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ΒΑΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ



Ονομάζομαι Μαρίνα Βαλεντή και είμαι 12 χρονών. 
Στην Λακωνική Σχολή φοιτώ εφτά χρόνια. Το 
αγαπημένο μου μάθημα είναι τα Μαθηματικά, 
αλλά περισσότερο η Γυμναστική. Όλα αυτά τα 
χρόνια στο δημοτικό έχω μάθει πολλά πράγματα 
και στην Στ' Τάξη έχουμε προετοιμαστεί 

ΒΑΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ

και στην Στ' Τάξη έχουμε προετοιμαστεί 
κατάλληλα για το Γυμνάσιο. Ονομάζομαι Μαρίνα 
Βαλεντή και είμαι 12 χρονών. Στην Λακωνική 
Σχολή φοιτώ εφτά χρόνια. Το αγαπημένο μου 
μάθημα είναι τα Μαθηματικά, αλλά περισσότερο η 
Γυμναστική. Όλα αυτά τα χρόνια στο δημοτικό 
έχω μάθει πολλά πράγματα και στην Στ' Τάξη 
έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για το Γυμνάσιο.



×Το αγαπημένο μου άθλημα είναι το τένις και ασχολούμαι με αυτό πέντε 
χρονιά. Οι καλύτερες  μου φίλες είναι η Νάσια Κυριαζή και η Αμαρυλλίς 
Μουρτζούκου, αλλά και η Ευγενία Χωριανοπούλου, η Ζωή Βουράκη, η 
Αναστασία Φυλακτού, η Μαρίζα Δήμου, η Φέρτη Έλενα και η Ζωή Λιν. Οφείλω 

ΒΑΛΕΝΤΗ ΜΑΡΙΝΑ

Αναστασία Φυλακτού, η Μαρίζα Δήμου, η Φέρτη Έλενα και η Ζωή Λιν. Οφείλω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δασκάλους που μας δίδαξαν όλα τα 
χρόνια που βρίσκομαι εδώ. Μεγάλη όμως αδυναμία είχα στον κύριο Σάκη το 
γυμναστή, στην κυρία Γιάννα Φραγκή, στον κύριο Ηλία Παύλου, στην δασκάλα 
των γερμανικών κυρία Ματούλα και στον κύριο Γιάννη Αλεξανδρόπουλο που 
μας προετοίμασε για το τι θα συναντήσουμε στο
×Γυμνάσιο και μας έδωσε όλη του την αγάπη. Τέλος, θέλω να προσθέσω
×ότι αγαπώ πολύ το σχολείο μου και δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ.





ΒΟΥΡΑΚΗ ΖΩΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ



×Πριν από 6 χρόνια πάτησα για πρώτη φορά το πόδι μου 
στη Λακωνική Σχολή... Ήμουν ένα μικρό παιδάκι χωρίς 
εμπειρίες και γνώσεις και να που κατέληξα μια έφηβη 
που φεύγοντας από τα Εκπαιδευτήρια Φραγκή θα είμαι 
γεμάτη γνώσεις και σημαντικά εφόδια για να συνεχίσω 
την πορεία μου στο δύσβατο γυμνάσιο και τις απαιτήσεις 

ΒΟΥΡΑΚΗ ΖΩΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ

την πορεία μου στο δύσβατο γυμνάσιο και τις απαιτήσεις 
του. Πραγματικά νιώθω πως το συγκεκριμένο σχολείο 
είναι η δεύτερη οικογένεια μου αφού όλοι οι 
συμμαθητές είμαστε πολύ δεμένοι, καθώς οι 
περισσότεροι γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Έχω 
δημιουργήσει δυνατές φιλίες και κρατάω στο μυαλό μου 
μόνο τις όμορφες και χαρούμενες αναμνήσεις 
αφήνοντας και ξεχνώντας εντελώς τις δυσάρεστες και 
τις λυπητερές ... Μακάρι να μην τελείωνε ποτέ το 
δημοτικό.



Έξι χρόνια τώρα είμαι μαθήτρια στο Δημοτικό Σχολείο της Λακωνικής Σχολής .Οι 
αναμνήσεις μου είναι πολύ ευχάριστες και αυτό το οφείλω σε όλα τα μέλη του σχολείου. 
Πρώτα στους δασκάλους μου, που με δίδαξαν με τον πιο ενδιαφέρον τρόπο ώστε να πάρω 
τα σωστά γνωστικά εφόδια. Έπειτα στους διευθυντές που φρόντιζαν για την άριστη 
λειτουργία του σχολείου, με την ουσιαστική συμβολή όλου το προσωπικού του (οδηγοί, 
συνοδοί, γραμματείς, καθαρίστριες). Όλα αυτά τα χρόνια αγάπησα τον κάθε ένα ξεχωριστά 

ΒΟΥΡΑΚΗ ΖΩΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ

συνοδοί, γραμματείς, καθαρίστριες). Όλα αυτά τα χρόνια αγάπησα τον κάθε ένα ξεχωριστά 
και εκτιμώ όσα έκαναν για εμάς.

Εκτός από τα μαθήματα το σχολείο, μας έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με 
διάφορες δραστηριότητες, ώστε να αναπτύξουμε ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Οι 
δραστηριότητες που επέλεξα εγώ ήταν ο χορός ,το σκάκι  και το tae kwon do. Επίσης όλα 
τα παιδιά συμμετείχαμε στο μάθημα της μουσικής, της κολύμβησης και της γυμναστικής 
που είναι και αυτές από τις αγαπημένες μου ασχολίες. 
Όλα αυτά τα χρόνια αγάπησα όλα τα μαθήματα και πιο πολύ τα μαθηματικά.





ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



Ονομάζομαι Γιαννόπουλος Νίκος και είμαι 11 
χρονών. Είχα την τύχη να ανήκω στη μαθησιακή 
οικογένεια της Λακωνικής Σχολής τα τελευταία 7 
χρόνια. Σαν να 'ταν χθες η πρώτη μέρα που με 
υποδέχτηκαν θερμά για να με συνοδέψουν στα 
πρώτα μου σχολικά βήματα. Κοιτάζοντας προς τα 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

πρώτα μου σχολικά βήματα. Κοιτάζοντας προς τα 
πίσω, πλήθος αναμνήσεων έρχονται στο νου. 
Στιγμές, άνθρωποι, εμπειρίες μοναδικές, 
ξεχωριστές και ανεξίτηλες. Εδώ έκανα τους 
πρώτους μου φίλους. Κάποιοι βρίσκονται ακόμα 
στο σχολείο. Γνώρισα δασκάλους που μου έμαθαν 
να πιστεύω στον εαυτό μου, να θέτω στόχους και 
να αγωνίζομαι πέρα από κάθε εμπόδιο για να 
τους πετύχω. 



