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Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Είμαι ο Βασίλης Αργυράκης και είμαι
χαρούμενος που έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο
με ένα καταπληκτικό δάσκαλο και πολλούς
ξεχωριστούς φίλους.
Οι αγαπημένοι μου δάσκαλοι είναι ο
κ.Πάνος, κ.Σπύρος ,κ. Πάνος διότι πέρασα
ξεχωριστές στιγμές με αυτούς. Τέλος εύχομαι
όλοι οι δάσκαλοι να είναι καλά και να με
θυμούνται όπως τους θυμάμαι και εγώ.

ΓΟΝΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Μια σχολική χρονιά τελειώνει και οι πόρτες του Δημοτικού κλείνουν. Πλέον θα ανηφορίζω τον
δρόμο του Γυμνασίου! Μαζί μου παίρνω όλες τις αναμνήσεις από τις εκδρομές που πήγαμε και τις
αξέχαστες στιγμές γέλιου, χαράς, αλλά και λύπης που μοιράστηκα με τους συμμαθητές μου και τους
ξεχωριστούς Δασκάλους που είχα όλα αυτά τα χρόνια. Στη πορεία των 6 χρόνων του Δημοτικού, το
σχολείο, μου πρόσφερε αμέτρητες γνώσεις και με βοήθησε να καλλιεργηθώ τόσο στην ψυχή, όσο και στο
μυαλό.
Το σχολείο διαθέτει αρκετές δραστηριότητες. Οι αγαπημένες μου από αυτές είναι η κολύμβηση
καθώς και η γυμναστική. Δύο από τα μαθήματα που διδάσκονται στο δεύτερό μου σπίτι (όπως θεωρώ το
σχολείο) είναι η Φυσική και η Ιστορία!
Όλοι οι συμμαθητές μου και οι φίλοι που γνώρισα ήταν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι
σ’ αυτά τα 9 συνολικά χρόνια. Μαζί τους πέρασα ξεχωριστές στιγμές καθώς μοιράστηκα κάθε λύπη και
χαρά που ένιωθα. Ελπίζω αυτή μας η φιλία να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
Ο αποχαιρετισμός από ένα τέτοιο σχολείο δεν είναι εύκολος. Θα πρέπει να αφήσω πίσω όλες τις
όμορφες στιγμές και τους ξεχωριστούς ανθρώπους και να γνωρίσω νέους ανθρώπους που θα
αποτελέσουν τα καινούρια στηρίγματα στη ζωή μου!!
Μόλις τελειώσω το σχολείο θα ήθελα να γίνω Πολιτικός Μηχανικός καθώς μου αρέσει πολύ να
κατασκευάζω γέφυρες και διάφορα κτήρια. Αυτή την απόφαση την πήρα μέσα από τα λόγια των
δασκάλων και των συμμαθητών μου. Όλοι οι δάσκαλοι ήταν μοναδικοί και υπέροχοι, καθώς με βοήθησαν
και με συμβούλεψαν ο καθένας με το δικό του τρόπο. Όμως θα μου επιτρέψετε να θεωρώ τον κ. Πάνο το
πιο δυνατό στήριγμα για την μετέπειτα πορεία στη ζωή μου!!!
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Με λένε Παναγιώτη Γρηά και είμαι 11 ετών. Πρωτοήρθα στη
Λακωνική-Φραγκή για να πάω στο Νηπιαγωγείο. Εδώ, έχω περάσει τα
ομορφότερα χρόνια της ζωής μου, αφού γνώρισα παιδιά, τα οποία πλέον
είναι οι καλύτεροι μου φίλοι, και ασχολήθηκα με ενδιαφέροντα πράγματα,
όπως το σκάκι, το σκι, την κολύμβηση, τη μουσική, τη μελέτη εξωσχολικών
βιβλίων και πολλά άλλα. Απέκτησα, επίσης, πολλές γνώσεις και εμπειρίες
τόσο εντός του σχολείου, όσο και από εκδρομές, επισκέψεις και ταξίδια που
κάναμε σε κάθε τάξη.
Το σπουδαιότερο, όμως, όλων ήταν η αγάπη, η στοργή και η
εμπιστοσύνη με τις οποίες με περιέβαλαν όλοι οι δάσκαλοί μου, καθώς και οι
υπόλοιποι άνθρωποι του σχολείου. Ποτέ δεν ένιωσα μοναξιά, ούτε
ανασφάλεια, καθώς υπήρχε πάντοτε δίπλα μου κάποιος να με αγκαλιάσει, να
με ενθαρρύνει και να με εμπνεύσει με τα ευγενικά του λόγια και με ένα γλυκό
χαμόγελο.
Θα ήθελα, λοιπόν, να έρχομαι να τους επισκέπτομαι όλους στο
μέλλον, κυρίως τον κ. Κωνσταντινόπουλο, τον φωτισμένο μου δάσκαλο, τον
δάσκαλο των δασκάλων!
Μέχρι τότε, εύχομαι να είστε όλοι καλά, να ευτυχείτε και να χαμογελάτε!
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Γεια σας!
Με λένε Μελίνα Γιαγιέν, είμαι 11
ετών και φοιτώ στην Στ’ τάξη του Δημοτικού.
Βρίσκομαι στη Λακωνική Σχολή εδώ και 6
χρόνια και μπορώ να πω με σιγουριά ότι
ήταν η καλύτερη χρονιά στη ζωή μου. Όλος
αυτός ο δρόμος που έχω διανύσει από την
Α’ έως τη Στ’ Δημοτικού μου φαίνεται σαν να
είναι μόλις λίγα λεπτά.
Τέλος ελπίζω και στο νέο μου
σχολείο να ‘χω την τύχη να συναντήσω
τόσο καλούς φίλους αλλά και φυσικά
τέτοιους δασκάλους.

ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η Λακωνική σχολή μου πρόσφερε πολλά πράγματα όπως μ’ έμαθε να έχω
υπομονή, επίμονη, επιμέλεια αλλά και μου έδωσε πολλές αναμνήσεις και φίλους.
Οι αγαπημένοι μου δάσκαλοι ήταν και θα είναι για πάντα ο κος Σπύρος Γεωργακόπουλος
και ο κος Πάνος Κατσικονουρης. Όσο για τις συνόδους η αγαπημένη μου είναι η κα Ματίνα
που πάντα είχε τον τρόπο της να μας ησυχάζει.
Το σχολείο μου έχει πολλές δραστηριότητες οπως lego, tae kwo do, χορό και
σκάκι. Εμένα μου αρέσει πολύ το tae kwo do και η κολύμβηση ενώ τα αγαπημένα μου
μαθήματα είναι η Φυσική,Ιστορία και η Γλώσσα.
Στα διαλείμματα συνέβησαν πολλά και διάφορα όπως καβγάδες, σπρωξίματα
αλλά και πολλές πλάκες και παιχνίδια. Συνέχεια παίζουμε εγώ Νίκος, ο Ταξιάρχης,
Θεοφάνης και ο Βασίλης κυνηγητό.
Το Γυμνάσιο έρχεται γρήγορα και όταν έρθει η ώρα να φύγω από τη Λακωνική
Σχολή θα πάρω μαζί μου όλες τις αναμνήσεις και θα τις φυλάξω για πάντα στη καρδιά
μου. Ελπίζω να τα πάω καλά στο Γυμνάσιο.
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Γεια σας ,με λένε Θηρεσία Θεολογίτου και πάω στ' δημοτικού. Φέτος
είναι η τελευταία μου χρόνια στο δημοτικό και λυπάμαι πολύ αλλά χαίρομαι
ταυτόχρονα.
Στη Λακωνική σχολή ήρθα στη τέταρτη δημοτικού. Δεν θα ξεχάσω
ποτέ τη πρώτη μου μέρα. Όλα τα παιδιά με δεχτήκαν αμέσως μόλις μπήκα
στην τάξη. Ακόμα δε θα μπορούσα να ξεχάσω τους αγαπημένους μου
δάσκαλους και δασκάλες που τόσα χρόνια με διδάσκουν .Τον κο Σπύρο ,τον κο
Πανό Κατσικονούρη και το κο Πάνο τον φετινό μου δάσκαλο.
Υπήρξαν πολλές εκδρομές κατά τη διάρκεια αυτών των χρονών. Η
αγαπημένη μου ήταν η διήμερη στον Μυστρά.Τόσα πράγματα μου έχει
προσφέρει το σχολείο που δε ξέρω από που να ξεκινήσω.Τα αγαπημένα μου
μαθήματα είναι η Ιστορία και τα Μαθηματικά.Οι αγαπημένες μου φίλες είναι η
Νάσια, η Εύα και η Μαριάννα και όλα τα κορίτσια της τάξης που με στηρίζουν
όλα αυτά τα χρόνια.
Ελπίζω στο μέλλον να επιτύχω τους στόχους μου και να μη
σταματήσει τίποτα.

Content Here
Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. hope and I believe that this
Template will your Time. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation.
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Get a
modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. hope and I believe that this Template
will your Time. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. You can
simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.

ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ
ΝΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ

Μια καινούργια χρονιά πλησιάζει στο τέλος της και για εμένα αυτό
σημαίνει η τελευταία χρονιά στο δημοτικό και πιο συγκεκριμένα στη Λακωνική
Σχολή. Τα συναισθήματα μου είναι ανάμεικτα. Από τη μια λυπάμαι που
τελειώνω το δημοτικό, διότι χάνω τους φίλους μου. Από την άλλη χαίρομαι,
επειδή ξεκινάει μια νέα περίοδος για μένα με τη μετάβαση στο Γυμνάσιο.
Θα θυμάμαι πάντα τις αξέχαστες εκδρομές που κάναμε τις επισκέψεις
σε μουσεία και σε χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη
Λακωνιάδα και την προσπάθεια κάθε φορά από το τμήμα μου να νικήσει στο
μπάσκετ,την αγωνία μου στους αγώνες κολύμβησης για να πάρω μια καλή
θέση. Θα θυμάμαι πάντα τις όμορφες γιορτές στο τέλος της σχολικής χρονιάς
και τα εντυπωσιακά χορευτικά και τις φανταχτερές στολές.
Το σχολείο μου όμως μου προσέφερε πολλές γνώσεις και εμπειρίες.
Έμαθα να διαβάζω, να γράφω, να λύνω ασκήσεις, να σκέφτομαι και κυρίως να
αγαπώ την μάθηση για γνώση. Μέσα από το σχολείο αγάπησα την Ιστορία και
τα Θρησκευτικά. Πάντα θα θυμάμαι τους συμμαθητές μου και θα νοσταλγώ
αυτά τα όμορφα και ξένοιαστα χρόνια. Τα λόγια των δασκάλων μου θα
αποτελέσουν οδηγό για τη ζωή και κάποιους από αυτούς θα τους θυμάμαι
πάντα με σεβασμό και αγάπη. Εύχομαι και η συνέχεια στο Γυμνάσιο να είναι το
ίδιο καλή.

ΚΑΠΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ονομάζομαι Νικόλας Καπαρός και πηγαίνω στην ΣΤ’ τάξη.
Πέρασα πολλά και ωραία χρόνια στην Λακωνική Σχολή όμως τώρα θα
χρειαστεί να την αποχαιρετήσω.
Οι αγαπημένοι μου δάσκαλοι είναι ο Κος Σπύρος, η Κα
Φωτεινή, ο Κος Πάνος Κατσικονούρης, ο φετινός μου δάσκαλος ο Κος
Πάνος Κωνσταντινόπουλος , ο Κος Παντελής, που παίζαμε μαζί του
αγώνες ποδόσφαιρου τα Σαββατοκύριακα και η Κα Ειρήνη που μας
έφτιαχνε τις εκδρομές . Αξέχαστη θα μου μείνει η εκδρομή στην Καστοριά
που ήταν καταπληκτική όσο και η εκδρομή στις Σέρρες.
Αυτό το σχολειό μου πρόσφερε πολλά πράγματα όπως γνώση,
ευτυχία και χαρές! Σίγουρα στενοχωριέμαι που θα αφήσω πίσω μου αυτό
το σχολείο όμως αυτό δε σημαίνει ότι θα το ξεχάσω. Ελπίζω όμως ότι
όλα όσα έμαθα θα μου δείξουν έναν σωστό δρόμο να ακολουθήσω έτσι
ώστε να πετύχω το όνειρο μου να γίνω ποδοσφαιριστής.
Πέρα από το σχολείο ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο κι όταν
έχω ελεύθερο χρόνο πηγαίνω για τένις με τον μπαμπά μου. Τέλος ποτέ
δε θα ξεχάσω τους αγαπημένους μου φίλους, τον Βασίλη και τον Πέτρο.

ΚΟΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Είμαι ο Νίκος Κότατζης, είμαι 11 χρονών
και πηγαίνω στη Λακωνική Σχολή από το
Νηπιαγωγείο.Φέτος είχα δάσκαλο τον κ. Πάνο και
έτσι η χρονιά κύλησε όμορφα, κάνοντας παρέα
με τους συμμαθητές μου.
Τα αγαπημένα μου μαθήματα είναι τα
Μαθηματικά και η Φυσική καθώς είμαι καλός σε
αυτά. Στον ελεύθερο χρόνο μου διαβάζω βιβλία ή
παίζω παιχνίδια στον υπολογιστή μου.
Βέβαια είναι η τελευταία μου χρονιά μου
εδώ, και έτσι είμαι λίγο στεναχωρημένος, αφού
μπορεί να είναι η τελευταία φορά που βλέπω
τους φίλους μου, το σχολείο και τους δασκάλους/
δασκάλες μου.
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Γεια σας,
Με λένε Χρήστο Κωβαίο και
είμαι 12 χρόνων. Σε αυτό το σχολείο
πέρασα πολύ όμορφα και γνώρισα
καινούργιους δασκάλους και παιδιά.
Επίσης δεν θα ξεχάσω τις ωραίες
στιγμές που πέρασα με τους φίλους
μου και τους δασκάλους μου.

ΚΩΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασα σε αυτό το
σχολείο, έκανα πολλούς νέους φίλους, έμαθα πολλά νέα
πράγματα που θα μου χρησιμεύσουν στη ζωή μου και όχι
μόνο.
Μαζί με τους συμμαθητές κάθε χρόνο είχα
διαφορετικούς δασκάλους, ανέβηκα πολλά σκαλοπάτια
ψηλότερα σε ένα δρόμο όλο γνώσεις. Όλα αυτά τα χρόνια,
γαλουχήθηκα με το μέλι της σοφίας ,το ύδωρ της αγάπης
και το νέκταρ της καλοσύνης, αφού στο διδακτικό μας
χρόνο,
όχι
μόνο
διασκεδάζαμε
αξέχαστα
αλλά
ασχοληθήκαμε με σπουδαίους Έλληνες.
Μαζί με όλα αυτά που έμαθα, την υποστήριξη των
δασκάλων μου και τις ευχάριστες αναμνήσεις με τους
φίλους μου που είναι χαραγμένες μέσα μου, νιώθω πλέον
έτοιμη να συνεχίσω την προσπάθεια μου στο Γυμνάσιο και
να το κατακτήσω με άριστο βαθμό.
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Γεια σας. Με λένε Νικόλ Μανιουδάκη και είμαι 12 ετών. Είχα την τύχη να φοιτήσω στη Λακωνική
Σχολή – Φραγκή και να γνωρίσω εξαιρετικούς καθηγητές μεταξύ αυτών και ο κ. Πάνος
Κωνσταντινόπουλος.Το φετινό μου τμήμα είναι το Στ΄1 το οποίο θα αποτελέσει το τελικό μου σταθμό στο
Δημοτικό.
Οκτώ χρόνια τώρα είχα την ευκαιρία να γνωρίσω άτομα τα οποία με βοήθησαν σε όλο αυτό το
μαγικό ταξίδι της γνώσης. Επιπλέον εκτός από τις γνώσεις, μου χάρισε και τη δυνατότητα να κάνω κομμάτι
της ζωής μου τους συμμαθητές μου και συμπαραστάτες μου όλα αυτά τα χρόνια. Στην πορεία μου αυτή
απέκτησα φιλίες οι οποίες θα μείνουν αναλλοίωτες στον χρόνο. Οι φίλοι μου λειτούργησαν ως αιώνιοι
υποστηρικτές μου και δεύτερη οικογένειά μου στις δυσκολίες που υπήρξαν όλο αυτό το διάστημα.
Αξιοσημείωτες είναι επίσης οι εκδρομές και οι επισκέψεις που οργανώθηκαν οι οποίες μου
έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσω μέρη και ανθρώπους που ούτε καν είχα φανταστεί. Στη ζωή μου θα
ήθελα να ακολουθήσω το δρόμο της ποίησης και της συγγραφής. Δύο πράγματα τα οποία αγάπησα και
προσπάθησα να εξελίξω όσο καιρό βρίσκομαι εδώ.
Μόνο στη σκέψη ότι θα πρέπει να αποχαιρετίσω το σχολείο μου, το κουβάρι των αναμνήσεων
αρχίζει να ξετυλίγεται μπροστά μου και να μου θυμίζει τα όμορφα χρόνια που έζησα και που δεν θα
ξαναγυρίσουν πίσω.
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Φέτος, τελειώνοντας το Δημοτικό πολλές αναμνήσεις μου έρχονται στο
μυαλό από τα πρώτα μου χρόνια εδώ. Αυτά που μπορώ να θυμηθώ και θα μου
μείνουν αξέχαστα είναι τα πρόσωπα που γνώρισα στη Λακωνική Σχολή. Οι
δάσκαλοι μου, οι συνοδοί μου, οι φίλοι μου… Όλοι αυτοί!
Επίσης στιγμές που έχουν χαραχτεί στο νου είναι οι εκπληκτικές
εκδρομές που έχω πάει αυτά τα χρόνια, ειδικά στη Καστοριά. Συμπερασματικά
αυτό το σχολείο μου έχει χαρίσει ψυχαγωγία και άπειρη διασκέδαση! Πέρα από
αυτά ,εδώ έμαθα γράμματα και όσα ξέρω έως και σήμερα.
Το δικό μου αγαπημένο μάθημα είναι η Ιστορία, καθώς μέσα από αυτή
έμαθα για τον τεράστιο πολιτισμό της χώρας μας. Επίσης στη Γυμναστική μου
άρεσε πολύ να παίζω ποδόσφαιρο, αφού κι όλας αυτό είναι το αγαπημένο μου
άθλημα.
Όπως ανέφερα και στην αρχή πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το μέρος
έπαιξαν οι φίλοι μου που έκανα. Πέρασα πολλές λύπες και πολλές χαρές μαζί
τους! Αισθάνομαι και λυπημένος μα και χαρούμενος που τελειώνω το Δημοτικό.
Ξέρω ότι πολλούς φίλους μου θα τους χάσω αλλά ξέρω επίσης πως είναι μια
ευκαιρία να κάνω νέα αρχή!

ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Γεια σας!
Ονομάζομαι Θεοφάνης Μοτσενίγγος.
Στη Λακωνική Σχολή φοιτώ από την Α’
Δημοτικού και δεν κρύβω ότι αυτό το
διάστημα είναι το καλύτερο που έχω
ζήσει.Τώρα στην Στ’Δημοτικού λυπάμαι
πολύ που θα αποχωριστώ τους φίλους
μου και δεν θα μπορώ να έχω δάσκαλο
το κ.Πάνο για άλλη μια χρονιά.
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Άλλη μια χρονιά κοντεύει να έρθει στο τέλος της.Μια χρονιά μεταβατική,αφού
καλούμαστε να εγκαταλείψουμε ένα λαμπρό σχολείο και να αρχίσουμε να βαδίσουμε σε ένα
άλλο άγνωστο.Για να τα πάρουμε από την αρχή.Ονομάζομαι Μπαθρέλλος Ταξιάρχης και
φοιτώ στη Λακωνική 6 χρόνια.Τι να πρωτοαναφέρω για αυτό το σχολείο.Ότι και να πω είναι
ελάχιστο μπροστά σ’ αυτό το παλάτι. Ακούγοντας Λακωνική το πρώτο πράγμα που μου
έρχεται είναι η λέξη καλλιέργεια.Απ’ αυτό το σχολείο καλλιεργήθηκε το πνεύμα μου,η
συμπεριφορά μου,η αγάπη μου για τη γνώση,οι φιλίες μου.
Ωστόσο σ’αυτό το έργο πρωτεργάτες ήταν οι δάσκαλοι.Οι ίδιοι ξέρουν καλύτερα τι μας
πρόσφεραν,τι μας έμαθαν και τι μας άφησαν. Μιλάω γενικά αλλά αν μιλήσω συγκεκριμένα
για κάποιον θα αδικήσω κάποιον άλλον. Με όλα αυτά τα εφόδια που πήρα και τα κάνα κτήμα
μου θα πορευτώ τα επόμενα χρόνια, ενθυμούμενος από που άρχισα «Σχολεία χτίστε»
έγραφε ο Παλαμάς,σαν τη Λακωνική αφού το σχολείο είναι κατεξοχήν αγωγός κοινωνικής
συνείδησης και προβληματισμού. Ο χώρος που τα παιδιά μαθαίνουν να ζουν με σεβασμό
προς τον συνάνθρωπο, προς τον εαυτό τους, αλλά και προς το κοινωνικό σύνολο παντού και
πάντοτε. Για να υπάρχει ελπίδα!!!
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Είμαι η Κατερίνα Παξιμαδάκη και είμαι μαθήτρια της έκτης τάξης δημοτικού .Φέτος είναι η τελευταία
μου χρονιά στην Λακωνική.
Όλες αυτές οι χρονιές κύλησαν ομαλά, με χαρές και λύπες. Σε αυτό το σχολείο πηγαίνω από το
νηπιαγωγείο.Το σχολείο μου το έβλεπα πάντα και θα το βλέπω σαν το δεύτερό μου σπίτι. Εδώ έμαθα να
μιλάω. Σε αυτό το σχολείο έκανα καινούριες φιλίες και γνώρισα εκπληκτικούς ανθρώπους. Κυρίως όμως εδώ
απέκτησα νέες εμπειρίες και γνώσεις που θα με συνοδεύουν για μια ζωή.
Όλοι οι δάσκαλοί μου με πήραν ”πέτρα” και με τις δικές τους πινελιές με σκάλισαν και έγινα
‘’άγαλμα’’. Οι δύο αγαπημένοι μου όμως ήταν ο κύριος Σπύρος και ο κύριος Πάνος. Δύο άνθρωποι γεμάτοι
πάθος για τη δουλειά τους που δεν θα δυσκολευτείς να τους συμπαθήσεις. Ακόμη έκανα πολλές φιλίες και
κάθε χρόνο η λίστα των φίλων μου μεγάλωνε. Όλοι στάθηκαν δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές μου και με
στήριξαν .
Το αγαπημένο μου μάθημα είναι η Ιστορία. Το αγαπημένο μου άθλημα είναι το τέννις ,με το οποίο
ασχολούμαι 3 χρόνια..
Προσδοκώ αυτή η χρονιά να είναι εύκολη χωρίς πολλά προβλήματα. Δεν θα κρύψω πως φοβάμαι
να βγω από τις ζεστές φτερούγες της Λακωνικής και να πετάξω μόνη μου σε ένα άγνωστο περιβάλλον.
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Ονομάζομαι Παπακωνσταντίνου Λυδία και μετά
από 8 χρόνια σε αυτό το σχολείο αδυνατώ να πιστέψω
πως η φετινή είναι η τελευταία χρονιά σε αυτό το
ξεχωριστό σχολείο.
Μέσα σε αυτή μου τη πορεία έχω αποκτήσει
ανεκτίμητης αξίας αναμνήσεις και φιλίες τόσο αληθινές
που εύκολα διαλύονται. Ας μη ξεχνάω φυσικά ότι είχα
την τύχη να διδαχτώ από δασκάλους εξαιρετικούς και
πάνω απ’ όλα καλούς ανθρώπους ,που τόσο σέβομαι
και αγαπώ.
Φεύγοντας λοιπόν από το σχολείο δεν θα
ξεχάσω να τα πάρω όλα αυτά μαζί μου και να τα
κρύψω στα βάθη της καρδιάς μου.. εκεί που αξίζουν
να βρίσκονται.
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Γεια σας! Ονομάζομαι Μαριάννα Παπατσώρη και φοιτώ στην Έκτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου
''ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΡΑΓΚΗ''. Αγαπημένο μου άθλημα είναι η καλαθοσφαίριση και στον ελεύθερο χρόνο μου
λατρεύω να παίζω επιτραπέζια παιχνίδια με τους φίλους μου. Τα μαθήματα που ξεχωρίζω είναι τα Μαθηματικά, η
Φυσική και η Γλώσσα. Επίσης, αγαπώ ιδιαίτερα την Νεότερη Ιστορία καθώς μέσα απ' αυτήν ανακαλύπτω το
παρελθόν της Ελλάδας και εκτιμώ βαθύτατα τον Μεγάλο Αγώνα της Επανάστασης του 1821.
Μεγαλώνοντας, επιθυμώ να έχω υγεία, πρόοδο, να είμαι χαρούμενη και να μπορώ να προσφέρω τη
βοήθειά μου στους συνανθρώπους μου.Αν και διανύω τη δεύτερη χρονιά ως μαθήτρια της Λακωνικής Σχολής, έχω
λατρέψει αυτό το σχολείο καθώς όλοι οι δάσκαλοι με υποδέχτηκαν με θαλπωρή και αγάπη χαρίζοντάς μου
απλόχερα τη θετική τους ενέργεια. Ιδιαίτερα ο Διευθυντής του Σχολείου, κ. Γιάννης Φραγκής και ο γιος του κ.
Παναγιώτης, μου φέρθηκαν με καλοσύνη και καλοψυχία, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή προσαρμογή μου στο νέο
σχολικό περιβάλλον.
Ο πρώτος μου δάσκαλος, κ. Παναγιώτης Κατσικονούρης, με καλοδέχτηκε και με στήριξε σε κάθε δύσκολη
στιγμή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με την υπομονή και την ξεχωριστή ευγένειά του. Αυτή η όμορφη
πορεία συνεχίζεται και φέτος με τον κ. Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος καθημερινά συμπεριφέρεται σε όλα
τα παιδιά με υπέρμετρη ανιδιοτελή αγάπη και συμπόνια, ανοίγοντας τις φτερούγες της καρδιάς του και
προσφέροντας μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά σε όλους μας ανεξαιρέτως. Η διδασκαλία του απλή και κατανοητή αλλά
ταυτόχρονα πλούσια γλωσσικά και εκφραστικά, κάνει το μάθημα δημιουργικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Λακωνική Σχολή όμως για εμένα, πέρα από τους δασκάλους, είναι και οι καινούριοι
έμπιστοι φίλοι που απέκτησα και οι οποίοι με δέχτηκαν με ζέση και χαρά από την πρώτη στιγμή
που πέρασα το κατώφλι του σχολείου. Παράλληλα, στις εκδρομές που διοργανώθηκαν, οι δεσμοί
μαζί τους έγιναν ακόμα πιο στενοί. Συγκεκριμένα, η περσινή τετραήμερη εκδρομή στην Καστοριά,
θα μείνει αναμφίβολα αναλλοίωτη στη μνήμη μου διότι όλοι γίναμε μια μεγάλη παρέα και κάναμε
πολλές μοναδικές και αξέχαστες περιηγήσεις στον ομώνυμο νομό. Εκτός όμως από τις
εκδρομές, κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, πραγματοποιείται ένα Παζάρι Αγάπης στο οποίο
συγκεντρώνονται χρήματα με τη συνδρομή γονέων, μαθητών και δασκάλων, με σκοπό να δοθούν
σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Η Λακωνική Σχολή στο διάστημα αυτών των δύο ετών, μου εμφύσησε πολλές αρετές και
αξίες όπως το σεβασμό, την ευγένεια, την πίστη, τη συνεργασία και τέλος την αγάπη που
αποτελεί την κορωνίδα όλων. Καθώς η ώρα του αποχωρισμού από το Δημοτικό πλησιάζει, νιώθω
θλίψη και στενοχώρια. Ταυτόχρονα όμως, αισθάνομαι χαρά για τη γνώση που τόσο απλόχερα μου
πρόσφερε το σχολείο μου, κάνοντας με να συνειδητοποιήσω ότι είναι απύθμενη όσα χρόνια και
αν περάσουν. Εύχομαι να συνεχίσει να τη μεταλαμπαδεύει με αυτόν τον τρόπο και στις επόμενες
γενιές.
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Είμαι ο Πέτρος Πετρόπουλος και χαίρομαι
που φοιτώ σε αυτό το σχολείο με έναν πολύ καλό
κ.Πάνο που μας έμαθε πολλά πράγματα. Οι
αγαπημένοι μας δάσκαλοι ήταν ο κ.Σπύρος, ο
κ.Πάνος
Κοτσικονούρης
και
ο
κ.Πάνος
Κωνσταντινόπουλος. Χαίρομαι που θα πάω
Γυμνάσιο αλλά στεναχωριέμαι που θα χάσω τους
φίλους μου.

ΠΙΕΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
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Τώρα που αποφοιτώ από την Λακωνική Σχολή θα χάσω
αυτούς τους απίστευτους φίλους που ζήσαμε μαζί ατελείωτες
ώρες άλλοτε χαράς ή λύπης.Δεν θα ξεχάσω τους δασκάλους
που τους ευχαριστώ για αυτήν την αξέχαστη εμπειρία
μάθησης.Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ.Πάνο της Στ’
τάξης που μου έδωσε τα εφόδια για να ανέβω το σκαλοπάτι του
Γυμνασίου.Τι να πρωτοθυμηθώ για τις όμορφες οργανωμένες
εκδρομές. Οι αγαπημένες μου ήταν όταν πήγαμε στη βουλή και
όταν πήγαμε στο αρχαιολογικό μουσείο.
Στο μέλλον θέλω να γίνω φυσικός σε εργαστήριο.Το
αγαπημένο του μάθημα είναι η Ιστορία και η Γλώσσα.Τώρα που
αποχαιρετώ το αγαπημένο μου σχολείο έχω ανάμεικτα
συναισθήματα χαράς γιατί μεγαλώνω αλλά και στεναχωρίεμαι
που φεύγω.Μόνο μια λέξη μπορεί να το αντιπροσωπεύσει
πίκρα.

