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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ



Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ



Τελειώνοντας το Δημοτικό θα μου μείνουν χαραγμένες στη μνήμη

και στην καρδιά μου αξέχαστες εμπειρίες από το σχολείο μου.

Πιστεύω πως σε όλες τις χρονιές του Δημοτικού όλοι οι δάσκαλοί

μου με στήριζαν, καθώς και η διεύθυνση του σχολείου.

Οι αγαπημένες μου εκδρομές ήταν οι τριήμερες χωρίς γονείς διότι

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Οι αγαπημένες μου εκδρομές ήταν οι τριήμερες χωρίς γονείς διότι

ήμασταν όλοι πιο ελεύθεροι.Φεύγοντας από το Δημοτικό

αισθάνομαι λύπη που θα εγκαταλείψω το παλιό μου σχολείο,

συνάμα όμως αισθάνομαι και ενθουσιασμό για τον καινούργιο

κόσμο που ανοίγεται μπροστά μου, το γυμνάσιο.

Τα αγαπημένα μου μαθήματα ήταν κυρίως η Ιστορία, η Φυσική και

τα Μαθηματικά. Τέλος, δεν θα ξεχάσω ποτέ τους φίλους μου, που

είχα στο Δημοτικό.



ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ



ΒΑΡΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ονομάζομαι Γιώργος Βαρέτας και πηγαίνω στη ΣΤ’ τάξη
της Λακωνικής Σχολής. Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά
τα χρόνια μου φάνηκαν σαν μια μέρα. Βέβαια πάντα
ήταν δίπλα μου οι φίλοι μου και οι δάσκαλοι μου που με
στήριζαν καθημερινά. Όλο αυτόν τον καιρό περνούσα υπέροχαστήριζαν καθημερινά. Όλο αυτόν τον καιρό περνούσα υπέροχα
κάνοντας τις εργασίες μου στο σπίτι και ξυπνώντας την
επόμενη μέρα για το σχολείο. Τα αγαπημένα μου
μαθήματα ήταν η Φυσική και τα Μαθηματικά που τα μελετούσα
όλη μέρα. Σίγουρα θα μου λείψει η Λακωνική Σχολή αλλά
πιστεύω πως είναι ένα κίνητρο να προοδεύσω στη ζωή μου.
Αντίο Λακωνική Σχολή και σ’ ευχαριστώ για όλες αυτές τις
γνώσεις που μου χάρισες.



ΒΑΡΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



ΚΟΜΠΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΕΥΦΡΑΙΜ

Oνομάζομαι Μάριος-Ευφραίμ Κομπίτσης
και είμαι μαθητής της Στ’ δημοτικού στη 
Λακωνική Σχολή Εκπαιδευτήρια Φραγκή. 
Στον ελεύθερό μου χρόνο μου αρέσει να 
παίζω μπάσκετ και να ασχολούμαι με παίζω μπάσκετ και να ασχολούμαι με 
τον Η/Υ.Η αδυναμία είναι τα video 
games αλλά μου αρέσει και το 
διάβασμα.Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω 
προγραμματιστής Η/Υ ώστε να φτιάξω 
καινούργιους κώδικες για να γίνω 
διάσημος και να πραγματοποιήσω το 
όνειρό μου.



ΚΟΜΠΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΕΥΦΡΑΙΜ



ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ονομάζομαι Παναγιώτης Κουμπαρούλης και είμαι 
τελειόφοιτος της Έκτης τάξης του Ιδιωτικού
Εκπαιδευτηρίου ¨Λακωνική Σχολή Φραγκή ¨.
Τελειώνοντας τη φετινή σχολική χρονιά, θα ήθελα ναΤελειώνοντας τη φετινή σχολική χρονιά, θα ήθελα να
ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους της Λακωνικής,  
τους δασκάλους, τις δασκάλες, τους γυμναστές, τους
οποίους εκτιμώ και τους σέβομαι, γιατί, παρά τις
ομοιότητες στη συμπεριφορά ,τις παιδαγωγικές
μεθόδους και τον χαρακτήρα τους, ήταν ξεχωριστοί !!!
Θα μπορούσα να γράφω  σελίδες αποτυπώνοντας τις
στιγμές που πέρασα μαζί τους. Ωστόσο θα είμαι 
«λακωνικός» και θα περιοριστώ σε  μια μικρή
αναδρομή στα χρόνια του δημοτικού. 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ

Η κ.Μαρία , η δασκάλα  που γνώρισα στην 
πρώτη δημοτικού, αν  και την είχαμε τη μισή
χρονιά (έφυγε λόγω εγκυμοσύνης ), με έμαθε
την αξία της αυτοσυγκέντρωσης. Το υπόλοιπο μισό
της χρονιάς είχαμε την Κα Σοφία, την διευθύντρια (μην τρομάζετε, δεν της χρονιάς είχαμε την Κα Σοφία, την διευθύντρια (μην τρομάζετε, δεν 
ήταν αυστηρή, της άρεσε η τάξη και ησυχία ). Έπειτα είχα την Κα 
Χριστίνα με την οποία λάτρεψα τους αριθμούς και τα Μαθηματικά .Η  
Κα Βίκυ,  η οποία με έμαθε να επιμένω για να επιτυγχάνω τους
στόχους μου. Ο Κος Σπύρος ,  ήταν καλοσυνάτος, ευδιάθετος και
υπομονετικός με την τάξη μας , η οποία δεν ήταν και τόσο ήσυχη
(κάναμε συνέχεια φασαρία). Στην Πέμπτη είχα πάλι Κα Μαρία, η οποία 
με έμαθε να αγαπάω τα Μαθήματα όσο απαιτητικά και αν είναι .



ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Και τέλος, φέτος (αν και δεν έχει τελειώσει η χρονιά ) έχω καταλάβει ότι ο Κος Γιάννης είναι τελειομανής, 
με την καλή  έννοια , καθώς επιδιώκει το άριστο!!!

Ένα από τα δυσκολότερα μαθήματα, αυτό της Φυσικής,  έγινε διασκεδαστικό χάρη στον  δάσκαλο μας,

τον Κο Γρηγορίου ,ο οποίος είχε την ικανότητα να μας φέρνει τα πιο απλά και αστεία παραδείγματα για

τα πιο δύσκολα προβλήματα της Φυσικής.

Θα ήθελα να αναφερθώ και στην πρώτη ¨Καλημέρα¨ της ημέρας (στην Κα Κωνσταντίνα) και στο 

¨Καλή ξεκούραση¨ της Κας Κούλας, που καθημερινά μαζί με τους οδηγούς των σχολικών, μας 

μετέφεραν από και προς το σχολείο  με ασφάλεια . 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Διευθυντές του σχολείου , οι οποίοι μας αγκάλιασαν, μας 

συνόδευαν σε εκδρομές και ήταν εκεί, για να συζητήσουμε και να λύσουμε  το όποιο πρόβλημα είχαμε.

Εδώ τελειώνει το Δημοτικό ….

Ένας καινούργιος δρόμος  ανοίγει , αλλά δεν φοβάμαι θα τα καταφέρω .

Έχω μάθει τόσο πολλά από τους παραπάνω ανθρώπους , που σίγουρα θα με βοηθήσουν!!!!

Στο μυαλό μου θα υπάρχει πάντα η  φράση της Κας  Μαρίας : ¨Να στοχεύεις πάντα στο φεγγάρι.

Ακόμα και αν αποτύχεις, θα φθάσεις  ανάμεσα στα αστέρια ¨



ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ



ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Με λένε Σωκράτη και είμαι 11 χρονών. Πάω στην έκτη τάξη και το αγαπημένο

μου μάθημα είναι τα μαθηματικά και αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί  διαφορετικοί 

τρόποι να λύσεις ένα πρόβλημα. Ο αγαπημένος μου φίλος είναι ο Μάριος και οι 

αγαπημένες μου φίλες είναι η Αργυρώ, η Άννα και η Ηλέκτρα. Τέλος είμαι αγαπημένες μου φίλες είναι η Αργυρώ, η Άννα και η Ηλέκτρα. Τέλος είμαι 

στεναχωρημένος που θα φύγω από το σχολείο γιατί έχω περάσει πολύ ωραίες 

στιγμές αλλά η ζωή θέλει θυσίες.



ΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Με λένε Δημήτρη Μπούκη είμαι 12 χρονών. 

Στη Λακωνική είμαι από τη πρώτη Δημοτικού. 

Όλες τις χρονιές που είμαι εδώ οι αγαπημένοι μου Όλες τις χρονιές που είμαι εδώ οι αγαπημένοι μου 

φίλοι είναι ο Γιάννης, ο Παναγιώτης ,ο Χρύσανθος, ο 
Γιώργος και η Ηλέκτρα. Οι αγαπημένοι μου 

δάσκαλοι είναι ο κύριος Γιάννης και ο κύριος 

Σπύρος. Στο σχολείο που είμαι οφείλω να πω ότι 

μου έχει χαρίσει πολλά πράγματα. Είναι το καλύτερο 
σχολείο με τους καλύτερους δασκάλους.



ΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ



ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ονομάζομαι Γιάννης Νταραγιάνης και είμαι τελειόφοιτος της Στ’ τάξης της Λακωνικής Σχολής Φραγκή .
Ένα ταξίδι έξι χρόνων φτάνει στο τέλος του, φορτωμένο με όμορφες αναμνήσεις. Νιώθω ευτυχισμένος 
και ευλογημένος που στο σχολικό μου βίο γνώρισα όλους αυτούς τους υπέροχους και ξεχωριστούς

δασκάλους και που όλοι τους βάλανε  ένα λιθαράκι μικρό ή μεγάλο στο οικοδόμημα της γνώσης μου.

Αγαπημένε μου κ. Σπύρο, κ. Μαρία και κ. Γιάννη σας ευχαριστώ για όλα όσα μου προσφέρατε αλλά

και που ήσασταν δίπλα μου πάντα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την κ.Κούλα και την κ.Κωνσταντίνα τις και που ήσασταν δίπλα μου πάντα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την κ.Κούλα και την κ.Κωνσταντίνα τις 

συνοδούς μας που με φρόντισαν και με πρόσεξαν σαν να ήμουν παιδί τους. Στο σχολείο γνώρισα 

φίλους που θα μείνουν ανεξίτηλοι στην μνήμη μου και θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην 

καρδιά μου. Τι να πρωτοθυμηθώ : ατελείωτα παιχνίδια και σκανδαλιές στα διαλείμματα, γέλια και

κάποιες φορές καβγαδάκια αλλά και πάλι ΦΙΛΟΙ. Η εκδρομή που κάναμε χωρίς τους γονείς μας στην 

αρχαία Ολυμπία ήταν από τις πιο συναρπαστικές και τις ωραιότερες της ζωής μου. Ένα μεγάλο

κεφάλαιο κλείνει με χαρά και θλίψη και ταυτόχρονα ανοίγει με προσμονή και αγωνία ένα καινούργιο. 

Αγαπημένοι μου δάσκαλοι και φίλοι, σας αποχωρίζομαι μόνο προσωρινά. Αγαπημένο μου σχολείο σ’

ευχαριστώ για όλα τα πολύτιμα και αλησμόνητα που μου πρόσφερες. 



ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ



ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Φεύγοντας από το Δημοτικό αποκόμισα πολλές γνώσεις και 

εμπειρίες. Σε αυτό το ωραίο ταξίδι συνάντησα πολλούς και

διαφορετικούς ανθρώπους όμως ξεχώρισα κάποιους που με

βοήθησαν πραγματικά. Για παράδειγμα ο κ. Σπύρος  που με 

βοήθησε να αγαπήσω την Ελλάδα ακόμα περισσότερο και μου 

έμαθε ακόμα καλύτερα τις παραδόσεις και τα έθιμα της χώρας μου. 
Ένας ακόμα άνθρωπος που με βοήθησε την τελευταία μου χρονιά

είναι  ο κ. Γιάννης ο οποίος με προετοίμασε ψυχολογικά και τεχνικά 
για την ομαλή μετάβασή μου στο γυμνάσιο.

Όμως το κομμάτι που ξεχώρισα 

περισσότερο ήταν τα καθημερινά 

πειράγματα, οι ομιλίες αλλά και τα παιχνίδια με τους 
παντοτινούς μου φίλους σε αυτό το μαγικό ταξίδι:

Τους Συμμαθητές Μου !!!!!!!!

Περνώντας από το Δημοτικό και έπειτα από το 

Γυμνάσιο-Λύκειο ονειρεύομαι να για την ομαλή μετάβασή μου στο γυμνάσιο.

Κατά την διάρκεια της σχολικής μου ζωής στη Λακωνική Σχολή 

πραγματοποιήσαμε πολλές εκδρομές. Συγκεκριμένα, μια από τις 

αγαπημένες μου ήταν όταν επισκεφτήκαμε το πυροσβεστικό σώμα 
και μάλιστα μας άφησαν με βοήθεια να «ρίξουμε» με την μάνικα του 
πυροσβεστικού οχήματος. Ακόμα εντυπωσιάστηκα από την 

επίσκεψή μας στο ιστορικό μουσείο αλλά και στο ιστορικό θωρηκτό 
«ΑΒΕΡΩΦ». Στο Δημοτικό απέκτησα αγαπημένα  μαθήματα όπως η 
Ιστορία και τα Μαθηματικά ,καθώς και αγαπημένα αθλήματα σαν το 
μπάσκετ και την κολύμβηση. 

Γυμνάσιο-Λύκειο ονειρεύομαι να 

σπουδάσω και να ακολουθήσω το 

επάγγελμα του Πυρηνικού Φυσικού.

Τέλος αποχωρώντας από αυτό τον χώρο, ο οποίος 
μου προσέφερε πολλά εφόδια για 

την μετέπειτα ζωή μου νιώθω ευγνωμοσύνη αλλά 

και παράλληλα λύπη καθώς

αποχωρίζομαι ένα μέρος στο οποίο πέρασα

κάποιες από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου!!



ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ



ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Με λένε Νικηφόρο Ταμπουρέα και σε λίγους μήνες θα αποχωριστώ το όμορφο σχολείο της Λακωνικής 

Σχολής. Στο σχολείο αυτό φοιτώ εδώ και 6 χρόνια. Μέσα στην  περίοδο αυτή γνώρισα                                                   
ανθρώπους αγαπητούς ,συγκεκριμένα τους δασκάλους-δασκάλες μου. Συνολικά ήταν 6 δάσκαλοι, τους οποίους δεν 

μπορώ να  ιεραρχήσω ποιος είναι ο πιο αγαπητός σε σχέση με το χαρακτήρα τους ή τον τρόπο διδασκαλίας ή την 

προσφορά τους απέναντί μου, διότι και οι έξι με βοήθησαν να φτάσω εδώ που είμαι και πιστεύω ότι θα με καθοδηγούν

πάντα με την σκέψη τους  όπως και όταν με πρωτογνώρισαν. 

Πάντα μου άρεσε να λαμβάνω μέρος στις φανταστικές εκδρομές που οργάνωνε το σχολείο. Αυτή που

δε θα ξεχάσω ποτέ ήταν εκείνη στα Καλάβρυτα όπου μαζί με τους συμμαθητές μου αντίκρισα πολλά δε θα ξεχάσω ποτέ ήταν εκείνη στα Καλάβρυτα όπου μαζί με τους συμμαθητές μου αντίκρισα πολλά 

πρωτόγνωρα μέρη, μα πάνω από όλα είχα την ευκαιρία  να ζήσω την εμπειρία αυτή μαζί με τους φίλους μου, που τους

γνωρίζω από την Α’ Δημοτικού. Χωρίς αυτούς, δε θα είχα μάθει τι σημαίνει φιλία, για αυτό τους αποκαλώ  ‘’καθοδηγητές

της φιλίας’’. Μαζί έχουμε περάσει τόσα πολλά ,οπότε θα ήταν ένα μεγάλο κρίμα αν διαλύαμε αυτή την ισχυρή οικογένεια, 
τώρα που αυτή η χρονιά κλείνει σε λίγο καιρό. 

Επίσης, στο σχολείο διδάχθηκα πολλά ενδιαφέρονται και καινούργια μαθήματα, όπως η Ιστορία, που 

μου προσφέρουν  τις απαραίτητες και βασικές γνώσεις και με προετοίμασαν για τη μετέπειτα πορεία

μου στο Γυμνάσιο-Λύκειο. Βέβαια εκτός από τα σχολικά μου καθήκοντα έχω και εξωσχολικές ασχολίες. Περίπου 7 χρόνια 
ασχολούμαι με το Τάε Κβο Ντο σχεδόν καθημερινά και πιστεύω ότι έχω φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτή τη 

στιγμή είμαι κάτοχος της μαύρης ζώνης με 1 νταν.Τώρα που θα αποχωριστώ τη Λακωνική Σχολή νοιώθω θλίψη αλλά

παράλληλα νιώθω ότι  ωριμάζω και ότι θα εισέλθω σε ένα άλλο κομμάτι της ζωής μου, που θα με οδηγήσει στους 

μελλοντικούς  μου στόχους.