×Μα πάνω απ’ όλα, γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους που μου 
έμαθαν πως η γνώση είναι εφόδιο για την ζωή και όχι 
καταναγκαστικό έργο. Αγάπησα τα μαθηματικά, τη φυσική, τις ξένες 
γλώσσες, ακόμα και τη γυμναστική. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

γλώσσες, ακόμα και τη γυμναστική. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι 
με το καράτε.
×Όλα αυτά βέβαια με πολλή προσπάθεια και κούραση. Άξιζε όμως ο 
κόπος. Αξέχαστες θα μου μείνουν και οι σχολικές μας εκδρομές 
.Θυμάμαι με χαρά την επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων , στο 
Φεστιβάλ φυσικής, αλλά και πιο πρόσφατα στο εργοστάσιο Φωταερίου 
στο Γκάζι.



×Όμορφες αναμνήσεις και από τις σχολικές μας εκδηλώσεις, το 
Χριστουγεννιάτικο παζάρι, αλλά και την τελετή λήξης κάθε χρόνο.
×Είναι τόσα πολλά που δε χωράνε σε λίγες γραμμές, θα είναι όμως 
πάντα χαραγμένα έντονα στην καρδιά μου.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

πάντα χαραγμένα έντονα στην καρδιά μου.
×Και να 'μαι τώρα ένα βήμα πριν το Γυμνάσιο. Χαρά, στενοχώρια, 
ενθουσιασμός ,αγωνιά, προσμονή. Τόσο διαφορετικά συναισθήματα 
για αυτά που αφήνω, για αυτά που έρχονται.
×Ελπίζω να με αγκαλιάσουν κι εκείνοι όπως κι εδώ και να με 
βοηθήσουν να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα!





ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΖΩΗ



× Είμαι 11 ετών  και  βρίσκομαι στην  Λακωνική  
Σχόλη  8 χρόνια . Οι  αναμνήσεις  μου είναι 
πολλές. Και  ευχάριστες  και  δυσάρεστες… 
Το  μονό  σίγουρο είναι  ότι  οι ευχάριστες  
υπερτερούν… Μαζί  με τους συμμαθητές μου 

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΖΩΗ

υπερτερούν… Μαζί  με τους συμμαθητές μου 
έχουμε γελάσει  έχουμε  λυπηθεί και έχουμε  
μοιραστεί αγωνίες. Αυτό το οποίο θα μου 
μείνει  χαραγμένο στη μνήμη  όσα χρόνια 
και  να περάσουν είναι οι  καταπληκτικοί  
δάσκαλοι  αυτού του σχολείου



×…  Όλοι  μας στήριζαν  στις δυσκολίες  που αντιμετωπίζαμε  και μαζί 
ξεπερνούσαμε  τα εμπόδια. Κάποια από τα αγαπημένα μου μαθήματα 
είναι  η  Γλώσσα  τα Μαθηματικά  καθώς και η Φυσική… Φεύγοντας  από  
το Δημοτικό  αισθάνομαι  συγκίνηση  αλλά και  υπερηφάνεια  διότι  πήρα  

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΖΩΗ

το Δημοτικό  αισθάνομαι  συγκίνηση  αλλά και  υπερηφάνεια  διότι  πήρα  
απίστευτα διδάγματα  και έμαθα να μην τα  παρατώ… 



ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ



×Η φοίτηση μου στη Λακωνική σχολή θα μου 
μείνει αξέχαστη!
×Οι δάσκαλοι μου στην Ε’ και στη ΣΤ’ τάξη 
στάθηκαν μέντορες  για εμένα και  πιστεύω ότι 
μου έδωσαν τα κατάλληλα εφόδια για να έχω  

ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

μου έδωσαν τα κατάλληλα εφόδια για να έχω  
μια ομαλή μετάβαση στο γυμνάσιο.
×Η Λακωνική σχολή αποτέλεσε για εμένα πηγή 
θετικών συναισθημάτων. Θα έχω να θυμάμαι 
μόνο όμορφες στιγμές .Στιγμές που ξεκινούν 
από την είσοδο μου στο σχολικό , συνεχίζουν 
μέσα στην τάξη και κορυφώνονται στο 
διάλλειμα. 



×Κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου  τα μαθήματα που ξεχώρισα και αγάπησα 
είναι  τα μαθηματικά ,η πληροφορική και η φυσική. Απόλαυσα ιδιαίτερα τα 
μαθήματα ρομποτικής και τη συμμετοχή μου στους πανελλήνιους 
διαγωνισμούς.
×Αυτά τα χρόνια έκανα σημαντικούς φίλους των οποίων η επιρροή θα με 
σημαδεύει σε όλη μου τη ζωή.

ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

σημαδεύει σε όλη μου τη ζωή.
×Τώρα που τελειώνω το δημοτικό τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα από 
τη μία νιώθω χαρά και υπερηφάνεια που ο κύκλος κλείνει από την άλλη δεν 
μπορώ να κρύψω το άγχος μου και  την αγωνία μου για τα νέα σχολικά 
δεδομένα.
×Εύχομαι τα επόμενα  χρόνια στο γυμνάσιο και στο λύκειο να κυλήσουν 
όμορφα, οι ευχάριστες στιγμές να είναι πιο πολλές από τις δυσκολίες. Θα 
ήθελα να κάνω  καλούς φίλους και να ανοίξω νέους ορίζοντες.





ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ



×Οι πιο αγαπημένοι μου δάσκαλοι είναι ο Γιάννης 
Αλεξανδρόπουλος και ο Ηλίας Παύλου. Μαζί τους ένιωθα 
σαν να βρίσκομαι σε μια μεγάλη αγκαλιά, που μου 
προσφέρει απλόχερα γνώση, με ωραία παραδείγματα και 
καλή διάθεση. Επίσης, συμπαθώ πολύ την κυρία Κούλα που 
ήταν όλα τα χρόνια συνοδός στο σχολικό μου. Είναι καλή κι 
έχει πολύ πλάκα. Η κυρία Μαρία στο κυλικείο ακόμα, είναι 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

έχει πολύ πλάκα. Η κυρία Μαρία στο κυλικείο ακόμα, είναι 
φανταστική τοστο-μαγείρισσα και κάνει ωραία αστεία. Η 
γραμματέας-γιατρός κυρία Βάσω είναι ευγενέστατη, 
γλυκύτατη και όποτε αρρώσταινα με έκανε …. περδίκι! 
Ακόμα, δεν μπορώ να παραλείψω τον κύριο Φραγκή, που 
όταν ήμουν πιο μικρή, κάθε φορά που έμπαινε στην τάξη 
για κάποια ανακοίνωση, μου πείραζε τα μαλλιά κι ένιωθα 
σαν να έχω τον παππού μου στο σχολείο.



