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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
Ονομάζομαι Ορέστης και είμαι 11 ετών. Φοιτώ σε αυτό το σχολείο
εδώ και τρία χρόνια, τα οποία με έχουν αλλάξει κυρίως στο γνωστικό
τομέα προς το καλύτερο. Γνώρισα υπέροχα παιδιά και πήρα μεγάλη
στήριξη από τους δασκάλους μου, από την κυρία Μαρία και τον κύριο
Γιάννη. Η εκδρομή που μου άρεσε πιο πολύ ήταν στο σκοπευτήριο
που ρίξαμε βολές με αεροβόλο. Αυτά τα χρόνια θα μου μείνουν
αξέχαστα.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ονομάζομαι Βασίλης Αργύρης και είμαι 11 χρονών. Πάω στην έκτη τάξη της Λακωνικής. Πάντως,
στη Λακωνική Σχόλη πέρασα έξι υπέροχα χρόνια. Σε λίγους μήνες όμως θα πρέπει να την
αποχωριστώ. Θα αποχαιρετήσω φίλους, παρέες και δασκάλους. Το μάθημα στο σχολείο αυτό δεν
ήταν ποτέ βαρετό, διότι ενδιάμεσά του κάναμε δημιουργικές δραστηριότητες και συζητούσαμε.
Ελπίζω το γυμνάσιο να είναι παρόμοιο με τη Λακωνική και να έχει εξίσου ενδιαφέροντα
μαθήματα. Αυτό που με στενοχωρεί όμως είναι ότι την τελευταία μου χρονιά στο δημοτικό
υπήρχε ο κορονοϊός. Μας έκανε να ζήσουμε μακριά ο ένας από τον άλλο, αλλά και την μισή
σχολική χρονιά να την περάσουμε στο σπίτι. Δεν πρόλαβα να ζήσω ολόκληρη την έκτη τάξη που
είναι και η τελευταία μου χρονιά στο δημοτικό όπως και όλα τα παιδιά της ηλικίας μου. Όμως,
αργότερα στις μεγαλύτερες τάξεις θα επισκέπτομαι το σχολείο αυτό στον ελεύθερό μου χρόνο. Η
Λακωνική μου πρόσφερε πολλά και έτσι, δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.

ΑΦΕΝΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Αφέντρας και είμαι 11 ετών. Στη Λακωνική σχολή φοιτώ από την
τετάρτη Δημοτικού. Θυμάμαι ότι όταν πρωτοήρθα οι συμμαθητές μου με αγκάλιασαν από την
πρώτη στιγμή, ήταν πολύ φιλικοί μαζί μου και με βοήθησαν να προσαρμοστώ. Η πορεία μου
μέχρι την έκτη ήταν ένα ταξίδι με δυσκολίες και χαρές. Τι να πρωτοθυμηθώ τις εκδρομές μας, τα
παιχνίδια μας στην αυλή, τις γιορτές και τους σχολικούς αγώνες. Όλα μια όμορφη
ανάμνηση. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι οι δάσκαλοι μου με έχουν βοηθήσει και
υποστηρίξει στην προσπάθειά μου, αλλά μια δασκάλα που με στήριξε και με βοήθησε πολύ ήταν
η κ. Μαρία. Θα την έχω για πάντα στην καρδιά μου. Οφείλω να πω ότι έχω κρατήσει πολύ
όμορφες και ξεχωριστές αναμνήσεις από το μέχρι τώρα ταξίδι μου στο σχολείο.

ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε τάξη όπως πάντα, αλλά η ΣΤ τάξη θα φύγει από το
Δημοτικό και θα πάει στο Γυμνάσιο. Οι συμμαθητές μου θα είναι λυπημένοι που
θα φύγουν από ένα μέρος που πήγαιναν 6 ή παραπάνω χρόνια. Δεν θα μπορέσουν
να ξεχάσουν τα συναισθήματα που ένιωσαν στα χρόνια τους στο Δημοτικό μαζί με
τις ωραίες αναμνήσεις με τους φίλους τους. Θα είναι λυπημένοι που θα πρέπει να
φύγουν από το «δεύτερο» σπίτι τους. Μερικοί, όμως μαθητές, θα μπορέσουν να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους, αλλά άλλοι όχι. Τα συναισθήματα που κυριαρχούν
είναι πρωτόγνωρα, χαράς και λύπης ταυτόχρονα. Έτσι νιώθω και εγώ!

ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Όλα αυτά τα χρόνια στο Δημοτικό πέρασα υπέροχα. Έκανα πολλές
φιλίες και έμαθα πολύ σημαντικά πράγματα. Επίσης, οι δάσκαλοι σε
κάθε μου τάξη ήταν υπέροχοι και μου μετέφεραν πολλές γνώσεις.
Όμως, όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν, αλλά αυτή η εμπειρία θα μου
μείνει αξέχαστη.

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έχω περάσει 9 χρόνια στη Λακωνική Σχολή. Έχω βρει φίλους εδώ, έχω χαρεί,
έχω λυπηθεί εδώ! Ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου το έχω περάσει εδώ. Έχω
γνωρίσει πολλούς δασκάλους και δασκάλες, αλλά η αγαπημένη μου δασκάλα που
πάντα με εμψύχωνε και με ενθάρρυνε να μη τα παρατάω ήταν η κυρία Μαρία.
Όμως, δεν μπορώ να πω, έχω συναντήσει και άλλους δασκάλους που τους
συμπάθησα. Φέτος, είναι η τελευταία μου χρονιά εδώ. Αποχωρίζομαι φίλους,
συμμαθητές, δασκάλους. Αλλά ποτέ δεν θα τους ξεχάσω!

ΓΡΙΒΟΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γεια σας! Με λένε Βασίλειο Γριβογεώργο και φοιτώ στη Στ’ τάξη του δημοτικού. Σε λίγους μήνες
θα κλείσω τα 12 χρόνια μου. Αχ… Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός… Σαν χτες μου φαίνεται η
πρώτη φορά που πάτησα το πόδι μου σε αυτό το σχολείο. Ένα ντροπαλό, μικρό αγόρι που έμελλε
να πάει στον παιδικό σταθμό… Χρόνια αργότερα, αρχίζεις να αναπολείς αυτές τις μικρές στιγμές,
που, τελικά, έχουν τόσο μεγάλη αξία… Ποτέ δεν φανταζόμουν πως ένα ταξίδι τόσων χρόνων,
γεμάτο αγάπη και χαρά θα τελείωνε τόσο απότομα και ψυχρά. Νόμιζα πως ο χρόνος θα με άφηνε
να απολαύσω την κάθε στιγμή, μα τελικά, δεν περιμένει κανέναν. Αν υπάρχει κάτι που αξίζει να
αποκομίσω από όλα αυτά τα χρόνια είναι οι αξίες και η γνώση που μου προσέφερε αυτό το
σχολείο, ως εφόδια για όλη μου τη ζωή, όπως και η αγάπη που με περιέβαλλαν όλα αυτά τα χρόνια
οι δάσκαλοί μου.

ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ
Είμαι η Χαρά Καμαρινοπούλου και φοιτώ στην έκτη τάξη της Λακωνικής Σχολής Φραγκή. Είμαι 12 χρονών
και στον ελεύθερο μου χρόνο, μου αρέσει να ασχολούμαι με το τένις, με το οποίο ασχολούμαι για 4 χρόνια.
Σε αυτό το σχολείο μεγάλωσα, καθώς όταν γράφτηκα ήμουν μόλις τριών χρονών. Από τότε, έχω περάσει
αξέχαστες στιγμές με τους δασκάλους μου ενώ και το προσωπικό του σχολείου. Αυτό το μέρος έχει για εμένα
μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και θα μου μείνει αξέχαστο για πάντα. Όλοι οι άνθρωποι σε αυτό το
σχολείο είναι τόσο ευγενικοί και έχουν μεράκι για τη δουλειά τους. Έχω ξεχωρίσει όμως την κυρία Μαρία
«του κυλικείου», την οποία γνωρίζω από τότε που ήρθα στο σχολείο και είναι τόσο καλόκαρδη και εργατική.
Ακόμα, ξεχώρισα τον κύριο Γιάννη και την κυρία Μαρία, τους δασκάλους μου τα δύο τελευταία χρόνια, οι
οποίοι δούλεψαν και δουλεύουν σκληρά για να μοιραστούν την γνώση τους με εμένα και τους συμμαθητές
μου. Με δυσκολεύει πολύ η ιδέα ότι θα χρειαστεί να αποχωριστώ αυτό το μέρος. Θα έδινα τα πάντα για να
κερδίσω κι άλλο χρόνο σε αυτήν την οικογένεια. Παρόλο που θα πάω στο γυμνάσιο, οι αναμνήσεις μου από
αυτό το σχολείο θα μείνουν χαραγμένες στην καρδιά μου.

ΚΑΡΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ονομάζομαι Κωνσταντίνα-Μαρία
Μαρία Καρέλη. Φέτος ήταν η τελευταία μου χρονιά στη Λακωνική Σχολή και
μπορώ με σιγουριά να πω, πως είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία που θα μπορούσα να έχω πάει. Αυτό δεν
το λέω μόνο λόγω των γνώσεων που μας προσφέρει, μα και για τους δασκάλους. Η τάξη μου αρχικά δεν ήταν
κι από τις καλύτερες και είχαμε αρκετά προβλήματα μεταξύ μας. Οι δασκάλες και δάσκαλός μας όμως,
καθώς νοιάζονται για εμάς, μας βοήθησαν να βελτιωθούμε. Κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ενωθεί
περισσότερο, έχουμε αναπτύξει τις σχέσεις μας και έχουμε βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα μας ως τάξη. Στα
τέλη της περσινής χρονιάς αλλά και φέτος ήταν πολύ δύσκολο το μάθημα, λόγω του κοροναϊού, με τις μάσκες
και τη διαδικτυακή διδασκαλία. Παρ’ όλα αυτά οι δασκάλες και ο δάσκαλός μας προσπάθησαν να κάνουν το
μάθημα όσο πιο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό μπορούσαν, όπως πάντα. Είμαι πραγματικά πολύ τυχερή που
πήγα στη Λακωνική και που μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μου. Το πιο
σίγουρο πάντως είναι πως τα έξι χρόνια αυτά έχω δημιουργήσει άπειρες αναμνήσεις που δεν πρόκειται να
ξεχάσω ποτέ.

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεία σας, ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κουτσιούμπας.. Είμαι 12 ετών και είμαι 6 χρόνια σε αυτό εδώ το
σχολείο και οι εμπειρίες μου είναι πολυάριθμες και αλησμόνητες. Βέβαια, υπήρχαν στιγμές που ήταν
άσχημες αλλά δεν γίνεται πάντα στη ζωή μας να βιώνουμε μόνο ευχάριστα γεγονότα. Στη πάροδο των 6
χρόνων γνώρισα αρκετά άτομα και έκανα πολλούς φίλους. Οι καλύτεροι μου φίλοι είναι ο Στάθης, ο
Βασίλης, ο Γρηγόρης και ο Γιώργος. Όμως, αυτόν που διακρίνω από τους φίλους μου είναι ο Στάθης,
που είναι ένας από τους πιο εχέμυθους χαρακτήρες.. Οφείλω να ομολογήσω πως όλοι οι δάσκαλοι που
είχα ήταν απέναντι μας ευγενικοί και πάντα ήταν διασκεδαστικοί και εφευρετικοί ως προς τον τρόπο
μετάδοσης του μαθήματος, ώστε να μην είναι μονότονο και να μας μεταλαμπαδεύσουν αρκετές γνώσεις,
οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο τα μαθήματα, αλλά εμπεριείχαν και διδάγματα ζωής. Επιπλέον,
φεύγοντας από αυτό το σχολείο αφήνω πίσω μου τις ωραιότερες στιγμές της εκπαιδευτικής μου
μάθησης και της ψυχαγώγησής μου, μεταβαίνοντας στο στάδιο του Γυμνασίου με όπλα τις γνώσεις που
μου δίδαξαν όλοι μου οι δάσκαλοι. Τέλος, να θυμόμαστε όλοι μας ότι ο αγώνας του κάθε ατόμου
δικαιώνεται στο τέλος και ότι δεν λέμε ποτέ αντίο, αλλά εις το επανιδείν.