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Γεια σας,είμαι η Νάσια Πρεβεζάνου και φοιτώ εδώ και δυο χρόνια στη
Λακωνική Σχολή.Φέτος είναι η τελευταία μου χρονιά.Μπορεί να έζησα λίγες μόνο
ευχάριστες στιγμές. Στεναχωριέμαι που πρέπει να αποχαιρετήσω τους φίλους μου
αλλά και τους δασκάλους μου που μου έμαθαν τόσα πολλά.
Πηγαίνοντας στο Γυμνάσιο δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσω το σχολείο θα μου
μείνει αξέχαστο όπως όλοι οι άνθρωποι που με στήριξαν.Δεν αγχώνομαι που θα
πάω Γυμνάσιο γιατί φέτος είχαμε έναν από τους καλύτερους δασκάλους της
Λακωνικής Σχολής το κ.Πάνο ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας
προετοιμάσει.
Αχ!Δεν το πιστεύω πως πέρασαν δυο χρόνια σαν χτες μου φαίνεται που
πρωτομπήκα στην τάξη και γνώρισα τους καινούργιους μου συμμαθητές και τον
δασκαλό μου.Αυτό το σχολείο δεν θα το ξεχάσω ποτέ γιατί έχει φωλιάσει μες την
καρδιά μου.
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Γεια σας,είμαι η Μαριάντα και φοιτώ στη Στ’τάξη
της Λακωνικής Σχολής.Το σχολείο μου δεν έχει
γυμνάσιο γι’ αυτό του χρόνου θα φύγω.Η Λακωνική
εκτός από τα μαθήματα μου πρόσφερε την κολλητή
μου Νικόλ και ένα σωρό ακόμα φίλες από τη στιγμή
που ήρθα στο σχολείο.Τα αγαπημένα μου μαθήματα
είναι η Ιστορία και η Γλώσσα.Ο αγαπημένος μου
δάσκαλος ήταν και είναι ο κ.Πάνος από τη Στ’ τάξη γιατί
μας μάθαινε ωραία πράγματα χωρίς να μας κουράζει.Η
αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα αποχωριστώ το σχολείο
στο οποίο είμαι 8 χρόνια αλλά δεν πρόκειται να το
ξεχάσω ποτέ.

ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Σεπτέμβριος 2010. Ένα μικρό αγόρι ξεκινά δειλά το σχολικό του ταξίδι στη Λακωνική Σχολή. Είναι φοβισμένο και δεν ξέρει τι
να περιμένει.
Ιούνιος 2020. Το μικρό αγόρι-έφηβος πια κλείνει τον πρώτο μεγάλο κύκλο της σχολικής του ζωής. Είναι πιο ώριμος, πιο
δυνατός φορτωμένος γνώση, εμπειρίες και αμέτρητες αναμνήσεις.
Το αγόρι αυτό είμαι εγώ και ονομάζομαι Αλέξανδρος Τασιαδάμης. Οι φίλοι μου στο σχολείο με φωνάζουν Technology γιατί οι
αγαπημένες μου ασχολίες έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες, τη ρομποτική και τον προγραμματισμό. Ασχολούμαι και με τον
αθλητισμό κυρίως με την κολύμβηση. Στο σχολείο τα αγαπημένα μου μαθήματα είναι η Φυσική γιατί με βοηθά να καταλάβω πως
λειτουργεί ο κόσμος γύρω μου, Τα Μαθηματικά διότι ακόμα κι αν με δυσκολεύουν τα θεωρώ πολύ χρήσιμα. Αυτό που με έχει κερδίσει
είναι η Ιστορία καθώς μέσω αυτής μαθαίνω για το παρελθόν αλλά και για το παρόν της χώρας μου.
Το σχολείο μου εκτός από γνώσεις μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω πολλούς καλούς φίλους. Ανάμεσα σ’ αυτούς ξεχωρίζω
τον Ταξιάρχη, τον Δήμο, τον Νίκο τον Κότατζη, τον Θεοφάνη, τον Χρήστο, την Νικόλ, την Λύδια, την Μαριάντα, την Ιώννη, την
Αλκμήνη, την Κατερίνα, την Αριάδνη και την Μαριάννα. Με τους φίλους μου έχουμε περάσει πολλές όμορφες στιγμές και έχουμε
δημιουργήσει αξέχαστες αναμνήσεις.
Κοιτώντας πίσω δυσκολεύομαι να επιλέξω λίγες μόνο στιγμές που θα ήθελα να θυμάμαι. Είναι τόσες πολλές... Τι να
πρωτοθυμηθώ... τις υπέροχες εκδρομές μας, τις ξεχωριστές γιορτές στο σχολείο μας και στο λόφο του Κολωνού, τα πάρτυ, τις
σκανδαλιές στην τάξη, τα παιχνίδια στο διάλειμμα, τους διαγωνισμούς Ρομποτικής, όλα έχουν χαραχτεί στην καρδιά μου! Αλλά και
όλοι άνθρωποι του σχολείου μου θα μου μείνουν αξέχαστοι: οι διευθυντές μας - ο κύριος Γιάννης, η κυρία Σοφία και ο κύριος
Παναγιώτης, η αγαπημένη μου κυρία Κωνσταντίνα, η συνοδός στο σχολικό μου, όλοι μου οι δάσκαλοι και οι δασκάλες... Νομίζω όμως
πως θα κουβαλάω πάντα μέσα μου τα λόγια του σοφού δασκάλου μου της ΣΤ’ τάξης, του κυρίου Πάνου, ο οποίος κατάφερε να με
κάνει να πιστέψω περισσότερο στον εαυτό μου και στις δυνατότητες μου, και να πατήσω πιο γερά στα πόδια μου. Για αυτό θα τον
ευγνωμονώ για πάντα και θα κουβαλάω τις συμβουλές του σαν πολύτιμο φυλαχτό.
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Σε λίγους μήνες τελείωνω το Δημοτικό και αισθάνομαι περίεργα. Από τη μια μου
αρέσει που θα πάω Γυμνάσιο κι όλα θα είναι πρωτόγνωρα. Από την άλλη όμως
στεναχωριέμαι που θα αφήσω το Δημοτικό που ήμουν τόσα χρόνια. Το Δημοτικό σχολείο
σημαίνει για μένα πολλά πράγματα. Εδώ έμαθα να μιλάω ελληνικά και τα πρώτα μου
γράμματα. Εδώ έκανα τους πρώτους μου φίλους και με κάποιους γίναμε οι καλύτεροι
φίλοι. Νιώθω μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για όλα αυτά τα χρόνια που πέρασα σ’αυτό
το σχολείο.
Επίσης αισθάνομαι μεγάλη αγάπη και ευγνωμοσύνη για όλους τους δασκάλους
και τις δασκάλες που είχα μαθητική μου πορεία.Παρόλο αυτά δεν μπορώ να κρύψω τη
θλίψη που θα αποχωριστώ αυτό το οικείο μέρος που περνάω τόσο όμορφα.Ελπίζω στο
Γυμνάσιο να βρω εύκολα καινούργιους φίλους και να προσαρμοστώ στο νέο περιβάλλον.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι το Δημοτικό σχολείο θα έχει μια θέση στην καρδιά
μου και θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση για πάντα. .
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Γεια σας,με λένε Αλέξανδρο Τσιπώρη και
πάω στη Λακωνική 10 ολόκληρα χρόνια.Τα χρόνια
που πέρασα ήταν τα καλύτερα γιατί έκανα πολλούς
φίλους και πηγαίναμε πολλές εκδρομές. Η
αγαπημένη μου εκδρομή ήταν στη Καστοριά και
στο Λουτράκι.
Η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να φύγω από
αυτό το σχολείο γιατί ήταν τα καλύτερα χρόνια που
πέρασα στη Λακωνική Σχολή. Αυτή η χρονιά θα
μου λείψει πολύ.
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Είμαι η Αριάδνη Φωλά και φέτος είναι η
τελευταία μου χρονιά στην Λακωνική. Δεν θα
ξεχάσω ποτέ αυτό το σχολείο,γιατί μέσα από
αυτό έκανα φίλους,έμαθα σημαντικά πράγματα
και διαμόρφωσα το χαρακτήρα μου. Όλα αυτά τα
χρόνια το σχολείο μας φερόταν με αγάπη και
συμπόνια.
Τώρα που θα πάω στο Γυμνάσιο τα
πράγματα θα είναι διαφορετικά από ότι στη
Λακωνική. Οι συμμαθητές μου,οι δάσκαλοι
μου,οι φίλοι μου και όλα τα χρόνια που είμαι στο
σχολείο θα μου μείνουν αξέχαστα, όσα χρόνια
και αν περάσουν !
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Ονομάζομαι Αλκμήνη Ζωή Χατζή και είμαι 12 χρονών. Πηγαίνω στην Λακωνική Σχολή 6 χρόνια τα οποία
θα τα χαρακτήριζα ως τα καλύτερα της ζωής μου. Ασχολούμαι με διάφορα αθλήματα όπως για παράδειγμα ο
χορός και η κολύμβηση. Σε αυτό το σχολείο έχω ζήσει πολλές εμπειρίες οι οποίες θα μείνουν για πάντα
χαραγμένες στο μυαλό και στην καρδιά μου.
Δεν θα λησμονήσω ποτέ τις εκδρομές τις οποίες διοργάνωνε το σχολείο μας όλα αυτά τα χρόνια. Οι
εκδρομές στην Καστοριά, στον Μυστρά και στο Λουτράκι είναι λίγες από τις καλύτερες που περάσαμε υπέροχα
όλοι που παραβρισκόμασταν εκεί. Αξέχαστοι θα μου μείνουν και οι δάσκαλοι οι οποίοι μου μετέφεραν τις γνώσεις
τους, το ήθος τους και άνοιξαν τους ορίζοντες μου συγκεκριμένα ο φετινός μου δάσκαλος κύριος Πάνος
Κωνσταντινόπουλος που με βοήθησε να γίνω αυτή που είμαι.
Τα αγαπημένα μου μαθήματα είναι η Γλώσσα , η Ιστορία που μας αναλύει κάθε φορά ο Δάσκαλος μας
που μας κάνει να βιώνουμε αυτό που διαβάζουμε. Φυσικά και οι φιλίες που έκανα με κάποιους συμμαθητές μου
είναι πολύ σημαντικές γιατί είναι ριζωμένες μέσα στην καρδιά μου. Η αλήθεια είναι πως τα συναισθήματα μου
είναι ανάμεικτα για τη φετινή χρονιά. Αρχικά νιώθω χαρά που βίωσα όλα αυτά αλλά νιώθω και θλίψη διότι θα
πρέπει να αποχαιρετήσω όλους τους συμμαθητές μου, τους δάσκαλους μου και γενικά όλη τη δεύτερη οικογένειά
μου που τόσο αγάπησα. Θα ήθελα στο μέλλον να είμαι μια καλή μαθήτρια, ένας ενεργός πολίτης στην κοινωνία
και ένας άνθρωπος με πλούσιο πνευματικό και συναισθηματικό κόσμο.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ!!!

