Κάθε χρόνια απορούσα
πως είναι να βρίσκομαι στην μεγαλύτερη τάξη του Δημοτικού.
Φέτος μου λύθηκε η απορία. Στο Δημοτικό γνώρισα πολλούς
φίλους, αλλά δυστυχώς πρέπει να τους αποχωριστώ.

Όμως,θα προσπαθήσω να κράταω επαφές μαζί
τους ώστε η φιλία μας να μην χαθεί. Επίσης από αυτό τοτους ώστε η φιλία μας να μην χαθεί. Επίσης από αυτό το
σχολείο γνώρισα πάρα πολλούς δασκάλους, όπου κάποιοι
από αυτούς θα μου μείνουν χαραγμένοι στη καρδιά μου. Αυτό
το σχολείο μου δίδαξε πάρα πολλά πράγματα, όπως ότι αν
δεν καταφέρεις αυτό που έχει βάλει ως στόχο να
ξαναπροσπαθήσεις μέχρι να υλοποιήσεις.Αυτό το σχολείο δεν
θα το ξεχάσω ποτέ!



ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
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Με λένε Βασίλη-Χρήστο Χαλκιόπουλο και του χρόνου θα πάω Γυμνάσιο. Είμαι
πολύ χαρούμενος γι’αυτό, αλλά ταυτόχρονα πολύ στεναχωρημένος που θα αφήσω
πίσω μου το δημοτικό. Αλλά έτσι είναι. Κάθε μέρα κάτι τελείωνει και κάτι αρχίζει. Θα μου
λείψουν πολύ οι δάσκαλοι και οι συμμαθητές μου, αφού τόσα χρόνια ζήσαμε μαζί.

Θυμάμαι την πρώτη μέρα που ήρθα στο σχολείο, μικρό φοβισμένο παιδάκι,
διστακτικά, γιατί δεν ήξερα τι θα συναντήσω, πως θα περάσω σ’ έναν άγνωστο χώρο,
με άγνωστους ανθρώπους μακριά από το σπίτι μου και τους δικούς μου. Όμως, με την
αγάπη που συνάντησα, την καλοσύνη των παιδαγωγών, την συναναστροφή με τους
αγαπημένους μου συμμαθητές, ανδρώθηκα, και να είμαι παιδί πια του Γυμνασίου,αγαπημένους μου συμμαθητές, ανδρώθηκα, και να είμαι παιδί πια του Γυμνασίου,
έτοιμο για μια νέα ζωή, για νέο ξεκίνημα, για νέα πετάγματα.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, τον αγαπητό μας διευθυντή μας, τον
εκλεκτό υποδιευθυντή, όλο το διδακτικό και το υπόλοιπο προσωπικό, όλους όσοι
αναλώθηκαν τα έξι χρόνια της φοιτησής μας, για να είμαστε ασφαλείς, για να μάθουμε
γράμματα, για να γίνουμε άνθρωποι χρήσιμοι στον εαυτό μας, στους γονείς μας, στην
κοινωνία, στον κόσμο ολόκληρο, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου και αυτό το
μέλλον φροντίσατε όλοι εσείς να το κάνετε να ανθίσει και να αποδώσει καρπούς. Θα
σας θυμάμαι για πάντα και θα σας αγαπώ. Αγαπημένη Λακωνική σ’ευχαριστώ για όλα,
θα είσαι πάντα στη καρδιά μου και θα φωτίζεις τη ζωή μου.



ΨΑΡΡΑ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΨΑΡΡΑ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ



Ένα όμορφο ταξίδι φτάνει στο τέλος του!Το ταξίδι στη χώρα της ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.
Καθώς είμαι μαθήτρια της Στ’ τάξης,το μυαλό μου γυρνάει έξι χρόνια σχεδόν πίσω,που την πρώτη
μέρα φόρεσα τη μπλούζα που έγραφε με πορτοκαλί γράμματα «είμαι πρωτάκι».Κάθε χρόνος που
περνούσε είχε τις ευκολίες του,τις δυσκολίες του,τις χαρούμενες στιγμές με τα γέλια και τα αστεία,
αλλά και τις στενάχωρες στιγμές, με τις απογοητεύσεις που κάθε φορά σε πείσμωναν να
προχωρήσεις.Όμως πάντα κοντά μας είχαμε τους δασκάλους μας,που μας χαμογελούσαν, μας
στηρίζαν και μας έδιναν δύναμη.Ακόμα και όταν μας έκαναν παρατήρηση ξέραμε ότι ήταν προςστηρίζαν και μας έδιναν δύναμη.Ακόμα και όταν μας έκαναν παρατήρηση ξέραμε ότι ήταν προς
όφελος μας.Το διαφορετικό πρόσωπο που κάθε χρονιά μας υποδεχόταν με χαμόγελο, μας
υποσχόταν και καινούργιες περιπέτειες, πολλές γνώσεις, νέα ενδιαφέροντα και παράλληλα
αμέτρητες προκλήσεις.