ΤΣΕΝ ΤΖΙΑΤΖΙΕ

To αγαπημένο μου 

μάθημα είναι τα 

μαθηματικά.Ο καλύτερoς μαθηματικά.Ο καλύτερoς 
μου φίλος είναι ο Κία.Ο 

αγαπημένος μου 

δάσκαλος είναι ο 

κ.Γιάννης.Μου αρέσει το

taekwondo.



ΤΣΟΥ ΤΣΙΑΟ ΣΙΑΝΓΚ

Το αγαπημένο μου 

μάθημα είναι τα 

μαθηματικά.Πέρασα 
πολύ ωραία στην πολύ ωραία στην 

εκδρομή στο σκι.Ο

καλυτερός μου φίλος 
είναι ο Παναγιώτης.Ο 

αγαπημένος 

δάσκαλος είναι ο 

κ.Γιάννης.



ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ



ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Γεια σας !Ονομάζομαι Χριστάκης Αθανάσιος-Χρύσανθος και πηγαίνω στη Στ’ τάξη. Το σχολείο μου 

μου αρέσει πολύ. Έχω πολλούς φίλους οι οποίοι νοιάζονται για εμένα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω 

κάποιον από αυτούς. Αυτή τη περίοδο της ζωής μου ασχολούμαι με το μπάσκετ και μου αρέσει πολύ. 
Ακόμη δεν έχω αποφασίσει τι θα γίνω όταν μεγαλώσω αλλά ξέρω πως θα μου αρέσει αν έχει σχέση

με την άθληση και τη γυμναστική. Τα αγαπημένα μου μαθήματα είναι η Φυσική και τα Μαθηματικά

γιατί θεωρώ πως και τα δυο αντιπροσωπεύουν το χαρακτήρα μου. Ανυπομονώ να πάω στο γυμνάσιο 
γιατί πιστεύω πως είναι μια ευχάριστη εμπειρία για εμένα. Αντίο Λακωνική θα θυμάμαι για πάντα 

εσένα και όσους δασκάλους με ανέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια θα μου λείψεις.



ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ονομάζομαι Θεοδώρα Γιαννακοπούλου 
και σύντομα θα είμαι 12 χρονών. Στη 
Λακωνική Σχολή ξεκίνησα από το 
Νηπιαγωγείο, πριν από εφτά χρόνια. Η 
πρώτη μου δασκάλα στο Δημοτικό ήταν 
η κα. Βίκυ που την αγαπώ πολύ, όπως
και όλους τους άλλους δασκάλους που και όλους τους άλλους δασκάλους που 
είχα μέχρι τώρα. Ειδικά η κα. Μαρία, 
είναι η αγαπημένη μου αλλά και η κα. 
Μαίρη, η συνοδός του σχολικού. Τώρα
που ετοιμάζομαι να πάω στο γυμνάσιο, 
νιώθω ότι όλοι οι δάσκαλοί μου με
έχουν προετοιμάσει κατάλληλα για 
αυτή τη νέα περίοδο στη ζωή μου και 
είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρω! 



ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Αγαπώ ιδιαίτερα τη Φυσική και τα Μαθηματικά

και θέλω να γίνω επιστήμονας, αλλά μου αρέσει και η

Ιστορία και η Γεωγραφία γιατί θέλω να

ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Επίσης, λατρεύω

το Τάε Κβον Ντο και το ποδόσφαιρο και μου

αρέσει να μιλάω με τους τους φίλους μου στα 

διαλείμματα. Η Νικολέτα, η Άννα, η Ανθή, ο

Παναγιώτης και ο Χρύσανθος, είναι οι φίλοι που θαΠαναγιώτης και ο Χρύσανθος, είναι οι φίλοι που θα

μου λείψουν περισσότερο. Θα θυμάμαι 

πάντα την εκδρομή που κάναμε στα Καλάβρυτα και 

την επίσκεψή μου στη Βουλή των Ελλήνων, καθώς

το Μουσείο Μπενάκη και το Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Τα χρόνια που πέρασα στη Λακωνική Σχολή είναι

γεμάτα από ευχάριστες αναμνήσεις και θα φύγω

λυπημένη αλλά και έτοιμη να ζήσω περισσότερα, 

βασιζόμενη στις γνώσεις και στις εμπειρίες που

απέκτησα.



ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΘΗ
Με λένε Ανθή Καραγιαννάκη και άρχισα σε αυτό
το σχολείο από το 2013,αλλά είμαι από το 
Νηπιαγωγείο. Από τότε ξεκίνησε μια πολύ όμορφη 
περίοδος της ζωής μου.Γνώρισα πολλούς
ανθρώπους, έκανα πολλούς φίλους και έμαθα 
πολλά πράγματα. Είχα πολύ καλούς δασκάλους, πολλά πράγματα. Είχα πολύ καλούς δασκάλους, 
τους καλύτερους θα μπορούσα να πω, όπως τον 
κ.Σπύρο, την κ.Μαρία και τον κ.Γιάννη. Επίσης
έκανα πολλούς αξιόλογους φίλους όπως την Άννα, 
την Μαριαλένα, την Τατιάνα, την Κατερίνα, την 
Νικολέτα και την Θεοδώρα. Αυτά τα χρόνια 
μεγάλωσε η δίψα μου για μάθηση προς όλα τα 
μαθήματα. Τα αγαπημένα μου είναι η Φυσική και η 
Ιστορία.



ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΘΗ



ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΝΝΑ



ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΝΝΑ
Με λένε Άννα Καραϊσκου.Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι έφτασε η ώρα να 

γράψω τις αναμνήσεις για όλα όσα πέρασα αυτά τα 6 χρόνια στη Λακωνική Σχολή. 