×Η καθιερωμένη διήμερη εκδρομή στο Ράντσο ήταν από τα ωραιότερα διαλείμματα. 
Ο κύριος Γιάννης και ο κύριος Παναγιώτης, μαζί με τον κύριο Σάκη έκαναν τα 
πάντα για να περνάμε τέλεια! Τσουβαλοδρομίες, ποδόσφαιρο, διαγωνισμοί, αλλά 
πάνω από όλα….. τραγούδια καραόκε για καλλίφωνους και μη! Κάθε σχολική γιορτή 
λήξης, στο θέατρο Κολωνού ήταν μια μοναδική εμπειρία. Πρόβες, άγχος, αλλά 
πάνω από όλα χαρά και ανυπομονησία. Να μη ξεχάσω φυσικά και την 

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

καθιερωμένη κοπάνα την επόμενη μέρα! Το σχολείο μου πρόσφερε την ευκαιρία 
να ασχοληθώ με πολλά πράγματα, να μάθω πολλά και να γνωρίσω καινούρια 
αθλήματα. Φωτεινή στιγμή και πραγματικά μοναδική ευκαιρία και εμπειρία η 
συγχρονισμένη κολύμβηση!

×Το σχολείο μου το αγαπώ πολύ. Μου πρόσφερε πολλά πράγματα και γνώσεις, 
αλλά και την ευκαιρία να γνωρίσω ξεχωριστούς ανθρώπους σε ένα πολύ ωραίο 
περιβάλλον. Τελειώνοντας το Δημοτικό, νιώθω αγωνία για το άγνωστο και μια 
μικρή ανασφάλεια. 



×Πιστεύω όμως, ότι η Λακωνική μου πρόσφερε τα απαραίτητα εφόδια για να 
μπορέσω να συνεχίσω. Λυπάμαι που η Λακωνική τελειώνει στο Δημοτικό. Θα μου 
λείψει! Πολύ! Εύχομαι στο Γυμνάσιο να μπορέσω να βρω το ίδιο αξιόλογους 
ανθρώπους, σωστούς εκπαιδευτικούς και καλούς φίλους.

×

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

×Ταταράκης, Γιαννόπουλος, Σανδραμάνης, Σπηλιωτόπουλος, Καλλίγερος, 
Αμαρυλλίς, Μαρίνα, Νάσια, Ελευθερία, Κωφίδης, Ευγενία, Εριέττα, Μαρίζα, Ζωή, 
Αναστασία, Έλενα Φ και Έλενα Π, Νικόλας …. φίλοι που είμαστε μαζί από την πρώτη 
χρονιά, από την Α’ Δημοτικού! Παίξαμε, τσακωθήκαμε, γελάσαμε, αλλά πάνω από 
όλα …. μεγαλώσαμε μαζί! Κάποιοι θα παραμείνουν φίλοι, κάποιοι μπορεί να χαθούν. 
Όλοι όμως θα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου!





ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΖΩΗ ΦΥΛΑΚΤΟΥ



×Ονομάζομαι Αναστασία-Ζωή Φυλακτού και είμαι 
μαθήτρια της ΣΤ΄1 τάξης. Από την πορεία μου στη 
Λακωνική Σχολή θυμάμαι πολλά ευχάριστα γεγονότα. 
Ένα από αυτά είναι η εκδρομή στην Ακαδημία Πλάτωνος 
στον Κολωνό. Ήταν μία μοναδική εμπειρία αφού παίξαμε , 
διασκεδάσαμε και γελάσαμε πολύ με τους αγαπημένους 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΖΩΗ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

διασκεδάσαμε και γελάσαμε πολύ με τους αγαπημένους 
μου φίλους και συμμαθητές. Ήταν μία αξέχαστη εκδρομή 
στα πλαίσια της οποίας μάθαμε «να φιλοσοφούμε» μέσω 
του παιχνιδιού. Οι δάσκαλοι οι οποίοι με βοήθησαν στην 
εξαετή πορεία μου ήταν πολλοί , όμως εγώ ξεχωρίζω 
κάποιους από αυτούς όπως: ο κύριος Ηλίας Παύλου , ο 
κύριος Γιάννης Αλεξανδρόπουλος , η κυρία Τόνια 
Θωμάτου και η κυρία Βίκη Ντόντου . Είναι για μένα τα 
καλύτερα πρότυπα μετά από την οικογένεια μου .Ακόμη, 
με στήριξε πολύ η συνοδός σχολικού μου , κυρία Κούλα. 



×Οι συμμαθητές μου είναι οι καλύτεροι φίλοι μου και τους αισθάνομαι σαν την 
οικογένεια μου . Έχουμε ζήσει μαζί έξι χρόνια γεμάτα ευκολίες και δυσκολίες, 
γέλιο και εκπλήξεις, αλλά χαραγμένες στο μυαλό μου θα είναι για πάντα οι 
ευχάριστες στιγμές που περάσαμε μαζί . Θεωρώ το σχολείο μου, το καλύτερο 
σχολειό του κόσμου γιατί το μόνο που έκανε είναι να μου προσφέρει και όχι να 
μου στερεί . Αισθάνομαι αγωνία και θλίψη που αφήνω πίσω μου τόσο ωραίες 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΖΩΗ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

μου στερεί . Αισθάνομαι αγωνία και θλίψη που αφήνω πίσω μου τόσο ωραίες 
αναμνήσεις και τόσο καλούς ανθρώπους, αλλά ανυπομονώ να περπατήσω 
στον καινούργιο δρόμο που ανοίγεται μπροστά μου .Θέλω στο μέλλον να μην 
χάσω τις επαφές μου με τους ανθρώπους που ανέφερα και να έχω μια ομαλή 
μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Ευχαριστώ ξεχωριστά τη διεύθυνση 
του σχολείου που μου πρόσφερε τα εφόδια και τη γνώση για την ανάπτυξη 
αφενός της μαθησιακής και αφετέρου κοινωνικής μου ζωής. Ευχαριστώ 
Λακωνική, θα είσαι πάντα ότι καλύτερο έχω ζήσει!!!





ΕΡΙΕΤΤΑ ΚΟΥΤΡΟΥ



Γεια σας, ονομάζομαι Εριέττα Κούτρου και τα τελευταία 
έξι χρόνια είμαι μαθήτρια της Λακωνικής Σχολής. Οι 
αναμνήσεις μου είναι πολύ ευχάριστες και αυτό το 
οφείλω σε όλα τα μέλη του σχολείου αλλά και στους 
συμμαθητές μου. Πρώτα στους δασκάλους μου, που με 
δίδαξαν με τον πιο ενδιαφέρον τρόπο ώστε να πάρω τα 
σωστά γνωστικά και ψυχικά εφόδια. Έπειτα σε όλο το 

ΕΡΙΕΤΤΑ ΚΟΥΤΡΟΥ

σωστά γνωστικά και ψυχικά εφόδια. Έπειτα σε όλο το 
προσωπικό για την άριστη λειτουργία του 
σχολείου. Όλα αυτά τα χρόνια αγάπησα τον κάθε ένα 
ξεχωριστά και εκτιμώ όσα έκαναν για εμάς. Όλοι μας οι 
δάσκαλοι ήταν εξαιρετικοί. Αξέχαστοι θα μου μείνουν η 
δασκάλα μου στην Α’ Δημοτικού η κυρία Βάσω αλλά 
και ο δάσκαλός που είχα την τύχη να έχω δύο σχολικές 
χρονιές στην Δ΄ και στην Ε’ ο κ. Ηλίας με τον οποίο 
ταιριάξαμε πολύ. 