Έτσι λοιπόν πέρασαν σχεδόν έξι χρόνια που θα είναι για πάντα χαραγμένα στην καρδιά
και το μυαλό μου,καθώς τα συναισθηματά μου είναι πολύ έντονα και τώρα ο πόνος του
απόχωρισμού και η αγωνία για το άγνωστο που έρχεται ολοένα και μεγαλώνει.Σας ευχαριστώ πολύ
όλους για όσα μου προσφέρατε όλα αυτά τα χρόνια.



Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγαπητά μου παιδιά, 

είναι σύνηθες σε τέτοιες στιγμές, που ολοκληρώνεται ένας κύκλος εκπαίδευσης και ξεκινάτε έναν άλλον, να σας
αποχαιρετούμε εμείς οι δάσκαλοί σας και να σας κατευοδώνουμε στην πορεία σας προς το Γυμνάσιο.

Το ευχάριστο αυτό καθήκον ανατέθηκε σε μένα φέτος. Αμέσως, λοιπόν, άρχισα να φτιάχνω φράσεις και προτάσεις, για ναΤο ευχάριστο αυτό καθήκον ανατέθηκε σε μένα φέτος. Αμέσως, λοιπόν, άρχισα να φτιάχνω φράσεις και προτάσεις, για να
συνθέσω αυτόν τον αποχαιρετιστήριο λόγο. Η δυσκολία μου ήταν τεράστια! Πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός από τότε που
ήσασταν τα πρωτάκια του σχολείου; Τότε, που για πρώτη φορά, αντικρίσατε στην αυλή του σχολείου πολλούς μαθητές,
μικρούς και μεγάλους. Που ακούσατε το πρώτο κουδούνι, που πρωτομπήκατε στις αίθουσες με τους χαμογελαστούς και
καλοσυνάτους δασκάλους σας.

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς μοιραστήκαμε μεταξύ μας ουσιαστικά συναισθήματα και έντονους προβληματισμούς.
Είχαμε θέσει μαζί τους προσωπικούς μας στόχους και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς μοχθούσαμε για να τους επιτύχουμε.
Τίποτα δεν στάθηκε ικανό να μας αποπροσανατολίσει. Ούτε η πρωτοφανής πανδημία κατάφερε να αναχαιτίσει την
αποφασιστικότητά μας ,τη μεθοδικότητά μας, το όραμά μας, να πετύχουμε δηλαδή όλα όσα επιθυμούσαμε αυτή τη χρονιά.
Προσωπικά, παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες που συναντήσαμε, είμαι πεπεισμένος ότι κατορθώσαμε να πετύχουμε
αξιοθαύμαστα αποτελέσματα, σ΄εμάς τους ίδιους, αλλά και στις σχολικές μας δραστηριότητες.



Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αντιλήφθηκα πως ό,τι και να σας πω, δεν είναι πια αρκετό. Διαρκώς
αντιλαμβάνεστε περισσότερα και ζητάτε περισσότερα. Συνδυάζετε πλέον πολύ εύκολα τα γεγονότα, τις καταστάσεις, τις
συζητήσεις των μεγάλων. Ερμηνεύετε τα πράγματα με το δικό σας μοναδικό τρόπο. Έχετε αντιληφθεί πλέον πως η
αθωότητα δεν είναι ο μοναδικός δρόμος, ενώ η σκληρότητα, που για πρώτη φορά συναντήσατε στα βιβλία που
διαβάσατε, βρίσκεται εκεί έξω.

Καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, υπήρχαν ερωτήματα που διαρκώς τριγυρνούσαν στο μυαλό μου. Πώς να

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, υπήρχαν ερωτήματα που διαρκώς τριγυρνούσαν στο μυαλό μου. Πώς να
μιλήσεις στα παιδιά που μεγαλώνουν; Ποια αλήθεια να τους μεταφέρεις και πώς; Πώς να ξεδιαλύνω τις δικές μου
προσωπικές αντιφάσεις, και να σας ανοίξω το δρόμο για μια διαυγή προσέγγιση της ζωής, όταν όλα γύρω μας είναι τόσο
αβέβαια;

Παιδιά μου, συγχωρέστε με, αλλά δεν έχω ακόμα όλες τις απαντήσεις. Στέκομαι όμως στο παρακάτω ποίημα
του Μανόλη Αναγνωστάκη, που χρησιμοποιώντας τόσο λίγες λέξεις, λέει τόσα πολλά!



Στο παιδί μου

Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια.
Και του μιλούσανε για Δράκους και για το πιστό σκυλί
Για τα ταξίδια της Πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο
Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια
Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ
Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο, λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι,
Του δείχνω με το χέρι τους κακούς, του μαθαίνω
Ονόματα σαν προσευχές, του τραγουδώ τους νεκρούς μας.
Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.