Σαν χθες θυμάμαι όταν πάτησα το πόδι μου σε αυτό το σχολείο, δεν ήθελα να

αφήσω το χέρι των γονιών μου, αλλά το έκανα! Και τότε άρχισε όλος αυτός ο

μαγικός κόσμος! Δεν θα ξεχάσω ποτέ όλες τις ευχάριστες αναμνήσεις, όπως τα

παιχνίδια με τους συμμαθητές μου στην αυλή, τα αστεία στην τάξη, τις όμορφες 

σχολικές γιορτές καθώς και τις εκδρομές που πηγαίναμε. σχολικές γιορτές καθώς και τις εκδρομές που πηγαίναμε. 

Μέσα σε αυτό το σχολείο έκανα πολλούς φίλους όμως δεν μπορώ να ξεχωρίσω

κανέναν όλα ήταν ξεχωριστά με τον δικό τους χαρακτήρα. Όλα αυτά τα χρόνια 

ήταν για μένα ένα όνειρο που δε θα ήθελα να τελειώσει ποτέ! Δυστυχώς φέτος ,θα 

πρέπει να αποχωριστώ το αγαπημένο μου σχολείο. Εύχομαι να πετύχω τους

στόχους μου που έχω βάλει στη ζωή μου και σε αυτό σίγουρα με βοήθησαν τα 

κατάλληλα εφόδια που μου έδωσε το σχολείο όμως ξεχωριστά ο καθένας

δάσκαλος μου. 

Αγαπώ αυτό το σχολείο και δεν θα το ξεχάσω ποτέ!



ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ



ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Oνομάζομαι Γεωργία Κοροβέση. 

Είμαι μαθήτρια της Στ’ τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου της Λακωνικής Σχολής. 

Ασχολούμαι επίσης με το τένις και τη 

μουσική. Ωστόσο, μου αρέσουν τόσο οι 

εξωσχολικές όσο και οι σχολικές 

δραστηριότητες. Σ’ αυτό λοιπόν το 

σχολείο έχω περάσει αρκετές ώρες, 

από τη, έως τώρα, ζωή μου. 

Έχω αποκτήσει νέες εμπειρίες. 

Έχω αποκτήσει αρχές όπως υπευθυνότητα, 
αγάπη, συνέπεια και ευαισθησία. Είναι ένα 
σχολείο που διδάσκει και προσφέρει στους 
μαθητές τα βασικά εφόδια της ζωής.



ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ



ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Ονομάζομαι Ασπασία Κυριαζή και είμαι 11 χρονών. Η δραστηριότητα με την 

οποία ασχολούμαι είναι ο μοντέρνος χορός καθώς επίσης και η ζωγραφική. Τα 

αγαπημένα μου μαθήματα είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική. Όλα αυτά τα χρόνια στη 

Λακωνική Σχολή έχω κάνει πολύ καλούς φίλους. Κάποιοι από αυτούς είναι η 

Γεωργία Κοροβέση, Τατιάνα Μπουγατιώτη και ο Παναγιώτης Κουμπαρούλης.

Όσον αφορά τους δασκάλους, τις συνοδούς καθώς και τους οδηγούς που

καθημερινά μας φρόντιζαν όλοι τους μου είναι αγαπημένοι και ξεχωριστοί. 

Οι υπέροχες στιγμές που θα μείνουν στο μυαλό και στην καρδιά μου για πάντα 

είναι πολλές. Οι ετήσιες καλοκαιρινές γιορτές στο Θέατρο Κολωνού, οι 

σπουδαίες εκπαιδευτικές επισκέψεις μας σε μουσεία, σε στάδια αλλά και σε 

θέατρα, όπου εκεί παρακολουθήσαμε πολύ ωραίες θεατρικές παραστάσεις, αλλά και όχι μόνο.

Τελειώνοντας το δημοτικό και έχοντας περάσει πολύ ωραίες στιγμές στη Λακωνική Σχολή 

αισθάνομαι τυχερή που φοίτησα όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το σχολείο αλλά και χαρούμενη για ότι

έζησα και έμαθα όλα αυτά τα χρόνια. 

Πηγαίνοντας στο γυμνάσιο ελπίζω να έχω εξίσου καλές εμπειρίες και να 

αποκτήσω καλούς και εκλεκτούς φίλους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους

υπέροχους ανθρώπους που συνέβαλαν με τη φροντίδα και την αγάπη τους στο μεγάλωμα 

της ψυχής και του νου μου, ώστε να μπορώ να συνεχίσω με ασφάλεια στα επόμενα βήματά μου.



ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΝΝΑ



ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΝΝΑ

Με λένε Άννα Λυκουργιώτη και είμαι 11

χρονών. Πάω στη Στ’ δημοτικού.

Ασχολούμαι με τη ζωγραφική, το θέατρο, 

το χορό και ξέρω να κάνω ρολλερς. 

Τα αγαπημένα μου μαθήματα είναι η

Ιστορία και τα μαθηματικά. Τα τελευταία 6 
χρόνια έχω κάνει μερικές πολύ καλές 

φίλες. Οι καλύτερες μου είναι η Ανθή, η 

Ειρήνη, η Νικολέτα και η Θεοδώρα. Είναι 

όλες πολύ καλά άτομα.Στο σχολείο έχω 

δημιουργήσει πολλές αναμνήσεις οι 

οποίες θα με συντροφεύουν σε όλη μου 

τη ζωή.



ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Με λένε Βάλια Μαντζουράτου και φοιτώ
σε αυτό το υπέροχο σχολείο. Έχω πολλά
πράγματα να θυμάμαι απ’ αυτό το
σχολείο !!!Τις όμορφες και τις άσχημεςσχολείο !!!Τις όμορφες και τις άσχημες
στιγμές, που περνούσα με τους φίλους
μου, τις νέες μου φίλες όπως η 
Μαριαλένα, η Τατιάνα, η  Ηλέκτρα κτλ.
Κλείνοντας πιστεύω πως το σχολείο μας
έχει να δώσει τα κατάλληλα εφόδια για το 
Γυμνάσιο!!!



ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ



ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ



ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Ονομάζομαι Νικολέτα Μαστρογιάννη και είμαι μαθήτρια της ΣΤ΄ τάξης δημοτικού

της Λακωνικής Σχολής – Εκπαιδευτήρια Φραγκή. Σε λίγο καιρό ολοκληρώνεται ο 

κύκλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσής μου. Τα συναισθήματά μου είναι

ανάμεικτα. Απ΄ τη μια νιώθω ικανοποίηση που έφτασα αίσια στο τέλος και από

την άλλη μελαγχολία και ανησυχία  που αφήνω ένα γνώριμο περιβάλλον και τους

συμμαθητές μου. Τους εύχομαι καλή συνέχεια και αν κάποια στιγμή ξανασυναντηθούμε,συμμαθητές μου. Τους εύχομαι καλή συνέχεια και αν κάποια στιγμή ξανασυναντηθούμε,
να είναι ευχαριστημένοι από τον εαυτό τους και από τη ζωή τους. Ευχαριστώ θερμά τους 
δασκάλους μου που με βοήθησαν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, στον αγώνα μου 

για αγωγή και μόρφωση.                                                                                                       
Εγώ θα συνεχίσω κρατώντας όμορφες αναμνήσεις, με θετική σκέψη, ελπίδα και 

αφοσίωση στους στόχους μου. Ευχαριστώ ! Εις στο  επανιδείν.                                   

.  



ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ ΤΑΤΙΑΝΗ

Είναι Μάρτιος και συνειδητοποιώ ότι η 
τελευταία μου σχολική χρονιά σε αυτό το 
σχολείο πλησιάζει στο τέλος της. Έξι χρόνια σχολείο πλησιάζει στο τέλος της. Έξι χρόνια 
στη Λακωνική Σχολή ήταν αρκετά έτσι 
ώστε να γεμίσω αναμνήσεις και να 
γνωρίσω ανθρώπους που με συγκίνησαν,
με βοήθησαν και με δίδαξαν. 



ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ ΤΑΤΙΑΝΗ

Όπως η κυρία Χριστίνα, που από μικρή ακόμα με προέτρεπε για το καλύτερο 
ενώ ακόμα φτιάχνω σπιτικό παγωτό από την συνταγή της. Ο κύριος Σπύρος

με ξύπνησε από την ονειροχώρα, στη οποία ξέφευγα σε κάθε δυσκολία και με 
βοήθησε να διαχειρίζομαι καλύτερα τον χρόνο μου. Ο κύριος Γιάννης με 

καθοδήγησε έτσι ώστε να γίνω ακόμα καλύτερη μαθήτρια. Δεν θα ξεχάσω την 
κυρία Ειρήνη, την κύρια Διονυσία, τον κύριο Αλέξη, που σαν συνοδοί και 

οδηγός του σχολικού, φρόντιζαν πάντα η αρχή και το τέλος της κάθε ημέρας

μου να είναι γεμάτες με ωραία λόγια από καρδιάς. Επίσης δεν μπορώ να μην 
αναφέρω τις κυρίες Εύα και Νικολέτα καθώς και τον κύριο Γιάννη που πήρε 

σύνταξη και ο οποίος θα μου μείνει αξέχαστος, γιατί με τα αστεία του, τα 

ανέκδοτά του και την μουσική κατάφερνε να μας φτιάχνει την διάθεση και 

υπάρχει ησυχία στο σχολικό. Ακόμα και η κυρία Βασιλική που με το depon στο 
χέρι φρόντιζε πάντα να μην μας ανεβαίνει ο πυρετός.



ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ ΤΑΤΙΑΝΗ
Έχω όμορφες αναμνήσεις από μια επίσκεψή μας στο Πυροσβεστικό Σώμα όπου ο υπεύθυνος της 
ξενάγησής μας, εκτός ότι μας τα έδειξε τα πάντα και η εμπειρία ήταν απίστευτη, είχε τον τρόπο να 
μας καθηλώσει και να μας εντυπωσιάσει. 

Ξεχωριστό είναι επίσης για εμένα το γεγονός ότι κάθε χρόνο πραγματοποιείται 

στο ανοιχτό θέατρο του Κολωνού η ετήσια γιορτή του σχολείου, που όμως δεν

μπορώ να μην σχολιάσω ότι ήμουν πάντα στο πίσω μέρος της σκηνής και πάντα το άλλο τμήμα

της τάξης μου είχε πιο ωραία κοστούμια από εμάς. Πώς να μην

αναφέρω και τα ξέφρενα αποκριάτικα πάρτι, κάτι διαφορετικό για το πάντα 

τακτοποιημένο και καθαρό σχολείο μας.τακτοποιημένο και καθαρό σχολείο μας.

Ενώ ξεκίνησα δύσκολα, θεωρώ ότι το σύστημα διδασκαλίας και η απογευματινή

μελέτη με βοήθησαν τελικά να γίνω καλύτερη μαθήτρια, να διαβάζω μόνη μου και να διαχειρίζομαι 
τον χρόνο μου σωστά. Εκτός σχολείου είμαι αθλήτρια της 

ιστιοπλοΐας με πολλές διακρίσεις, κάνω μπαλέτο και ζωγραφίζω. Έμαθα επίσης

να προσέχω, να διαλέγω τους φίλους μου, ξεχωρίζοντας μαζί με τον ξάδερφό 

μου Σωτήρη λίγους και καλούς. Έχοντας επίσης μαζί μου το «παρεάκι μου», τη 

Μαριαλένα, χωρίς να θέλω να στενοχωρήσω τους και τις υπόλοιπες, κάνουμε 

συχνά σχέδια για το μέλλον.



ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ ΤΑΤΙΑΝΗ

Τελειώνοντας το δημοτικό νιώθω 

έτοιμη και σίγουρη όσο ποτέ, ότι θα 

πετύχω τους στόχους μου, 

διακρίσεις πολλές, θα περάσω μεδιακρίσεις πολλές, θα περάσω με

υποτροφία στο γυμνάσιο-λύκειο που 

θέλω και θα σπουδάσω γιατρός.

Το σχολείο μου πρόσφερε γνώσεις, 

φίλους, εμπειρίες, ένα μέρος του 

εαυτού μου μεγάλωσε εκεί και τους

ευχαριστώ όλους από τον κύριο 

Φραγκή μέχρι τον τελευταίο 

εργαζόμενο που βοήθησε να 

πραγματοποιηθεί όλο αυτό.



ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ



ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ 
Ούτε που κατάλαβα πως πέρασαν έξι χρόνια. Σαν χθες θυμάμαι που οι γονείς 

μου με συνόδευσαν το απόγευμα της εγγραφής μου στο καινούργιο σχολείο μια 

και εγώ ήμουν τελειόφοιτη του Νηπιαγωγείου. Τι να πρωτοθυμηθώ τους 

καινούργιους φίλους και συμμαθητές μου, τα σκανδαλιάρικα παιχνίδια μας, τις 

ωραίες στιγμές που περάσαμε στις σχολικές εκδηλώσεις μας, τις απίθανες εκδρομές,ωραίες στιγμές που περάσαμε στις σχολικές εκδηλώσεις μας, τις απίθανες εκδρομές,

ακόμα και οι παιδικές μας ανοησίες μας, έχουν αρχίσει να μου λείπουν. Χρονιά τη

χρονιά γνώριζα καινούργιους δασκάλους ο ένας καλύτερος από τον άλλον και 

παρ’ όλα που μπορεί να μας πίεζαν λίγο σε σχέση με τα μαθήματα, κατάλαβα πως 

έτσι μας βοήθησαν να εξελιχθούμε και να προετοιμαστούμε για το χώρο του 

Γυμνασίου. Είναι στενάχωρη η σκέψη του αποχωρισμού είναι όμως μια ελπιδοφόρα η 
σκέψη πως όταν κάτι όμορφο τελειώνει πάντα κάτι καινούργιο ξεκινά, μοιάζει 

άγνωστο, θα κατακτηθεί όμως και αυτό.



ΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ



ΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
Ονομάζομαι Μαριαλένα Νιέρη και φοιτώ στη Λακωνική Σχολή Εκπαιδευτήρια

Φραγκή. Φεύγοντας από το σχολείο μου αφήνω πίσω μου πολλές ευχάριστες 

αναμνήσεις, εκδρομές, φιλίες οι οποίες θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη

μνήμη μου. Επίσης θα θυμάμαι για πάντα τις συμβουλές που μου έχουν δώσει οι 

αγαπημένοι μου δάσκαλοι, η κα Μαρία, ο κ. Σπύρος, ο κ. Γιάννης, η κα Βίκυ και η αγαπημένοι μου δάσκαλοι, η κα Μαρία, ο κ. Σπύρος, ο κ. Γιάννης, η κα Βίκυ και η 
κα Χριστίνα, οι οποίοι με βοήθησαν ώστε να γίνω καλύτερη και να πιστέψω στον 
εαυτό μου. Το σχολείο μου εκτός από την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση με δίδαξε 
με τη συμβολή των Δασκάλων μου, αρχές και αξίες οι οποίες θα με συνοδεύσουν 
σε όλη μου τη ζωή. Μεγαλώνοντας θα φροντίσω να δώσω πίσω στην κοινωνία τις 
αρχές που διδάχτηκα. Εύχομαι να ξαναβρεθούμε σύντομα όλοι μαζί και να μην

χαθούν ποτέ οι φιλίες μας.



ΣΙΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΣΙΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γεια σας! Ονομάζομαι Κατερίνα Σιγάλα και είμαι 12 χρονών. Πηγαίνω στην έκτη

δημοτικού .Του χρόνου, που θα πάω γυμνάσιο με δυσκολία θα αποχωριστώ το 

σχολείο μου, τους φίλους μου, τους δασκάλους μου, θα χάσω ένα βασικό κομμάτι 
της ζωής μου. Σίγουρα θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ ,αλλά δεν θα δυσκολευτώ

καθώς διδάχτηκα  από έμπειρους και εξαίρετους  δασκάλους, ιδιαίτερα θα ήθελα καθώς διδάχτηκα  από έμπειρους και εξαίρετους  δασκάλους, ιδιαίτερα θα ήθελα 
να ευχαριστήσω τη κ. Μαρία και τον φετινό μου δάσκαλο κ. Γιάννη, που και οι δυο

με εφοδίασαν με χρήσιμες συμβουλές .Θα μου λείψει το σχολείο μου. Αντίο

Λακωνική Σχολή.!



Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ



Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγαπητά μου παιδιά, 

μια άκρως ενδιαφέρουσα και παραγωγική χρονιά, για όλους μας, έφτασε 

δυστυχώς στο τέλος της. Η συγκεκριμένη χρονιά μου γέννησε ιδιαίτερα έντονα,

πρωτόγνωρα συναισθήματα, γεμάτα αγάπη και συγκίνηση. Για πάντα θα μείνουν 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. Κατά τη διάρκεια του

εκπαιδευτικού έτους, ανακάλυψα 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. Αυτά 

αποτέλεσαν άλλωστε και τα θεμέλια, πάνω στα οποία στηρίξαμε μαζί την 

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



Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Γρήγορα ανακαλύψαμε δημιουργικές διόδους επικοινωνίας μεταξύ μας, θέσαμε 

μαζί τους κοινούς μας στόχους, ενώ πορευτήκαμε με όρεξη και αποφασιστικότητα 
στα ομολογουμένως απαιτητικά και ταυτόχρονα άκρως ενδιαφέροντα μονοπάτια

της γνώσης. Η εκ βαθέων ειλικρίνεια, η εκτίμηση και η πολύτιμη συνεργασία ανάτης γνώσης. Η εκ βαθέων ειλικρίνεια, η εκτίμηση και η πολύτιμη συνεργασία ανά
μεσά μας, καρποφόρησαν, οδηγώντας στην οικοδόμηση των ουσιαστικών μεταξύ 
μας σχέσεων. Μοιραστήκαμε μαζί εσωτερικές σκέψεις, ουσιαστικά συναισθήματα, 
έντονους προβληματισμούς, κοινά οράματά μας, έχοντας πάντα στο μυαλό μας τη 
σφυρηλάτηση ενός έντιμου, ηθικού και ολοκληρωμένου ανθρώπου, 

απαλλαγμένου από κάθε είδος ατομισμού. Προσωπικά, είμαι πεπεισμένος ότι 

κατορθώσαμε να επιτύχουμε στις σχολικές μας δραστηριότητες αναμφίβολα 

αξιοθαύμαστα αποτελέσματα, προτάσσοντας τη δημιουργική δύναμη του συνόλου 
στο υποταγμένο ατομικό στοιχείο.



Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

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, φάσμα δυνατοτήτων και ικανοτήτων, θα διαμορφώσετε τόσο το δικό σας μέλλον, 
όσο και το μέλλον αυτού του ένδοξου τόπου. Μην το εγκαταλείψετε ποτέ! Έχετε 

όλα τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσετε επιτυχώς όλες τις προκλήσεις 

των καιρών που ζούμε. 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.



Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οι γονείς σας και εγώ, στηριζόμαστε σε εσάς, καθώς γνωρίζουμε 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 πουΠαιδιά 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 ανεκτίμητη για εμένα. Σας αισθάνομαι σαν παιδιά 

μου, πράγμα που δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. 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. 



Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΜΠΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ένας κύκλος ζωής κλείνει κι ένας νέος ανοίγει για εσάς τους απόφοιτους μαθητές 
της ΣΤ’ τάξης.

Επόμενος σταθμός… Γυμνάσιο!

Φροντίστε το δικό σας, μελλοντικό ταξίδι να το πραγματοποιήσετε με τον 

καλύτερο τρόπο. Προσπαθήστε να συμπορευθείτε όμορφα με τους συνταξιδιώτες καλύτερο τρόπο. Προσπαθήστε να συμπορευθείτε όμορφα με τους συνταξιδιώτες 
σας.

Να ζείτε ! Να αγαπάτε! Να μένετε σε τροχιά σταθερή! Να θυμάστε αυτά που 

ακούσατε και που διδαχθήκατε…

Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε καινούριες διαδρομές! Καινούριους προορισμούς!

Αυτοί που οδηγούν το τρένο είναι δίπλα σας κάθε στιγμή.

Προσπαθούν να σας οδηγήσουν με ασφάλεια, με αγάπη…

Απολαύστε τα ταξίδια σας, τα όνειρά σας!

Και να θυμάστε… Τα ταξίδια δεν τελειώνουν…

Καλή πρόοδο !



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΗΣ

Αγαπημένα μου παιδιά,

Η σχολική χρονιά που τελειώνει τον Ιούνιο αποτελεί το σημείο ΜΟΝΟ του 

σχολικού αποχωρισμού μας, γιατί είμαι σίγουρος ότι με το συναισθηματικό δέσιμο σχολικού αποχωρισμού μας, γιατί είμαι σίγουρος ότι με το συναισθηματικό δέσιμο 
που υπάρχει μεταξύ μας, και όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια πίσω, θα 

έρχεστε όποτε σας μένει έστω και λίγο χρόνος για να μας συναντάτε στο γνώριμο 

χώρο, που είναι για εσάς η ζεστή σχολική φωλιά, που γέννησε, ζέστανε και

μεγάλωσε τα παιδικά σας όνειρα ,όπου ζήσατε στιγμές οικογενειακής θαλπωρής 
και ασφάλειας, μέσα από όσα μάθατε ενεργά και συμμετοχικά στη τάξη, στο

διάλλειμα, στις δραστηριότητες, στις εκδηλώσεις, στις εκδρομές μας.

Είμαι σίγουρος ότι μέσα όλα αυτά τα χρόνια έχετε ξεκαθαρίσει και κατανοήσει από
λυτα, ότι για την πρόοδο σας απαραίτητη προϋπόθεση για ότι κάνετε στη ζωή 

είναι η ΑΓΑΠΗ,Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ, Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ και Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, αξίες που 
βιώσατε μέσα στο μικρό μας σχολείο.



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΗΣ

Σας ευχαριστώ από καρδιάς εγώ, αλλά και όλοι μας εδώ στη Λακωνική Σχολή για 
τα κοπιαστικά, παραγωγικά αλλά όμορφα χρόνια που βιώσαμε πλάι σας.

Το σχολείο μας θα είναι παντοτινά ανοιχτό σε εσάς και τους γονείς σας για ότι 

χρειαστείτε στο μέλλον.χρειαστείτε στο μέλλον.

Με αγάπη και σεβασμό στα όνειρά σας .

Ο Δ/ντής σας 

Ιωάννης Φραγκής
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