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ΤΜΗΜΑ ΣΤ2’

REN GIADA
Με λένε Giada και είμαι 12 χρονών. Είμαι σε αυτό το σχολείο 4 χρόνια. Έχω
γνωρίσει πολλούς φίλους και έμαθα πολλά. Έχω περάσει αυτά τα 4 χρόνια πολύ
χαρούμενα. Ο αγαπημένος μου δάσκαλος είναι ο κ. Πάνος. Μου άρεσε αυτό το
σχολείο πάρα πολύ.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Με λένε Ηρακλή Αποστολίδη και πηγαίνω εδώ και πέντε χρόνια στην Λακωνική Σχολή
Εκπαιδευτήρια Φραγκή. Όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στο σχολείο αυτό, οι δάσκαλοί
μου μου έδωσαν πολλές γνώσεις και τους εκτιμώ ιδιαίτερα για αυτό. Περισσότερο από όλους
τους δασκάλους μου, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μου κέντρισε ο δάσκαλός μου στην έκτη
δημοτικού, ο κύριος Πάνος Κωνσταντινόπουλος, γιατί είναι έμπειρος και καλόκαρδος. Ο
κύριος Πάνος ακόμη και αν ένα παιδί δεν έχει καταλάβει κάτι ή έχει κάποιο πρόβλημα, πάντα
θα κάτσει να το συζητήσει μαζί του χωρίς να τον νοιάζει αν έχει χάσει χρόνο απ' το μάθημα.
Εντύπωση μου έχει κάνει πως μαζί του λάτρεψα το μάθημα της Ιστορίας όπως το λατρεύει κι
εκείνος, παρόλη την αγάπη που έχω στα Μαθηματικά.
Μαθηματικά Όλα τα θετικά συναισθήματα που έζησα
στη Λακωνική θα με συντροφεύουν σε ολόκληρη τη ζωή μου.

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ονομάζομαι Δασκαλάκης Γεώργιος και φοιτώ στην ΣΤ΄τάξη της Λακωνικής Σχολής. Μεγάλωσα μέσα στο σχολείο αυτό,
γιατί βρίσκομαι από το νηπιαγωγείο. Έχω ζήσει πολλές όμορφες στιγμές έχω πολλές,αναμνήσεις , μα πάνω απ΄όλα έχω
μαζέψει πολλά εφόδια για το μέλλον μου. Όπως μας έχουν μάθει οι δάσκαλοι αλλά και ο κος Φραγκής Γιάννης, στη ζωή
μας, πρέπει να συνδιάζουμε πάντα την εθνική συνείδηση, την παιδεία και τη θρησκεία μας ώστε να καταφέρουμε να
ανέβουμε τα σκαλιά της ζωής όσο πιο ψηλά γίνεται . Αυτό το έχω σαν αρχή. Αγαπήμενο δάσκαλο δεν έχω. Όλοι τους ήταν
και είναι πολύ καλοί και αξιόλογοι. Με βοήθησαν και με βοηθούν, να μπορώ να αντιμετωπίζω δυσκολίες αλλά και να έχω τα
απαραίτητα όπλα για το μέλλον μου. Για εμένα το σχολείο αυτό, είναι το δεύτερο σπίτι και οικογένειά μου , και ύστερα
εκπαιδευτήριο. Τους νιώθω όλους κοντά μου, δικούς μου ανθρώπους και ξέρω πώς πάντα θα μου συμπαραστέκονται και θα
είναι δίπλα μου. Μακάρι να συνεχίσει να υπάρχει για πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουν και άλλα παιδιά , όπως η
αδερφή μου, να έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν , να δεθούν με αυτό αλλά και να κατοχυρώσουν τις απαραίτητες
βάσεις ζωής, τόσο γνωστικές όσο βιώσιμες. Ευχαριστώ τους γονείς μου που το επέλεξαν για την μόρφωσή μου ,αλλά και
τους δασκάλους μου, όπου με τη σειρά τους, μου έμαθαν τι έχει αξία στη ζωή και πώς πρέπει να πορευτώ από εδώ και στο
εξής, μιας και είναι η τελευταία μου χρονιά στο σχολείο αυτό. Θα μου λείψει !!