Αγαπητά μου Παιδιά,
Ένα αεράκι απαλό και σιγαλό, θαρρώ πως είναι μαϊστράλι, έρχεται διακριτικά κι ανασηκώνει στην
άκρη το άγραφο ακόμη χαρτί μου και το σπρώχνει να γίνει λευκό πανί… Και το ταξιδεύει πίσω μέχρι να
μεθορμίσει σ’ ένα υπήνεμο γνώριμο λιμάνι, στην τάξη μας !!!
Τα πρόσωπα σας όλα λαμπερά, ως μια ιλαρή ηλιοπηγή, εκπέμπουν φως, ζωή και αγνότητα!
«Δρόσος, άρωμα και χαρμονή θωπεύουν» ανεπαίσθητα την ψυχή μου! Και απορώ : τόση ομορφιά, τόσος
πλούτος εμπρός μου, στα χέρια τα δικά μου;
Βαρύ το φορτίο και ο αγώνας πολύς, για να διδάξεις, να κατευθύνεις σωστά, μα πάνω απ’ όλα να
μην απογοητεύσεις όσους εναπόθεσαν τις προσδοκίες τους πάνω σου! Να μην ξεθωριάσεις με τις πράξεις
και τα λόγια σου «το ροδόχρουν όνειρο» όπως έλεγε ο πνευματικός μας πατέρας Ι. Καποδίστριας.
Μα εσείς, παιδιά μου, μου δείξατε με την καθαρότητα των συναισθημάτων σας, την ανυπόκριτη
ευγένειά σας, την ανεπιτήδευτη καλοσύνη σας και το φωτεινό χαμόγελό σας τα μέτρο των δικών μου
προσπαθειών. Ορίσατε με την ώριμη σκέψη σας, τη διεισδυτική ματιά σας και το ακούραστο ενδιαφέρον
σας για γνώση το πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μ’ αυτόν τον τρόπο γίναμε συνοδοιπόροι και μέτοχοι μιας ιδέας που θέλει το μαθητή ενεργό να
κατακτά φιλότιμα και να εμπεδώνει στην ολότητά της τη γνώση και απ’ την άλλη να καλλιεργεί το πνεύμα
του, να εκλεπτύνει τη συμπεριφορά του, να βαθαίνει το συναίσθημά του, να φλογίζει την καρδιά του και να
εξαγνίζει τη σκέψη του από κάθε είδους αρνητική επίδραση.
Αυτή η καρποφόρα σχέση δυνάμωνε μέρα με τη μέρα και απολαμβάναμε όσα η πνευματική μας
συνάντηση (μέθεξη) κορφολογούσε και πρόσφερε απλόχερα στην ψυχή μας. Ωστόσο, ένας αστάθμητος
παράγοντας, μια επώδυνη πανδημία ( κορονοιού), που κλυδώνισε συθέμελα τον πλανήτη μας, ήρθε να
μας αποστερήσει το φυσικό μας περιβάλλον, το αγαπημένο μας σχολείο !
Μα «μες στων καιρών την ανημποριά διώξαμε το γρέγο και το βοριά» και είπαμε «ξαναγύρισε ήλιε
στην γη με του θριάμβου σου την κραυγή» (Ν. Γκάτσος). Έτσι, μετά το πρώτο μούδιασμα συντονιστήκαμε
στο δίαυλο της ψηφιακής τάξης, πρωτόγνωρη συνθήκη μάθησης, που γρήγορα απέκτησε χαρακτηριστικά
κανονικότητας, αφού το μάθημα μας βρήκε διδακτικό ρυθμό και έδωσε χρώμα στην ιδιότυπη, λόγω
καραντίνας, καθημερινότητά μας. Χάρη στη δική σας προσήλωση οι διαδικτυακές μας συναντήσεις
ακολούθησαν το γνώριμο γνωστικό βηματισμό! Είχαν γεύση, παλμό, αρμονία και ισορροπία, καθώς η
φωνή του καθενός (καθεμιάς) από εσάς ηχούσε στην καρδιά μου σαν γλυκό κελάρυσμα νερού που
αναμειγνύεται με «το λάλον μινύρισμα των πουλιών».
Και να … σιγά σιγά όλες αυτές οι γνώσεις, όλες αυτές οι εμπειρίες, οι εικόνες και τα
συναισθήματα διαμόρφωσαν μέσα σας βαθιές νεροσυρμές, όπως αυτές στις πλαγιές των βουνών που
άλλοι τις λένε Μόρφωση και άλλοι αληθινή Παιδεία!