Δεν ξεχνώ τον φετινό μας δάσκαλο τον κ. Γιάννη που μας προετοιμάζει για το Γυμνάσιο αλλά 
και τις συνοδούς μας την κ. Κούλα και την κ. Κωνσταντίνα που για έξι ολόκληρα χρόνια 
έκαναν το πηγαινέλα στο σχολείο ευχάριστο και μοναδικό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την μουσικό 
μας την κ. Τότα αλλά και την κ. Ματούλα των Γερμανικών, η οποία έκανε μεγάλη υπομονή για 
να μας αντέξει έως και σήμερα.
Όλα αυτά τα χρόνια αγάπησα όλα τα μαθήματα και πιο πολύ τα μαθηματικά και τη φυσική.
Εκτός από τα μαθήματα το σχολείο, μας έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με διάφορες 
δραστηριότητες, ώστε να αναπτύξουμε ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Εγώ επέλεξα το σκάκι 
και με την ομάδα του σχολείου απέκτησα εκτός από μεγάλες διακρίσεις, καταπληκτικές φιλίες. 

ΕΡΙΕΤΤΑ ΚΟΥΤΡΟΥ

και με την ομάδα του σχολείου απέκτησα εκτός από μεγάλες διακρίσεις, καταπληκτικές φιλίες. 
Ευχαριστούμε κ. Ντίνα που μας έκανες ομαδάρα.
Πέρα από τα μαθήματα όμως, θα μου μείνουν αξέχαστες οι εκπαιδευτικές μας εκδρομές καθώς 
και οι δράσεις του σχολείου όπως το Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό bazaar, οι επισκέψεις 
μας σε γηροκομεία και ιδρύματα.
Στο τελείωμα της χρονιάς τα συναισθήματά μου είναι ανάμικτα. Χαρά γιατί τελείωσα τον πρώτο 
κύκλο μάθησης στη ζωή μου, αλλά και λύπη γιατί θα αφήσω πίσω μου αγαπημένα πρόσωπα, 
καταπληκτικούς φίλους αλλά και το ζεστό περιβάλλον που με συντρόφευε όλα αυτά τα χρόνια.
Θεωρώ ότι είμαι έτοιμη για το επόμενο βήμα του γυμνασίου. Όσο για τη Λακωνική θα είναι 
πάντα το μεγάλο σκαλοπάτι που θα στηρίζει την μελλοντική μου πορεία.
Ο κύκλος κλείνει…..Αντίο Λακωνική…….Σ’ ευχαριστώ….





ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΝΔΡΑΜΑΝΗΣ



×Ονομάζομαι Χρίστος Σανδραμάνης και φοιτώ 
στην Λακωνική Σχολή εδώ κι έξι χρόνια.
×Η βασική μου ασχολία είναι το μπάσκετ και 
στον ελεύθερο χρόνο μου, μου αρέσει να παίζω 
ηλεκτρονικά με την παρέα μου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΝΔΡΑΜΑΝΗΣ

ηλεκτρονικά με την παρέα μου.
×Στα έξι χρόνια που βρίσκομαι εδώ έχω 
γνωρίσει αρκετούς δασκάλους που έχουν 
κερδίσει σημαντική θέση στην καρδιά μου 
καθώς με βοήθησαν σε πολλά πράγματα. Τους 
ευχαριστώ για όλες αυτές τις σημαντικές 
γνώσεις που μου πρόσφεραν όλα αυτά τα 
χρόνια.



×Εκτός από δασκάλους γνώρισα και πολλά παιδιά που κάναμε καλή 
παρέα και περάσαμε αξέχαστες στιγμές. Ακόμη δεν πρέπει να ξεχάσω 
να αναφέρω τις αξέχαστες εκδρομές σε διάφορα μέρη της Αθήνας αλλά 
και τις εκδρομές εκτός Αθηνών.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΝΔΡΑΜΑΝΗΣ

και τις εκδρομές εκτός Αθηνών.
×Η καρδιά μου είναι γεμάτη χαρά που κατάφερα να φτάσω ως εδώ αλλά 
και που μου ανοίγεται μία νέα πύλη στην ζωή μου. Ταυτόχρονα όμως με 
την μετάβαση μου στο Γυμνάσιο νιώθω και λύπη που θα αποχωριστώ 
όλες αυτές τις παρέες που έχω κάνει.
×Τέλος εύχομαι σε όλους τους συμμαθητές και συμμαθήτριες μου καλή 
σταδιοδρομία.





ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ



×Είμαι η Νάσια Κυριαζή μαθήτρια της Στ' Τάξης 
της Λακωνικής Σχολής-Φραγκή. Φοιτώ σ' αυτό 
από 5 ετών και όλα τα χρόνια κύλησαν 
δημιουργικά, ευχάριστα και αξέχαστα. 
Ευχαριστώ τους γονείς μου για την επιλογή του 

ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ευχαριστώ τους γονείς μου για την επιλογή του 
σχολείου και όσους με αγκάλιασαν σ 'αυτό. 
Πρώτα τους δασκάλους/ες μου κάθε τάξης 
ξεχωριστά: της μουσικής, του χορού, των 
υπολογιστών, τους γυμναστές μας, την 
Διεύθυνση αλλά και όλους τους ανθρώπους 
του σχολείου που ήταν για μένα το δεύτερο 
σπίτι μου. 



×Εδώ αγάπησα το μοντέρνο χορό και την κολύμβηση. 

×Γνώρισα πολλά παιδιά και απέκτησα αδελφικούς φίλους. Ήμασταν όλοι 
μαζί στις εκδρομές, στις εκδηλώσεις, στις παραστάσεις αλλά και στα 

ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

μαζί στις εκδρομές, στις εκδηλώσεις, στις παραστάσεις αλλά και στα 
διαγωνίσματα !!Το άγχος για το Γυμνάσιο είναι μικρό όταν έχεις πάρει τα 
σωστά εφόδια. 

×ΟΛΟΙ ΘΑΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!! Θα συναντηθούμε ξανά στις 18/6/2021 
σε αυτό το σχολείο, να πούμε τα νέα μας και να θυμηθούμε τα παλιά!!!



ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



Mε λένε Θάνο Κωσταρα και είμαι στη Λακωνική 
Σχολή από την Δ’ Δημοτικού. Μου αρέσει το 
σχολείο μου διότι  οι  δάσκαλοι  είναι  
συμπαθητικοί  και  κατανοητοί. Το σχολείο  μου  
πιστεύω ότι  με  έχει βοηθήσει αρκετά  σε σχέση 

ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

πιστεύω ότι  με  έχει βοηθήσει αρκετά  σε σχέση 
με το προηγούμενο μου ,εκτός από τα 
μαθήματα αλλά και στις  φιλίες μου. Πιστεύω ότι  
ο ερχομός μου στο συγκεκριμένο σχολείο με 
έχει βοηθήσει και με έχει γεμίσει συναισθήματα  
χαράς .Η  Λακωνική Σχολή  θα μείνει στο μυαλό 
μου ως  μια θετική ανάμνηση .



Σε όλα αυτά τα χρόνια πήγαμε πολλές εκδρομές. Αυτή που θυμάμαι έντονα είναι 
που πήγαμε στο Παναθηναϊκό στάδιο και είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε νέα 
αθλήματα που ως τότε δεν γνωρίζαμε. 

Κατά την διάρκεια της φοίτησης μου στην ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΉ αγαπούσα να κάνω 
γυμναστική με τον κύριο Σάκη που δυστυχώς έχει φύγει από το σχολείο. 

ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

γυμναστική με τον κύριο Σάκη που δυστυχώς έχει φύγει από το σχολείο. 

Τώρα που τελειώνω το δημοτικό νιώθω έτοιμος για το επόμενο μου βήμα, το 
Γυμνάσιο. Η ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΉ μου έχει δώσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και 
εφόδια να συνεχίσω. 

Τέλος ευελπιστώ να κρατήσω επαφές με όσο περισσότερους συμμαθητές μου 
μπορώ αφού ο καθένας μας θα χαράξει διαφορετικό δρόμο στην ζωή του .





ΚΩΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



Με λένε Γιώργο Κωφίδη και φοιτώ στην 
Λακωνική Σχολή. Το σχολείο μου, μου  αρέσει 
γιατί οι δάσκαλοι είναι πολύ καλοί και ευγενικοί. 
Επίσης όλα τα παιδιά είναι έξυπνα και καλά. Σε 
αυτό το σχολείο είμαι 6 χρόνια και οφείλω να 

ΚΩΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αυτό το σχολείο είμαι 6 χρόνια και οφείλω να 
πω πως ήταν τα καλύτερα. Το σχολείο μου 
πάντως με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα 
μαθήματα, όπως και στις φιλίες μου. Όλοι μου οι 
δάσκαλοι ήταν τέλειοι και πιστεύω ότι χωρίς 
αυτούς ποτέ δεν θα τα κατάφερνα. Γενικά από 
το σχολείο μου έχω τέλειες αναμνήσεις που 
ποτέ δεν θα τις ξεχάσω.



ΖΩΗ ΛΙΝ



×Mε λένε Λιν Ζωή και είμαι 13 χρονών. 
Πηγαίνω στη Λακωνική Σχολή δύο χρόνια 
και μου αρέσει πολύ. Στον ελεύθερό μου 
χρόνο μου αρέσει να ζωγραφίζω! Η καλύτερη 

ΖΩΗ ΛΙΝ 

χρόνο μου αρέσει να ζωγραφίζω! Η καλύτερη 
μου φίλη είναι η  Βαλεντήνα. Οι αγαπημένοι 
μου δάσκαλοι είναι ο κύριος Νίκος που μου 
έμαθε να μιλάω καλά ελληνικά ,ο  κύριος 
Γιάννης και ο κύριος Ηλίας.Τα χρόνια μου στη 
Λακωνική Σχολή ήταν πολύτιμα γεμάτα 
γνώση και χαρά, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ!





ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ



Με λένε Αμαρυλλίς Μουρτζούκου και είμαι 
μαθήτρια του ΣΤΊ.
Είμαι στο σχολείο αυτό εδώ και 6 χρόνια. Όλα 
αυτά τα χρόνια έχω χαραγμένη στην καρδιά 
μου κάθε στιγμή που έχω ζήσει μέχρι τώρα σε 
αυτό το σχολείο. Από την πρώτη στιγμή 

ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ

αυτό το σχολείο. Από την πρώτη στιγμή 
συμπάθησα όλους μου τους δασκάλους, αυτοί 
όμως που ξεχώρισα πιο πολύ από όλους ήταν ο 
κύριος Ηλίας, τον οποίο είχα για 2 χρόνια και ο 
κύριος Γιάννης. Αυτοί οι δυο άνοιξαν τα μάτια 
της ψυχής μου και μου έδειξαν την αλήθεια της 
ζωής. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου επίσης, όλες τις 
εκδρομές που πήγα. 



Θα τις θυμάμαι για πάντα , θα μείνουν αξέχαστες στο μυαλό 
μου .Οι καλύτερες μου φίλες είναι η Νάσια και η Μαρίνα. Με 
αυτές πέρασα κάθε δυσκολία, αφού στάθηκαν δίπλα μου. Και 

ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ

αυτές πέρασα κάθε δυσκολία, αφού στάθηκαν δίπλα μου. Και 
σε λίγους μήνες θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να 
αποχωριστώ το σχολείο μου και να ανοίξω το δρόμο μου στο 
Γυμνάσιο. Όμως δεν θα φοβηθώ τίποτα όσο έχω θάρρος, 
σιγουριά και αποφασιστικότητα για τον αγώνα της ζωής μου. 
Αντίο πολυαγαπημένο μου σχολείο, αντίο Λακωνική !



ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ



Αυτά που θυμάμαι από το Δημοτικό 
είναι αμέτρητα. 
Κάποια από αυτά είναι όλοι οι 
ξεχωριστοί και αξέχαστοι δάσκαλοι 

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ξεχωριστοί και αξέχαστοι δάσκαλοι 
μου, που μου προσέφεραν τόσα πολλά 
,όπως ο κύριος Ηλίας ,ο κύριος 
Γιάννης, η κυρία Σταυρούλα ,ο κύριος 
Στέφανος, η κύρια Τότα ,η κύρια Βίκη
και πολλοί άλλοι.



×Δεν θα ξεχάσω τις εκδρομές που πήγαμε στην Πάρνηθα, στο 
Ιστορικό και Βυζαντινό μουσείο που θα μου μείνουν αξέχαστες.

×Όλες αυτές οι μοναδικές εμπειρίες που πέρασα θα μείνουν 
χαραγμένες στην ψυχή μου .

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

χαραγμένες στην ψυχή μου .

×Τα μαθήματα που αγάπησα μέσα σε αυτά τα χρόνια του 
Δημοτικού είναι η φυσική τα μαθηματικά, καθώς και η κολύμβηση 
με την πληροφορική .

×Στενοχωριέμαι πολύ που μεγάλωσα και αποχωρίζομαι το 
σχολείο αυτό.





ΡΟΥΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ



×Στη Λακωνική Σχολή πέρασα αξέχαστες στιγμές που θα τις θυμάμαι 
για πάντα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον αγαπημένο μου δάσκαλο ή 
συνοδό, όμως μπορώ να ξεχωρίσω τους καλύτερους φίλους μου δλδ
τους συμμαθητές μου!
×ΟΙ συμμαθητές μου ήταν πάντα εκεί για εμένα και είμαι σίγουρη πως 

ΡΟΥΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

×ΟΙ συμμαθητές μου ήταν πάντα εκεί για εμένα και είμαι σίγουρη πως 
πάντα θα είναι.

×Κάποιους μπορεί να μην τους ξαναδώ ποτέ ή να τους δώ κάποια μέρα 
τυχαία στο δρόμο. Θα καταλάβουμε αμέσως ο ένας τον άλλο γιατί κάτι 
τέτοιες φιλίες δεν ξεχνιούνται ποτέ.
×Μια εκδρομή που δεν θα ξεχάσω ποτέ , ήταν η εκδρομή μας στο 
γηροκομείο καθώς εκεί μάθαμε πολλά πράγματα για τα παλιά χρόνια.



×Κάποια από τα αγαπημένα μου αθλήματα που 
εξάσκησα στην Λακωνική Σχολή είναι το βόλεϊ, το 
μπάσκετ και η κολύμβηση. Το αγαπημένο μου 
μάθημα ήταν η Φυσική, ειδικά της Ε’ Δημοτικού 
διότι μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε πολλά 

ΡΟΥΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

διότι μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε πολλά 
πειράματα. Καθώς φεύγω από το Δημοτικό νιώθω 
μια έντονη χαρμολύπη.
×Νιώθω λύπη γιατί φεύγοντας αφήνω πίσω τους 
δασκάλους μου αλλά και τους φίλους μου, που 
μπορεί να μην ξαναδώ.
×Ταυτόχρονα όμως νιώθω και χαρά γιατί έτσι ξέρω 
ότι ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή μου!



ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



Για εμένα φέτος είναι μια περίεργη χρονιά με 
ανάμεικτα συναισθήματα.
Ένα από αυτά τα συναισθήματα είναι η λύπη 
διότι αυτή είναι η τελευταία χρονιά που θα 
περάσω σε αυτό το σχολείο .

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

περάσω σε αυτό το σχολείο .
Για εμένα αυτό το σχολείο είναι σαν δεύτερο 
σπίτι μου .
Ακόμη θα μου λείψουν και οι καθηγητές , ειδικά 
ο κος Γιάννης γιατί αισθάνομαι ότι είναι πάντα 
κοντά μου ακόμη και στις πιο μεγάλες 
δυσκολίες 
μου!





ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



×Φτάνοντας στην τέλος του Δημοτικού 
αισθάνομαι απέραντη χαρά και ευγνωμοσύνη 
για τις γνώσεις και τις εμπειρίες που μου 
χάρισε η Λακωνική Σχολή.

ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

χάρισε η Λακωνική Σχολή.

× Με όμορφες αναμνήσεις θα συνεχίσω στο 
Γυμνάσιο και θα χρησιμοποιήσω ό,τι έμαθα με 
τον καλύτερο τρόπο.



ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



×Αυτά τα 6 χρόνια ήταν μαγικά για εμένα. Υπήρχαν πολλά 
εμπόδια να ξεπεράσω αλλά στο τέλος θα φύγω από το 
Δημοτικό με ευχάριστες αναμνήσεις.

×Στο Γυμνάσιο πάντα θα είναι στο μυαλό μου οι φίλοι μου , οι 
δάσκαλοί μου κ οι ευχάριστες στιγμές. Νιώθω ανυπομονησία 

ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

δάσκαλοί μου κ οι ευχάριστες στιγμές. Νιώθω ανυπομονησία 
και χαρά που θα προχωρήσω στη ζωή μου αλλά κ λύπη που 
θα αφήσω τα πάντα πίσω μου.

×Όταν ήμουν στην Α’ Δημοτικού ποτέ δεν περίμενα να φτάσω 
στην ΣΤ’. Κοιτάξτε όμως που τα κατάφερα κ είμαι βέβαιος ότι 
θα γράφω με τα ίδια συναισθήματα ακόμα κ όταν θα  πηγαίνω 
Λύκειο!





ΦΕΡΤΗ ΕΛΕΝΑ



×Ονομάζομαι Έλενα και φοιτώ στην Έκτη τάξη της 
Λακωνικής Σχολής. Τελειώνοντας το Δημοτικό 
έχω συγκρατήσει πολλές εμπειρίες μου, 
ευχάριστες και δυσάρεστες. Όλα αυτά τα χρόνια 
έχω καταφέρει να γνωρίσω πολλούς δασκάλους 

ΦΕΡΤΗ ΕΛΕΝΑ

έχω καταφέρει να γνωρίσω πολλούς δασκάλους 
και συνοδούς, να ζήσω αξέχαστες εκδρομές και 
γεγονότα. 
×Αγαπημένοι μου δάσκαλοι ήταν και θα είναι ο Κ. 
Ηλίας, ο δάσκαλός μου στην Τετάρτη και στην 
Πέμπτη Δημοτικού, αλλά και ο Κ. Γιάννης που 
είναι δάσκαλός μου στην Έκτη Δημοτικού, ενώ 
αγαπημένη μου συνοδός για έξι χρόνια η Κ. 
Μαρία.



×Η αγαπημένη μου εκδρομή ήταν στον Παρνασσό, στην Τρίτη Δημοτικού αλλά 
και στην Ακρόπολη! Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ήταν οι φιλίες που 
δημιούργησα από τη Πρώτη κιόλας τάξη. Το σχολείο αυτό, μου πρόσφερε 
άπειρες γνώσεις, με έκανε πιο κοινωνική και ανεξάρτητη. Το αγαπημένο μου 
μάθημαείναι η Φυσική ,η Γεωγραφία και τα Μαθηματικά, ενώ αγάπησα τη 

ΦΕΡΤΗ ΕΛΕΝΑ

μάθημαείναι η Φυσική ,η Γεωγραφία και τα Μαθηματικά, ενώ αγάπησα τη 
Ρομποτική. 
×Αγαπημένη μου φίλη, είναι η Αναστασία, που γνωρίζω έξι χρόνια, αλλά δε 
παύω να έχω κι άλλες φιλίες. Νιώθω μελαγχολία που τελειώνει εδώ αυτό το 
ταξίδι, όμως είμαι σίγουρη πως μέσα από τη συνέπεια, την ευαισθησία και την 
ζεστή αυτή αγκαλιά του σχολείου θα ανταπεξέλθω στις νέες υποχρεώσεις του 
Γυμνασίου. Το όνειρό μου, είναι να "εκμεταλλευτώ" τις γνώσεις μου και να 
γίνω ένας δημιουργικός άνθρωπος!





ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ



×Ονομάζομαι Ευγενία και είμαι εδώ και έξι χρόνια 
μαθήτρια της Λακωνικής Σχολής. Οι αναμνήσεις 
μου όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ ευχάριστες 
×και αυτό το οφείλω σε όλους τους ανθρώπους 
που εργάζονται με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον 

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

που εργάζονται με αγάπη και αληθινό ενδιαφέρον 
για όλους μας, αλλά κυρίως στους αγαπημένους 
μου δασκάλους, που μου έδωσαν όλα τα 
απαραίτητα εφόδια για τη μετέπειτα ζωή μου. 
Δύσκολο να ξεχωρίσω κάποιον, αλλά και άδικο 
να μην αναφερθώ στον κύριο Γιάννη με τον 
οποίο αποχαιρετούμε το δημοτικό σχολείο και 
στον αγαπημένο μας κύριο Ηλία, με τον οποίο 
περάσαμε δυο αξέχαστες σχολικές χρονιές.



×Το σχολείο μας, πέρα από το εκπαιδευτικό κομμάτι, φρόντιζε πάντα να μας 
προτρέπει να αναπτύξουμε έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δραστηριότητα,
μέσα από τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές, τις σχολικές γιορτές 
καθώς και το φιλανθρωπικό χριστουγεννιάτικο παζάρι αγάπης.
×Πολλά είναι τα αγαπημένα μου μαθήματα αλλά ξεχωρίζω τη Γλώσσα και τα 

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Πολλά είναι τα αγαπημένα μου μαθήματα αλλά ξεχωρίζω τη Γλώσσα και τα 
Γαλλικά. Από τις αθλητικές δραστηριότητες που μας παρέχει το σχολείο μας 
επέλεξα το μοντέρνο χορό και τη συγχρονισμένη κολύμβηση. Στον ελεύθερο 
μου χρόνο ασχολούμαι με το μπαλέτο και ακούω μουσική.
×Μέσα σε ένα τόσο ζεστό και φιλικό περιβάλλον δεν θα μπορούσα παρά να κάνω 
πολλούς και αγαπημένους φίλους, τόσο από την τάξη μου, όσο και από άλλα 
τμήματα. Ο καθένας τους ξεχωριστά θα μείνει χαραγμένος στην καρδιά μου και 
ελπίζω πραγματικά να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την καλή μας σχέση, 
ακόμα και αν χωρίσουμε μετά το δημοτικό.



×Στο τελείωμα της φετινής χρονιάς με διακατέχουν ανάμικτα συναισθήματα. 
Χαρά που τελειώνει ένας κύκλος ζωής και ξεκινάει ένας καινούργιος, αλλά 
ταυτόχρονα και μεγάλη λύπη που θα αφήσω πίσω μου το αγαπημένο μου 
σχολείο. Πιστεύω όμως πραγματικά ότι έχουμε εφοδιαστεί με τα απαραίτητα 
εφόδια για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας περιμένουν.

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

εφόδια για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας περιμένουν.

×Εύχομαι ολόψυχα όλοι μας να καταφέρουμε να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα 
και τους στόχους μας στη ζωή μας. Εκείνο που είναι σίγουρο πάντως είναι ότι 
δεν θα ξεχάσουμε το σχολείο που μας έμαθε να ονειρευόμαστε!!

×ΑΝΤΙΟ «ΛΑΚΩΝΙΚΗ»!!! ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!!!





ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΟΣ



Γειά σας! Με λένε Νικόλα Κούκο και είμαι 6 χρόνια 
μαθητής της Λακωνικής Σχολής Φραγκή. Μ’αρέσει να 
παίζω παιχνίδια, να βλέπω ταινίες και να παίζω 
μπάσκετ. Το αγαπημένο μου μάθημα είναι η ιστορία 
καθώς μου αρέσουν τα ξεχωριστά γεγονότα. Ο 
αγαπημένος μου δάσκαλος, σε όλα αυτά τα 6 χρόνια, 
είναι ο κύριος Γιάννης Αλεξανδρόπουλος γιατί ξέρει να 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΟΣ

είναι ο κύριος Γιάννης Αλεξανδρόπουλος γιατί ξέρει να 
προσεγγίζει τα παιδιά με ωραίο τρόπο και να 
επικοινωνεί μαζί μας. 
Μία αξέχαστη εκδρομή έίν&ι στο Μουσείο της 
Ακρόπολης καθώς όπως προανέφερα μου αρέσει η 
ιστορία και περιμένω την επόμενη στο Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο. Γενικά είχα καλές σχέσεις με τους φίλους και 
συμμαθητές /τρίες μου. Υπήρχαν φορές που 
«τσακωνόμασταν» αλλά στο τέλος όλα πήγαιναν καλά, 
εξάλλου δεν μπορούμε να ταιριάζουμε με όλους



× Στενοχωριέμαι που φέτος είναι η τελευταία μου χρονιά στο 
σχολείο αυτό αλλά έχω μεγάλη ανυπομονησία να 
εξερευνήσω το γυμνάσιο που με περιμένει. Όσον αφορά το 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΟΣ

εξερευνήσω το γυμνάσιο που με περιμένει. Όσον αφορά το 
μέλλον μου και τον επαγγελματικό δρόμο που θα ήθελα να 
ακολουθήσω δεν έχω αποφασίσει ακόμα. 
×Εύχομαι σύντομα να βρω αυτό που θα αγαπήσω πιο πολύ 
και να το ακολουθήσω, και το ίδιο εύχομαι στους 
συμμαθητές/τριές μου.





Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
Ιωάννης Αλεξανδρόπουλος



×Αγαπημένα μου παιδιά,

×Έφτασε το τέλος μιας συναρπαστικής χρονιάς, για όλους μας. Η συγκεκριμένη χρονιά μου γέννησε 
ιδιαίτερα έντονα, πρωτόγνωρα συναισθήματα, γεμάτα αγάπη και συγκίνηση. Για πάντα θα μείνουν 
χαραγμένα στην ψυχοσύνθεσή μου στοιχεία δικά σας, όπως η αστείρευτη ενέργεια και η δημιουργική 
παρατηρητικότητά σας. Σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, καθημερινά ανακάλυπτα με 
θαυμασμό, τη δυναμικότητα και την ευστροφία, στοιχεία με τα οποία αντιμετωπίζατε αποτελεσματικά τα 
καθημερινά προβλήματα, που αναφύονταν κατά τη διάρκεια της σχολικής σας ζωής. Σε αυτά πάνω 
άλλωστε στηρίξαμε μαζί την κατάκτηση της γνώσης και την επίτευξη όλων των γνωστικών μας 

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
Ιωάννης Αλεξανδρόπουλος

άλλωστε στηρίξαμε μαζί την κατάκτηση της γνώσης και την επίτευξη όλων των γνωστικών μας 
στόχων.

×Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατορθώσαμε από κοινού να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες 
διόδους επικοινωνίας μεταξύ μας. Συζητήσαμε και θέσαμε τους στόχους μας, περιπλανώμενοι 
συστηματικά και οργανωμένα, γεμάτοι αποφασιστικότητα, στα ομολογουμένως δύσκολα και 
κουραστικά, αλλά και παράλληλα, άκρως μαγευτικά μονοπάτια της γνώσης. Η εκ βαθέων ειλικρίνεια, η 
εκτίμηση και η πολύτιμη συνεργασία ανάμεσά μας, καρποφόρησαν, οδηγώντας στην οικοδόμηση των 
ουσιαστικών μεταξύ μας σχέσεων. Έχοντας ως γνώμονά μας τη σφυρηλάτηση ενός έντιμου, ακέραιου, 
ηθικού και ολοκληρωμένου ανθρώπου, απαλλαγμένου από κάθε είδους ατομισμού, διαρκώς 
μοιραζόμασταν μαζί κοινά οράματα, προβληματισμούς, ενδόμυχες σκέψεις και ατόφια συναισθήματα. 



×Προσωπικά, είμαι πεπεισμένος ότι κατορθώσαμε να επιτύχουμε στις σχολικές μας 
δραστηριότητες αναμφίβολα αξιοθαύμαστα αποτελέσματα, προτάσσοντας τη δημιουργική 
δύναμη του συνόλου στο υποταγμένο ατομικό στοιχείο.

×Είμαι σίγουρος ότι θα μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μου η ξεχωριστή προσωπικότητα του 
καθενός από εσάς. Έχοντας μεγαλώσει πλέον, με την ωριμότητα που σας διακρίνει, έχοντας στη 
φαρέτρα της ζωής σας ένα τεράστιο φάσμα δυνατοτήτων και ικανοτήτων, θα διαμορφώσετε τόσο 
το δικό σας μέλλον, όσο και το μέλλον αυτού του ένδοξου τόπου. Μην το εγκαταλείψετε ποτέ! 

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
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το δικό σας μέλλον, όσο και το μέλλον αυτού του ένδοξου τόπου. Μην το εγκαταλείψετε ποτέ! 
Μην σταματήσετε ποτέ να εργάζεστε σκληρά για την ατομική σας πρόοδο, αλλά και την πρόοδο 
του κοινωνικού συνόλου! Είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσετε επιτυχώς 
όλες τις προκλήσεις των καιρών που ζούμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συμβολή σας 
στην πνευματική ανάκαμψη του τόπου μας είναι καθοριστική και αναζωογονητική, καθώς με τη 
φωτεινότητα του πνεύματός σας θα διαλύσετε το πνευματικό σκότος που τείνει να καλύψει την 
κοινωνία μας.

×Οι γονείς σας και εγώ, στηριζόμαστε σε εσάς. Είμαστε βέβαιοι ότι με τον προσωπικό σας μόχθο 
και το ζωηρό σας ενδιαφέρον για το κοινωνικό μας σύνολο, θα συνδράμετε αποφασιστικά για να 
βγούμε όλοι μαζί από το σημερινό αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει.



×Παιδιά μου, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν υπήρξε στιγμή που να μην 
σας είχα στη σκέψη μου και στην καρδιά μου. Οι ανησυχίες σας, ήταν και δικές μου 
ανησυχίες. Η χαρά σας, πηγή ζωής για εμένα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς, ήταν ταυτόχρονα και δικές μου δυσκολίες. Με το πέρασμα του 
χρόνου, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει! Όλα αυτά που ζήσαμε μαζί, θα τα έχω 
φυλαγμένα σε ένα ξεχωριστό μέρος της καρδιάς μου. Καθημερινά αγωνιζόμουν με 
όλες μου τις δυνάμεις για εσάς. Η αξία του καθενός από εσάς είναι πραγματικά 
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όλες μου τις δυνάμεις για εσάς. Η αξία του καθενός από εσάς είναι πραγματικά 
ανεκτίμητη για εμένα. Σας αισθάνομαι σαν παιδιά μου, πράγμα που δεν πρόκειται να 
αλλάξει ποτέ. Ευελπιστώ να νιώσατε την ιδιαίτερη αγάπη που σας πρόσφερα. Η σκέψη 
μου θα είναι συνέχεια μαζί σας και η αγκαλιά μου πάντα θα είναι ανοιχτή για εσάς. 
Εύχομαι πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου, να είστε πάντα υγιείς, εσείς και οι 
οικογένειές σας, και να έχετε πάντα επιτυχίες στην προσωπική και μετέπειτα 
επαγγελματική ζωή σας.

×Με αγάπη, Ο δάσκαλός σας

×Γιάννης Αλεξανδρόπουλος



H ΔΑΣΚΑΛA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κούτσιου Βασιλική
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Κούτσιου Βασιλική

×Φτάνοντας στο τέλος της σχολικής χρονιάς μόνο χαρά μπορώ να αισθανθώ για 
τη συνεργασία μου με την μεγάλη οικογένεια της Λακωνικής Σχολής!

×Μέσα από μια σειρά μαθημάτων φέτος , ελπίζω να έβαλα και εγώ το λιθαράκι 
μου για την κατανόηση και σωστή αξιοποίηση των υπολογιστών στη ζωή μας.

×Εύχομαι ολόψυχα σε κάθε παιδί ξεχωριστά που θα αποφοιτήσει από την ΣΤ ‘ 
Τάξη , να έχει υγεία , χαρά και πρόοδο στο επόμενο μεγάλο βήμα του. Ελπίζω 
να χρησιμοποιήσετε όλα τα εφόδια του δημοτικού ως βάση για την σταδιοδρομία 
σας.

×Με αγάπη ,

×Κούτσιου Βασιλική



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΗΣ
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΗΣ



ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ

Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΤΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ



×Είμαστε όλοι μας χαρά 
γεμάτοι
με σφρίγος κ νιάτα κ ορμή.
Για καμαρώστε μας, 
χαμογελάστε μας

'Εχουμε πάντα  στο πλάι 
μας
της Λακωνικής το φως.
Την αγάπη των δασκάλων
στήριγμά μας το Θεό.

ΣΤΙΧΟΙ

χαμογελάστε μας
εσείς γονείς κ αδελφοί.

×Είμαστε για σας η ελπίδα 
της Λακωνικής τα παιδιά.
Αλλά κ για την πατρίδα
που αγαπούμε αληθινά.

στήριγμά μας το Θεό.

Και μαζί όλοι θα ριχτούμε
στον αγώνα με ψυχή.
Νικητές για να βρεθούμε 
στις επάλξεις της ζωής.



Καλή
!!

Καλή
σταδιοδρομία!!