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεια σας! Ονομάζομαι Μαυραγάνης Γιώργος και σε ένα μήνα θα πρέπει να αποχωριστώ το
«δεύτερο» σπίτι μου, το πανέμορφο σχολείο της Λακωνικής Σχολής. Έχω απίστευτες αναμνήσεις
από αυτό το σχολείο και έχω γνωρίσει καταπληκτικά παιδιά όλα αυτά τα 8 χρόνια. Οι καλύτεροι
μου φίλοι είναι ο Γρηγόρης Σκαλιώτης,, ο Κωνσταντίνος Τρέσσος, ο Βασίλης Γριβογεώργος, ο
Τάσος Νίκας και ο Κωνσταντίνος Κουτσιούμπας.. Ο αγαπημένος μου δάσκαλος ήταν ο κύριος
Γιάννης στη ΣΤ΄ Δημοτικού. Όλη μου η πορεία σε αυτό το μαγικό σχολείο θα αφήσει ανεξίτηλα
ίχνη στη ψυχή μου. Τα αγαπημένα μου μαθήματα είναι τα Μαθηματικά, η Γλώσσα και η Ιστορία.
Το σχολείο φροντίζει και μεριμνά για τη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών και την παραχώρηση
σημαντικών αξιών και αρχών για τη μετέπειτα ζωή των παιδιών. Ο αποχαιρετισμός σε αυτό το
σχολείο είναι δύσκολος καθώς εδώ διαμόρφωσα τον χαρακτήρα μου. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να
ευχαριστήσω θερμά τη διεύθυνση της Λακωνικής. ΘΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΧΑΡΑΓΜΕΝΗ
ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΚΗ!!!

ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Είμαι ο Τάσος Νίκας και η αρχή της σχολικής μου ζωής έγινε σε αυτό το σχολείο.
Θυμάμαι σαν χτες την πρώτη μου μέρα στην πρώτη δημοτικού. Από τότε ο χρόνος
πέρασε γρήγορα. Πότε Δευτέρα, πότε Τρίτη, πότε Τετάρτη, πότε Πέμπτη και φέτος
Έκτη. Τώρα τελειώνει η χρονιά και οι ώρες μου στο σχολείο μειώνονται σταδιακά.
Χρόνο με το χρόνο. Περισσότερο από τους δασκάλους που είχα διακρίνω την κυρία
Μαρία της Πέμπτης που με το δικό της ξεχωριστό τρόπο μας μετέφερε το μάθημα και
κυλούσε ήρεμα και το φετινό μου κύριο τον κύριο Γιάννη, ο οποίος μας μετέδιδε όλη τη
χρονιά την ενέργεια του με σκοπό να αντεπεξέλθουμε στα διαδικτυακά μαθήματα. Αλλά
όλοι οι δάσκαλοι ήταν ξεχωριστοί, ο καθένας με τον τρόπο του. Η διεύθυνση που μας
πρόσφερε ξεχωριστές στιγμές, φίλους και μάθηση. Με εκδρομές μας έδειχνε την αγάπη
της. Ήταν αυτή που βρίσκαμε πάντοτε συμπαράσταση, ειδικά τώρα στην Έκτη. Σήμερα
έχω τις γνώσεις που έχω λόγω της Λακωνικής. Μακάρι να τις είχαν και άλλα παιδιά.

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
Είμαι ο Παύλος και είμαι 12 ετών. Από τα 6 χρόνια που φοιτώ στη Λακωνική
Σχολή έχω αποκομίσει πολλές ευχάριστες εμπειρίες και έκανα πολλούς καλούς
φίλους που θα με συντροφεύουν για όλη μου τη ζωή. Οι πρόσφατα ανακαινισμένες
εγκαταστάσεις της είναι εξαιρετικές. Επίσης, σ’ αυτό το σχολείο ανακάλυψα τα
μαθήματα που μου αρέσουν όπως τα Μαθηματικά και η Πληροφορική. Τέλος,
ξεχώρισα τους δασκάλους της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης που χάρη στην αγάπη τους
για την Ιστορία, με βοήθησαν να μάθω πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για το
παρελθόν της χώρας μας.

ΠΕΤΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Μόνο θετικές αναμνήσεις θα έχω από τα μαθητικά μου χρόνια στο Δημοτικό της
Λακωνικής Σχολής. Θα μου λείψουν οι δάσκαλοι και όλα τα μαθήματα που τα κάναμε με
πολύ ιδιαίτερο τρόπο! Θα μου λείψουν οι συμμαθητές μου, με τους οποίους οι δρόμοι
μας κάπου εδώ χωρίζουν...με την ελπίδα να ξανασμίξουμε κάποια στιγμή στο μέλλον...
Θα μου λείψουν οι αστείες στιγμές μέσα στη τάξη και το παιχνίδι στα διαλείμματα.
Ακόμα και ο τρόπος μελέτης στο σπίτι θα μου λείψει και ας παραπονιόμουν κάθε μέρα
ότι έχουμε πολύ διάβασμα. Τέλος, θα μου λείψει το καταπληκτικό περιβάλλον και οι
εγκαταστάσεις του σχολείου. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που είχα την ευκαιρία να
φοιτήσω στη Λακωνική Σχολή και να πάρω σημαντικά εφόδια για τη συνέχεια.

ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Το σχολείο μού έχει χαρίσει αξέχαστες στιγμές , ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες .Ποτέ δεν θα ξεχάσω τις εμπειρίες που
έζησα εκεί. Κάποιες φορές αμήχανα και νιώθοντας ντροπή μην ξέροντας το μάθημα , αλλά και κάποιες άλλες που ήμουν
στους λίγους που πήραν άριστα σε ένα δύσκολο τεστ. Πόσο περήφανος ένιωθα. Το πιο ευχάριστο γεγονός όμως ,ήταν
οι φιλίες που έκανα με τους συμμαθητές μου. Με κάποιους γνωριζόμαστε 6 χρόνια και με άλλους σχεδόν 10. Αυτό που
κάνει ιδιαίτερες τις σχέσεις με του συμμαθητές μου, είναι ότι φερόμαστε ο ένας στον άλλο σαν οικογένεια . Αυτό έγινε διότι
έχουμε παραδειγματιστεί από τους καταπληκτικούς δάσκαλους που είχαμε τόσα χρόνια . Οι άνθρωποι αυτοί ξοδεύουν
άπειρο χρόνο , εξαντλώντας κάποιες φορές την υπομονή τους για να μας διδάξουν , με στόχο τη δημιουργία μιας
καλύτερης κοινωνίας με τον ερχομό της νέας γενιάς. Όλοι οι δάσκαλοι ,μας έδωσαν τα απαραίτητα εφόδια για το μέλλον
και μας δίδαξαν κάτι διαφορετικό ο καθένας .Αλλά δυο από αυτούς μου έδωσαν ώθηση να συνεχίσω να καλυτερεύω και
όταν ‘έπεφτα’ , στάθηκαν δίπλα μου, λέγοντας μου «ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣ». Αυτοί οι δυο είναι η κυρία Μαρία Λιανού
και ο φετινός μου δάσκαλος , ο κύριος Γιάννης Αλεξανδρόπουλος . Αυτό που έκαναν και τους ξεχώρισα, είναι ότι
παρόλες τις δυσκολίες που προέκυψαν σε εμάς και σ’όλη την ανθρωπότητα με την πανδημία , εκείνες τις δύσκολες στιγμές
που ήταν δύσκολο να διδάξεις, ποτέ δεν κουράστηκαν , δεν υπέκυψαν και έκαναν τα πάντα να μην χάσουμε τίποτα από
την ύλη και τα μαθήματά μας . Και το σημαντικότερο είναι, ότι όλο αυτό έγινε με πολλή αγάπη.

ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεια σας, το όνομα μου είναι Ανδρέας Σπύρου και είμαι 12 χρονών. Φέτος είναι η
τελευταία χρονιά καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος του Δημοτικού και ξεκινάει ένας
καινούργιος, του Γυμνασίου. Για αυτό το λόγο τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα
μεταξύ στεναχώριας που φεύγω από το αγαπημένο μου σχολείο, αλλά και ενθουσιασμού
για το Γυμνάσιο. Στη Λακωνική Σχολή ήρθα απο τη πρώτη Δημοτικού και έχω πολλές
και όμορφες αναμνήσεις. Από τη πρώτη στιγμή που πέρασα το κατώφλι του σχολείου
ήξερα πως θα ζήσω πολλές όμορφες στιγμές με τους φίλους μου και πως το ταξίδι της
γνώσης θα είναι μεγάλο. Αν και στις δύσκολες στιγμές που βιώσαμε λόγω κορωνοιού οι
δάσκαλοι μας όπως και πέρυσι έτσι και φέτος ήταν πάντα δίπλα μας με κατανόηση και
υπομονή και μας δίδαξαν ακόμη ένα μάθημα, ότι με αγάπη και υπομονή όλα γίνονται!
Σας αγαπώ όλους και δεν θα σας ξεχάσω ποτέ!

ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Είμαι ο Άγγελος. Είμαι μαθητής της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου Λακωνική
Σχολή – Εκπαιδευτήρια Φραγκή και είμαι 12 ετών. Φοιτώ στο σχολείο αυτό από την
ηλικία των 5 ετών, δηλαδή από το προνήπιο.. Στο σχολείο αυτό έχω ζήσει μερικές από τις
πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου με τους φίλους μου και τους δασκάλους μου. Είμαι
ευγνώμων που είχα την τύχη να φοιτώ σε αυτό το σχολείο με τους καταπληκτικούς
δασκάλους, από την κυρία Βάσω της πρώτης ως τον κύριο Γιάννη της έκτης. Εδώ γνώρισα
τους περισσότερους από τους φίλους μου και περάσαμε μαζί καλές και κακές στιγμές,
αλλά πάντα χαίρομαι όταν είμαστε μαζί. Γι’αυτό πιστεύω οτι είμαι τυχερός και χωρίς το
προνόμιο αυτής της «τύχης» δε θα είχε νόημα η ζωή.

ΤΑΜΠΟΥΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Με λένε Ιωάννη - Ραφαήλ Ταμπουρέα. Είμαι 11 χρονών και σε λίγους μήνες θα αποχωριστώ το δημοτικό
σχολείο της Λακωνικής-Σχολής.
Σχολής. Στην οικογένεια της Λακωνικής Σχολής εντάχθηκα πριν από 6 χρόνια. Σ’
αυτό το διάστημα γνώρισα πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους που με συνόδευσαν στην σχολική μου
πορεία που ο καθένας ή η καθεμία με βοήθησε με τον δικό του/της τρόπο. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να
ιεραρχήσω κανέναν, αφού ο καθένας, είτε με τις συμβουλές και τις οδηγίες του είτε με τον τρόπο διδασκαλίας
του με ώθησε να γίνω αυτό που είμαι σήμερα, είμαι ευγνώμων που τους γνώρισα και καθένας από αυτούς μου
μετέδωσε γνώσεις, αξίες και συμβουλές που θα με συνοδεύουν και στην μετέπειτα πορεία μου. Στην
Λακωνική έχω βιώσει αρκετές ευχάριστες στιγμές ενώ έκανα και αρκετούς φίλους που είτε ήταν συμμαθητές
μου είτε ήταν δάσκαλοι και δασκάλες μου. Ελπίζω να έχω σε όλη μου την ζωή τέτοιους ανθρώπους δίπλα
μου. Μια εκδρομή που θα μου μείνει αξέχαστη ήταν η εκδρομή που πραγματοποιήθηκε στο σκοπευτήριο
της Καισαριανής. Μπορεί τώρα να τελειώνει ο κύκλος μου στην Λακωνική αλλά είμαι υπερήφανος που
υπήρξα κομμάτι της.

ΤΡΕΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αγαπητό σχολείο, ξέρω ότι σε μερικούς μήνες θα φύγω αλλά θέλω να έχετε αυτό
για να με θυμάστε. 9 χρόνια της ζωής μου τα πέρασα εδώ και πραγματικά θα μου
μείνουν αξέχαστα. Σίγουρα υπήρχαν και στραβά πράγματα, αλλά έμαθα και από
αυτά. Κάθε χρονιά ήταν διαφορετική αλλά και χρήσιμη. Σε αυτό το σχολείο πήρα
γνώσεις και μαθησιακά αλλά και σαν άνθρωπος. Γνώρισα ανθρώπους που η αγάπη
για αυτό που κάνουν είναι απερίγραπτη, αλλά και φίλους που θα με συντροφεύουν
για πάντα. Τέλος, θα ήθελα να πω στους μαθητές του σχολείου αυτού να μην
αγχώνονται γιατί δεν υπάρχει λόγος. Ο σκοπός ενός σχολείου είναι να φτιάξει τη
ζωή του μαθητή και να τη διαμορφώσει κατάλληλα κάτι που έχετε ήδη καταφέρει.

ΤΣΕΝΟ ΜΕΓΚΙ
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η σχολική χρονιά από την Α’ τάξη μέχρι και την ΣΤ’
πέρασε πολύ γρήγορα, αλλά πέρασε ταυτόχρονα με πολλές ευχάριστες εμπειρίες.
Τώρα, όμως, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσουμε τη Λακωνική Σχολή και να
καλωσορίσουμε με πολλή αγάπη τη νέα σχολική χρονιά. Όπως και εμείς θα
αποχαιρετήσουμε τη Λακωνική Σχολή, έτσι θα γίνει και με τις επόμενες γενιές.
Κάποια στιγμή όλοι θα φύγουν από αυτό το τόσο ωραίο σχολείο, θα φύγουμε
όμως και από την οικογένειά μας, γιατί όλοι μαζί είμαστε μια αγαπημένη
οικογένεια και φροντίζουμε ο ένας για τον άλλον. Αντίο Λακωνική Σχολή!