Την αλήθεια ,λοιπόν, από δω και στο εξής θα την ανακαλύψετε με τη βοήθεια των νέων σας δασκάλων, σε ένα νέοΤην αλήθεια ,λοιπόν, από δω και στο εξής θα την ανακαλύψετε με τη βοήθεια των νέων σας δασκάλων, σε ένα νέο
σχολείο. Θα βαδίσετε σε ένα νέο δρόμο, γεμάτο περιπέτειες, αλλά και γνώσεις. Ο δάσκαλος ας είναι η δύναμη, η πράξη ο
μαθητής και το σχολείο η γιορτή!

Κλείνοντας αυτόν τον αποχαιρετιστήριο λόγο μου, θα ήθελα να κάνω μία ευχή: Να σέβεστε τον εαυτό σας, αλλά και τους
άλλους ανθρώπους, γιατί η ανοχή και ο σεβασμός στους άλλους ανθρώπους, δίνει αξία και σε εσάς τους ίδιους. Να είστε
πάντα καλά εσείς και οι οικογένειές σας. Καλό καλοκαίρι και καλή πορεία στο Γυμνάσιο!

Με αγάπη,
Ο δάσκαλός σας

Γιάννης Αλεξανδρόπουλος



Η  ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -
ΑΜΠΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Η  ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -
ΑΜΠΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Σας εύχομαι να ονειρεύεστε και να προσπαθείτε να
επιτυγχάνετε τους στόχους σας σε όποια ηλικία και αν
είστε.Να μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε καινούργιες διαδρομές
και καινούργιους προορισμούς.Αυτοί που οδηγούν το τρένο
είναι αυτοί που σας αγαπάνε και θα είναι δίπλα σας κάθεείναι αυτοί που σας αγαπάνε και θα είναι δίπλα σας κάθε
στιγμή όπου και αν βρίσκονται και θα προσπαθήσουν να
σας οδηγήσουν με ασφάλεια και αγάπη.

Απολαύστε τα ταξίδια σας,τα ονειρά σας.Να μη
σταματάτε να ταξιδεύετε με συνοδοιπόρο τη γνώση.Να
ζείτε! Να αγαπάτε!

Καλό καλοκαίρι και καλή προόδο !!!



Αγαπημένα μου παιδιά, 
Η σχολική χρονιά που τελειώνει τον Ιούνιο αποτελεί το σημείο ΜΟΝΟ του σχολικού αποχωρισμού μας.
Είμαι σίγουρος ότι το συναισθηματικό δέσιμο που αναπτύχθηκε χρόνο με το χρόνο μεταξύ μας, θα είναι

εκείνο που θα σας θυμίζει, θα σας οδηγεί και θα σας φέρνει πίσω εδώ στη ζεστή σχολική φωλιά τη ``ΛΑΚΩΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ``, το σχολείο σας, που γέννησε, ζέστανε και τράνεψε τα παιδικά σας όνειρα.Κοντά μας ζήσατε στιγμές
οικογενειακής θαλπωρής και ασφάλειας, γνωρίσατε και αναπτύξατε τη ``ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ``,
σημαντικό οδηγό της ζωής σας.

Μέσα από την καθημερινότητά μας μάθατε να λειτουργείτε ομαδικά, συμμετοχικά, συνεργατικά και δοτικά.
Είμαι σίγουρος ότι μέσα απ’ όλα αυτά χρόνια έχετε ξεκαθαρίσει και κατανοήσει απόλυτα, ότι για την πρόοδό σαςΕίμαι σίγουρος ότι μέσα απ’ όλα αυτά χρόνια έχετε ξεκαθαρίσει και κατανοήσει απόλυτα, ότι για την πρόοδό σας
απαραίτητη προϋπόθεση για ό,τι κάνετε στη ζωή είναι το ΗΘΟΣ, Η ΑΓΑΠΗ, Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ, Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ, Η
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ και Η ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, αξίες που βιώσατε μέσα στο μικρό μας ΣΧΟΛΕΙΟ.

Η φετινή χρονιά βέβαια, μας επιφύλαξε απρόοπτες και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όμως όλοι μας
εμπεδώσαμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτοπειθαρχία, υπομονή, εγκράτεια και αλληλεγγύη και ότι θα πρέπει πάντα να
είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε με αξιοπρέπεια και σύνεση ό,τι αναπάντεχο μας προκύπτει.

Κλείνοντας, σας ευχαριστώ από καρδιάς εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι μας εδώ στη Λακωνική Σχολή για
τα κοπιαστικά αλλά παραγωγικά και όμορφα χρόνια που βιώσαμε πλάι σας. Το σχολείο μας θα είναι παντοτινά
ανοιχτό σε εσάς και τους γονείς σας για ό,τι χρειαστείτε στο μέλλον.

Με αγάπη και σεβασμό στα όνειρά σας.
Ο Δ/ντής σας

Ιωάννης Φραγκής



ΣΤ’ ΤΑΞΗ