Παιδιά μου, το βάθεμα και το πλάτεμα της ψυχής σας δε σταματά εδώ! Το μέλλον σας
ανοίγεται εμπρός σας ζητώντας να επωμιστείτε το βάρος της αναζωογόνησης της πατρίδας μας. Σας
φαντάζομαι ενεργούς, ελεύθερους, υπεύθυνους και δημοκρατικούς πολίτες που θα διεκδικείτε τα
δικαιώματά σας, θα υπερασπίζεστε το δίκαιο και θα σέβεστε το συνάνθρωπό σας. Σε στιγμές
αδυναμίας και πτώσης ψυχολογικής μη χάσετε την πίστη σας, την ελπίδα, αλλά ορθώστε και πάλι το
ανάστημά σας και θα είστε εσείς οι νικητές.
Η πατρίδα μας, που σε λίγο καιρό θα τιμήσει τα 200 χρόνια απ’ την εθνική μας παλιγγενεσία,
έχει ανάγκη την ευφυΐα σας, τη δημιουργικότητά σας, την ανθρωπιά σας μα πάνω από όλα την
πεπυρωμένη καρδιά σας. Να θυμάστε πάντα αυτό που ο «Άγιος της Πολιτικής» Ι. Καποδίστριας είχε
πει ’’ Οι άνθρωποι κρίνονται ουχί καθ’ όσα είπαν ή έγραψαν, περί των πράξεων αυτών, αλλά κατά
αυτήν την μαρτυρίαν των πράξεων». Όλη του η βιοτή επαλήθευε απαρέγκλιτα τα λόγια του και
κρατούσε ενεργή την αυτογνωσία του. Ο οσιακός βίος του και η θυσιαστική του αγάπη για την πατρίδα
και τον πάσχοντα συνάνθρωπο τον καθιστούν απαράμιλλο πρότυπο υψηλών ιδανικών. Αυτό το
αρχέτυπο του Έλληνα μπορεί να σας δώσει μια άλλη οπτική θέασης του κόσμου.
Παιδιά μου, ο πόθος μου εξομολογημένος για καθένα (καθεμιά) από σας και εκφράζεται με
τους υψιπετείς στίχους του Παλαμά:

«Του Καποδίστρια η ψυχή κι ο ίσκιος του Οδυσσέα
φιλιούνται ταιριαστά
Άμποτε από το ταίριασμα κι από το φίλημά τους
κάποιος να γεννηθεί
πλάστης, απάνου απ’ τους γκρεμούς κι απάνου απ’ τους θανάτους
με λόγο ή σπαθί».
Ολόθερμα εύχομαι να είστε υγιείς, να έχετε αρωγό σας τη θεία
πρόνοια και να συνεχίσετε με ζήλο στο δρόμο της προόδου! Να είστε σίγουροι
πως θα καμαρώσω για την ευημερία σας και την κοινωνική σας ανέλιξη. Για τα
όποια σφάλματά μου, τα αβλεπτήματά μου, τις αδυναμίες μου, τις
παραλείψεις μου…ζητώ ειλικρινά συγγνώμη !
Παιδιά μου, το χαρτί μου, που πλέον λευκό δεν είναι, ανάερο ακούει
και συγκρατεί τα λόγια του Σεφέρη.
«όπως τα πεύκα
κρατούνε τη μορφή του αγέρα
ενώ ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί
το ίδιο τα λόγια
φυλάγουν τη μορφή του ανθρώπου
κι ο άνθρωπος έφυγε δεν είναι εκεί»
Καλή συνέχεια στο όμορφο ταξίδι σας !
Σας αγαπώ!
Ο δάσκαλός σας,
Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης

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 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 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