ΧΟΝΓΚ ΓΙ ΛΙΝ
Ο χρόνος είναι σαν ένα βέλος, έχει φύγει για πάντα σε μια στιγμή. Έξι χρόνια της σχολικής ζωής
πέρασαν. Θα μπω σύντομα σε ένα καινούριο σχολείο και θα γίνω μαθήτρια του Γυμνασίου. Ο χρόνος
με έκανε να αποχαιρετήσω την παιδική στοιχειώδη σχολική ζωή. Αγαπητοί μου συμμαθητές, περάσαμε
6 χρόνια μαζί, και σε αυτά τα χρόνια έχουμε φτάσει από την άγνοια στη λογική, από το αφελές στο
ώριμο, από το δειλό στο θαρραλέο. Εδώ, έχουμε λάβει μια αυστηρή εκπαίδευση και έχουμε
καλλιεργήσει μια καλή συνήθεια εφαρμογής της πειθαρχίας. Έχουμε αποκτήσει γνώση και κατανοήσαμε
την αλήθεια σε αυτό το σχολείο. Οι μέρες περνούν σε διαφορετικούς χώρους και οι απώλειες έρχονται
σε διαφορετικές στιγμές. Το να γνωρίζει ο ένας τον άλλον είναι θέλημα Θεού. Η γνωριμία είναι
ανθρώπινη βούληση και η προσθήκη είναι φιλία. Το πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο είναι η ειλικρινής
φιλία, σαν ένα αρωματικό λουλούδι που ανθίζει στη βαθιά κοιλάδα. Σήμερα, είμαστε στενοί
συμμαθητές, αύριο θα είμαστε «αντίπαλοι» στον ανταγωνισμό. Ελπίζω η φιλία μας να είναι βαθύτερη
στον ανταγωνισμό. Οι αμέτρητες όμορφες στιγμές που έχουν δημιουργηθεί από συμμαθητές για αρκετά
χρόνια θα χαράσσονται πάντα στη μνήμη μου.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αγαπητά μου παιδιά,
Φτάσαμε κιόλας στο τέλος μιας δημιουργικής και πρωτόγνωρης χρονιάς, για όλους μας. Την καρδιά μου κατακλύζουν
συναισθήματα έντονα, γεμάτα αγάπη και τρυφερότητα. Η αστείρευτη ενέργειά σας και η έντονη δημιουργικότητά σας θα
μείνουν έντονα χαραγμένα στο μυαλό μου, ως δύο από τα στοιχεία εκείνα που σας χαρακτήρισαν την χρονιά που πέρασε.
Περάσαμε ωραίες στιγμές μαζί, που είχαν τα πάντα. Τα γέλια σας αντηχούν ακόμα στα αυτιά μου, σαν την πιο όμορφη
μελωδία. Μαζί, θέσαμε τους στόχους μας από την αρχή, στόχους που θα μας οδηγούσαν στην «Ιθάκη» μας, στην
πολυπόθητη γνώση. Γι ΄αυτήν , όλοι μαζί εργαστήκαμε πυρετωδώς, ενωμένοι σαν μια γροθιά.
Η πολύτιμη συνεργασία ανάμεσά μας, η εκτίμηση και η ανεκτίμητη ειλικρίνεια, καρποφόρησαν, οδηγώντας στην
οικοδόμηση των γνήσιων μεταξύ μας σχέσεων. Έχοντας ως γνώμονα μας τη σφυρηλάτηση ενός έντιμου, ακέραιου, ηθικού
και ολοκληρωμένου ανθρώπου, απαλλαγμένου απο κάθε είδους ατομισμού, διαρκώς μοιραζόμασταν μαζί κοινά οράματα,
προβλημτισμούς, ενδόμυχες σκέψεις, ατόφια συναισθήματα.. Χάρη στην αναγεννησιακή δύναμη του συνόλου, κατορθώσαμε
να επιτύχουμε στην σχολική μας ζωή αξιοθαύμαστα αποτελέσματα.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σίγουρα, η χρονιά αυτή υπήρξε διαφορετική για όλους μας. Λόγω της πανδημίας, μπορεί να απομακρυνθήκαμε
σωματικά και να κλειστηκαμε περισσότερο στα σπίτια μας, αλλά η ψυχική επαφή και το συναισθηματικό μας δέσιμο
ποτέ δεν χάθηκε. Δεν μας νίκησε ο ιός! Μας πείσμωσε ακόμα περισσότερο! Μας συσπείρωσε και πέσαμε όλοι μαζί
με σηκωμένα τα μανίκια στη δουλειά, για να πετύχουμε τους στόχους μας για αυτή την χρονιά.
Αδιαμφισβήτητα, έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μου, η ξεχωριστή προσωπικότητα του καθενός από εσάς. Είμαι
βέβαιος ότι με την ωριμότητά σας,, οπλισμένοι με ένα τεράστιο φάσμα ικανοτήτων και δυνατοτήτων, θα καταστείτε
ικανοί να χαράξετε, τόσο το δικό σας μέλλον, όσο και το μέλλον της ένδοξης αυτής χώρας. Να είστε βέβαιοι ότι
έχετε προετοιμαστεί καταλλήλως για να αντεπεξέλθετε πλήρως στις προκλήσεις των δύσκολων καιρών που ζούμε.
Να έχετε πάντοτε στο νου σας ότι η συμβολή σας στην πνευματική ανόρθωση του τόπου είναι και θα είναι απολύτως
αναγκαία, εφόσον με την λαμπρότητα και την καθαρότητα του πνεύματός σας, θα διώξετε μακριά το πνευματικό
νέφος, που τείνει να καλύψει την κοινωνία μας.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σας ένιωθα σαν παιδιά μου. Συνεχώς σας είχα στο μυαλό και στην καρδιά μου.
Και αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ! Όσος χρόνος και αν περάσει. Ο καθένας απο εσάς ξεχωριστά, κατέχει μία θέση
στην καρδιά μου. Όλα αυτά που ζήσαμε μαζί, θα τα έχω φυλαγμένα μέσα μου, σε ένα ξεχωριστό μέρος της. Κάθε σας
προβληματισμός, ήταν και δικός μου. Όλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε κατά την διάρκεια της χρονιάς, ήταν
ταυτόχρονα και δικές μου. Αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνάμεις για εσάς. Πάντα θα σας αγαπώ και θα είμαι εδώ για εσάς,
ανά πάσα στιγμή, να σας βοηθήσω, όσο και όπου μπορώ, με όλη την δύναμη της ψυχής μου. Ευελπιστώ να αισθανθήκατε
την ιδιαίτερη αγάπη που σας πρόσφερα.
Εύχομαι πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου, να πετύχετε όλα όσα έχετε ονειρευτεί για τον εαυτό σας. Οι επιτυχίες
σας να διαδέχονται η μία την άλλη και να είστε πάντα υγιείς,, εσείς και οι οικογένειές σας.
Με παντοτινή αγάπη
Ο δάσκαλός σας
Γιάννης Αλεξανδρόπουλος

Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΗΛΙΑΝΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
Αγαπητά μου παιδιά,
Ακόμη μία σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Αυτή η χρονιά ήταν αρκετά διαφορετική από τις άλλες,
λόγω της πανδημίας που έπληξε τον πλανήτη μας και μας απομάκρυνε από τις σχολικές αίθουσες, αλλά για
εσάς ήταν ιδιαίτερη για έναν ακόμη λόγο. Με αυτή τη χρονιά ολοκληρώσατε έναν μεγάλο και σημαντικό
κύκλο της σχολικής σας ζωής, αυτόν του Δημοτικού. Αφήνετε πίσω την παιδική σας ηλικία, αλλά με
χαραγμένες πάντα τις αναμνήσεις της στην καρδιά σας, μεταμορφώνεστε σε εφήβους. Με συνοδοιπόρο τις
γνώσεις και τις αξίες που αποκτήσατε όλα αυτά τα χρόνια θα ξεκινήσετε το δρόμο σας προς το Γυμνάσιο και
με αφοσίωση και σκληρή δουλεία θα φτάσετε ένα βήμα πιο κοντά στα όνειρά σας. Να έχετε το θάρρος να
πολεμάτε για αυτά και αν αποτύχετε να ξέρετε πως δεν είναι το τέλος, μέχρι να αποφασίσετε εσείς πότε αυτό
θα έρθει. Εύχομαι να μην σταματήσετε ποτέ να ονειρεύεστε, γιατί μέσα από τα όνειρά μας φτιαχνουμε έναν
ιδανικό κόσμο για εμάς.
Εις το επανιδείν!

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΗΣ
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
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.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΗΣ
Η φετινή χρονιά για ακόμη μια φορά, 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