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Με λένε Φίλιππο Δασκαλόπουλο.Για το σχολείο που πηγαίνω την Λακωνική σχολή δεν ξέρω πολλά γιατί φέτος
ήρθα και φέτος θα φύγω. Στην αρχή είχα την ιδέα για ένα άλλο σχολείο πολύ διαφορετικό μα έκανα λάθος. Είναι
ένα φανταστικό σχολείο. Έχει πανέμορφα κτήρια, μεγάλη αυλή μα το κυριότερο καλόκαρδους ανθρώπους. Κάθε
δάσκαλος είναι αγνός με την δικιά του προσωπικότητα. Ο διευθυντής μας ο κύριος Γιάννης είναι ένα πραγματικό
παράδειγμα προς μίμηση. Με πλησίασε μόλις ήρθα και με έκανε να νιώσω σαν το σπίτι μου. Όμως ένας είναι που
με έκανε να αλλάξω τον τρόπο σκέψης μου και αυτός είναι ο κύριος μου Πάνος. Είναι πραγματικά μία έμπνευση για
εμένα και προσπαθώ να ακολουθήσω το μονοπάτι που χτίζει για εμάς. Με έκανε να αγαπήσω την ιστορία και να
καταλάβω πραγματικά τι θα πει Ελλάδα και τι Έλληνας. Μου έμαθε τι θα πει πατρίδα και η ταυτότητα της. Όμως
μου δίδαξε και για την φύση, τα πανύψηλα δέντρα, για τα βροχομαργαριτάρια όπως τα έλεγε ο Παλαμάς. Μας είπε
καλά παραδείγματα που είχε στην ζωή του και κακά παραδείγματα. Για αυτό και η Λακωνική είναι ένα καλό
παράδειγμα για εμένα.
Σε ευχαριστώ Λακωνική για την ευκαιρία αυτή και σε ευχαριστώ κύριε Πάνο για την έμπνευση που μου έχετε δώσει.

ΔΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
Ονομάζομαι Μαρσώ Δημάκη, είμαι 12 χρονών και είμαι μαθήτρια της Έκτης Δημοτικού στη
Λακωνική Σχολή. Νιώθω σαν να ήταν χθες που πρωτοπήγα στο νηπιαγωγείο, αλήθεια πώς
πέρασαν 7 ολόκληρα χρόνια; Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τις δασκάλες μου (κυρίες Σίσσυ,
Κάθυ, Φουμάκη) και τους δασκάλους μου (κυρίους Σταύρο και Πάνο) που μου έμαθαν τόσα
πολλά στην πορεία όλων αυτών των χρόνων. Συνέβαλαν στη διαπαιδαγώγησή μου. Ωστόσο δεν θα
μπορούσα να ξεχάσω και τους φίλους μου που δημιουργήσαμε τόσο δεμένες σχέσεις. Θα ήθελα να
αναφέρω μερικούς από αυτούς: Παναγιώτα Μπατσάκη, Βάλια Καφεζέζη, Ελευθερία
Κωνσταντινίδου-Καπελάκου,
Καπελάκου, Μίμης Ράζος, Δημήτρης Δημόπουλος, Γιάννης Μαργαρίτης,
Γιώργος Παπαευσταθίου και Γιάννης Σούντας. Θεωρώ όμως πως και με τους υπόλοιπους
αναπτύξαμε καλές σχέσεις και περάσαμε όμορφα είτε στο σχολείο είτε στις εκδρομές. Τέλος,
θεωρώ πως περάσαμε τα καλύτερά μας χρόνια μέσα σε ένα περιβάλλον ασφαλές, γεμάτο αγάπη και
φροντίδα. Σας ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μου χαρίσατε όλα αυτά τα χρόνια. Θα σας
θυμάμαι πάντα με νοσταλγία.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Είμαι ο Δημήτρης Δημόπουλος. Είμαι μαθητής της έκτης τάξης στο σχολείο
Λακωνική Σχολή Φραγκή. Τώρα θα σας μιλήσω για αυτό. Έχω έρθει σε αυτό το
σχολείο απο το νήπιο. Όλοι οι δάσκαλοι μου ήταν εξαιρετικοί και ήθελαν πάντα
το καλό μου. Γνώρισα πολλά παιδιά και έκανα γρήγορα φίλους. Η φετινή χρονιά
είναι και η τελευταία μου στο σχολείο. Ο δάσκαλος μου φέτος είναι καλόκαρδος,
έντιμος, κάνει τις υποχρεώσεις του και είναι σωστός Έλληνας. Θα τον έχω πάντα
στην καρδιά μου όπως και τους υπόλοιπους δασκάλους.

ΚΑΦΕΖΕΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΘΑΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ονομάζομαι Βάλια και είμαι 11,5 χρονών, θα αποφοιτήσω από την ΣΤ’ Δημοτικού του σχολείου
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ. Στο σχολείο αυτό φοιτώ από το
Νηπιαγωγείο και το νιώθω πλέον σαν το δεύτερο σπίτι μου. Έχω αποκτήσει πολλούς φίλους ενώ
κάνω εξίσου καλή παρέα και με τα αγόρια και με τα κορίτσια της τάξης μου. Οι δάσκαλοι και οι
δασκάλες που είχα όλα αυτά τα χρόνια ήταν όλοι πολύ καλοί και έχω από όλους μία ωραία
ανάμνηση. Τα χρόνια που πέρασα σε αυτό το σχολείο θα μου μείνουν αξέχαστα!

ΚΟΥΚΟΛΕΤΣΟΥ ΙΟΛΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΙΟΛΗ
Γειά σας! Με λένε Ιόλη-Βασιλεία, όμως φίλοι και συγγενείς με φωνάζουν Ολίβια. Είμαι 11 ετών και
σε αυτό το σχολείο είμαι μαθήτρια 7 χρόνια. Έχω έναν πολύ καλόκαρδο δάσκαλο, τον κύριο
Πάνο, από τον οποίο έμαθα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Το σχολείο μου το αγάπησα πάρα
πολύ και υπήρξε ένα από τα πιο βασικά στοιχεία της ανάπτυξης μου. Κάθε δάσκαλος και δασκάλα,
που συνάντησα όλα αυτά τα χρόνια, με βοήθησαν να γίνω αυτό που είμαι. Λυπάμαι πολύ που θα
φύγω από το σχολείο, όμως δεν θα το ξεχάσω και θα αποτελεί πάντα κομμάτι της καρδιάς μου.
Όσο για τους συμμαθητές μου, που μεγαλώσαμε μαζί, θα τους θυμάμαι όλους με αγάπη!

ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΕΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Γειά σας ονομάζομαι Αλεξάνδρα Κουτσιουρεάνου και είμαι μαθήτρια της
Λακωνικής Σχολής εδώ και 9 χρόνια. Όταν βρέθηκα σε αυτό τον χώρο όλα ήταν
μαγικά. Έμαθα πράγματα που θα μου μείνουν αξέχαστα. Καθώς φέτος τελειώνω
το δημοτικό νιώθω χαρά, διότι θα βρεθώ σε ένα καινούργιο περιβάλλον, αλλά και
λύπη, διότι έχω περάσει αξέχαστες στιγμές στην Λακωνική Σχολή με τους
δασκάλους αλλά και με τους συμμαθητές μου. Τέλος θα ήθελα να πω ότι όλοι οι
δάσκαλοι ήταν καλοί, αλλά όταν έπρεπε ήταν αυστηροί. Αγαπώ αυτό το σχολείο
και θα μου μείνει αξέχαστο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ
ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ήταν καλοκαιράκι του 2019 όταν έκανα τη μεταγραφή μου από το δημοτικό σχολείο της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά (Jan d’ arc) για
τη Λακωνική Σχολή - Εκπαιδευτήρια Φραγκή, στην Ε΄ τάξη. Τη μεταγραφή μου αυτή συνόδευαν τόσα πολλά εκπαιδευτικά προβλήματα και
τόσα πολλά κενά που δεν θέλω καν να θυμάμαι! Όπως δεν θέλω να θυμάμαι τίποτε απολύτως από το παλιό μου σχολείο και την εκεί μου ζωή.
Άλλωστε, ούτε τον κόπο αξίζει, αλλά και όλες οι μνήμες μου σκεπάστηκαν από τα δύο χρόνια της φοίτησής μου στο νέο μου σχολείο, το
μοναδικό μου σχολείο!!!
Στη Λακωνική Σχολή με περιέβαλαν όλοι, διευθυντές, δάσκαλοι, μαθητές, λοιπό προσωπικό με τη μεγαλύτερη και θερμότερη αγκαλιά
τους και την αμέριστη αγάπη τους!!! Ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τα όσα κουβαλούσα από το παλιό μου σχολείο και ενέσκυψαν επάνω μου, όχι
σαν εκπαιδευτικοί απλώς, αλλά σαν οικογένειά μου!!! Σιγά σιγά βελτίωσαν το εκπαιδευτικό μου επίπεδο και ενδυνάμωσαν τις τσακισμένες
μου φτερούγες, οι οποίες άνοιξαν διάπλατα κι άρχισα να πετώ ψηλά. Απέκτησα και πάλι αυτοπεποίθηση, με μεταμόρφωσαν κυριολεκτικά!!!
Ώσπου ήρθε αυτή η καταραμένη πανδημία και μας χώρισε!!! Με απομάκρυνε πρακτικά από τον τόσο όμορφο χώρο της Λακωνικής Σχολής
κι από την ασφάλεια και τρυφερότητα της αγκαλιάς στην οποίαν μόλις είχα βρει απάγκιο, παρηγοριά, καταφύγιο, αγάπη , και τόσο πολύ
χαρά!!! Τρέμω στη σκέψη ότι σε πολύ λίγο καιρό θα πρέπει να τους αποχαιρετήσω και να πετάξω για άλλη, άγνωστη αγκαλιά. Τώρα που τους
βρήκα, τώρα που τους εμπιστεύτηκα, τώρα που τους λάτρεψα!!!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ
ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Η Λακωνική Σχολή – Εκπαιδευτήρια Φραγκή είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία της Αττικής, ίσως το καλύτερο , κι ένα από τα καλύτερα
σχολεία της Ελλάδος!!! Το συνιστούμε ανεπιφύλακτα κι εγώ και οι γονείς μου για το υψηλότατο Εκπαιδευτικό Επίπεδο, την Αρτιότητα , το
Ήθος, την Ανθρωπιά και τη Μεγάλη Ζεστή Αγκαλιά των διδασκόντων, των διευθυντών κι όλου του λοιπού προσωπικού, για το άκρως
Οικογενειακό Περιβάλλον του σχολείου, τον Όμορφο και Ποιοτικό κτιριακό Χώρο και για τόσα πολλά άλλα ακόμη………!!!
Θα θυμάμαι το σχολειό μου αυτό, το μοναδικό μου σχολειό με πάρα πολύ αγάπη και με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη, για το πώς με
αγκάλιασαν, για το πώς μου φέρθηκαν και για τα όσα μου προσέφεραν και μου έμαθαν στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα!!! Υπόσχομαι
δε, να εκπληρώσω τον στόχο των σπουδών μου, ούτως ώστε να αφιερώσω σε αυτούς το πανεπιστημιακό μου πτυχίο και γιατί τους αξίζει,
αλλά και σαν ένα έμπρακτο μεγάλο ευχαριστώ!!
Η Λακωνική Σχολή – Εκπαιδευτήρια Φραγκή είναι αντάξια της Μοναδικότητος, της Ιδιαιτερότητος, της Αξιοσύνης , του Ήθους και του
Υψηλού Φρονήματος των αρχαίων Λακώνων και Σπαρτιατών , των μοναδικών ανά τον κόσμο, των οποίων το όνομα και φέρει!! Εγώ και η
οικογένειά μου λυπούμαστε βαθύτατα που η σχολική μου ζωή κοντά τους ήταν τόσο, μα τόσο σύντομη!! Δυστυχώς, όμως τα πολύ όμορφα
πράγματα κρατούν για λίγο…….!!!

ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
Στη Λακωνική Σχολή πέρασα γενικά καλά. Έμαθα πράγματα που θα με
βοηθήσουν στο Γυμνάσιο καθώς γνώρισα καινούργιους φίλους και δασκάλους.
Βέβαια είχα καλές και κακές στιγμές, αλλά έτσι έμαθα να διορθώνω τα λάθη μου.
Πέρασα πολύ ωραία αλλά δυστυχώς είμαι στην τελευταια τάξη και θα φύγω για το
Γυμνάσιο σε κάποιους μήνες. Θέλω να κρατήσω όμως ότι πέρασα καλά και έμαθα
πολλά πράγματα που πιστεύω ότι δεν θα μάθαινα σε άλλο σχολείο.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αυτή είναι η τελευταία μου χρονιά στο σχολείο αυτό. Ένα σχολείο τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα….
Στο χώρο αυτό μεγάλωσα με αστεία, συμβουλές, γνώσεις, αλλά και πολλά άλλα συναισθήματα που σε άλλο
μέρος δεν έχω νιώσει….περιτριγυρισμένος από μια μεγάλη, αληθινή οικογένεια. Τους διευθυντές, τους
δασκάλους μου, τους συμμαθητές μου και όλο το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου.
Μια οικογένεια αγαπημένη και αχώριστη που περιγράφεται από δυο λέξεις: «ΣΤΟΡΓΗ» και «ΑΓΑΠΗ».
Φέτος λοιπόν, λέω το τελευταίο «Αντίο» στη «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ».
Ένα σχολείο που προσέφερε τόσα πολλά και είμαι ευγνώμων για αυτό.
Φεύγω, υποσχόμενος πως ποτέ! Δεν θα λησμονήσω τις μοναδικές στιγμές που πέρασα εδώ.
Σας Ευχαριστώ όλους θερμά, που συνδράματε ώστε να γίνω καλύτερος άνθρωπος και να αγαπήσω τη
μάθηση……

ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Είμαι μαθήτρια εδώ και 6 χρόνια στη Λακωνική Φραγκή. Ένα σχολείο που σου προσφέρει
γνώσεις, εμπειρίες και φιλίες. Είναι ένα σχολείο που κάθε παιδί δικαιούται να πάει. Κατά την
διάρκεια της μάθησης γνώρισα τόπους, απίστευτους ήρωες και όλη την μαγεία των βιβλίων. Όλοι
οι δάσκαλοι με τους οποίους πέρασα αξέχαστες στιγμές είναι εκλεκτοί , έξυπνοι και έμπειροι. Ο
καθένας από αυτούς έκανε ξεχωριστή και σημαντική για εμένα δουλειά. Ο αγαπημένος μου
δάσκαλος όμως είναι ο κ.Πάνος της έκτης. Μου έμαθε πως να είμαι δυνατή και πως δεν πρέπει να
τα παρατάω . Μου έμαθε επίσης να συνδυάζω την θρησκεία, την παράδοση και την εθνική
συνείδηση. Τέλος μου έδωσε κίνητρα για το μέλλον μου στο γυμνάσιο και με βοήθησε να
εξερευνήσω ό,τι είναι σπουδαίο για την Ελλάδα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τους φίλους μου που τόσα
χρόνια και στις χαρές αλλά και στις λύπες ήμασταν μαζί.
Σας ευχαριστώ όλους

ΜΠΕΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Η Λακωνική Σχολή είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο. Αυτό το ιδιαίτερο που έχει θα το
καταλάβετε και εσείς καθώς είμαι σε αυτό το σχολείο 9 χρόνια και ούτε μια φορά
δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα έρθει η ώρα για να φύγω από το σχολείο. Αντιθέτως
θέλω να ξαναπεράσω αυτή την εμπειρία. Σε αυτά τα χρόνια έκανα πάρα πολλούς
φίλους όπου με βοήθησαν να ξεπεράσω αδυναμίες. Αυτό επίσης το κάνουν και οι
δάσκαλοι όπου καμία φορά δεν θα σε αφήσουν να φύγεις από την τάξη
αδιάβαστος. Το κάνουν με έναν τρόπο διασκεδαστικό που εσύ δεν καταλαβαίνεις
πως το έμαθες. Αυτή η εμπειρία θα είναι μία ανεξίτηλη επιγραφή στο μυαλό μου.

ΜΩΡΑΙΤΗ ΜΥΡΤΩ
ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ ΑΦΗΝΩ ΠΙΣΩ ΜΟΥ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ .ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΚΑΘΩΣ ΕΧΩ ΠΕΡΑΣΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ
ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΜΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΞΕΧΩΡΙΣΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ,
ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΣΤΗΡΙΖΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΥΣΚΟΛΗ
ΣΤΙΓΜΗ. ΕΤΣΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΛΗΓΕΙ ΚΑΠΟΥ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ
ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΕΜΑΤΗ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΩ ΑΥΤΟΝ
ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΠΑΛΕΥΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ
ΚΑΘΕ ΕΜΠΟΔΙΟ. ΕΤΣΙ ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΜΕ
ΕΜΨΥΧΩΝΑΝ . ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΟΣΑ
ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΓΑΛΩ ΑΣΠΡΟΠΡΟΣΩΠΟΥΣ.

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
Ονομάζομαι Γιώργος Παπαευσταθίου και φέτος θα αποφοιτήσω από το σχολείο της Λακωνικής. Τα
συναισθήματα και οι σκέψεις μου είναι πολύπλοκες αλλά πάντα χαρούμενες. Στο σχολείο αυτό έμαθα να
κοινωνικοποιούμαι, να συνεργάζομαι, να διαβάζω και να γράφω. Στο σχολείο αυτό εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις
μου, οι δεξιότητές μου, το λεξιλόγιό μου, η έκφρασή μου και τα μαθηματικά μου. Πήρα τα κατάλληλα
εφόδια για να συνεχίσω στις επόμενες τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου και να πορευτώ στη ζωή. Απ' όλες
τις τάξεις οι αναμνήσεις μου είναι θετικές, αλλά στο μυαλό μου πάντα θα είναι χαραγμένη η έκτη τάξη διότι ο
δάσκαλός μου είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος που μου πρόσφερε τις ηθικές αξίες και τις γνώσεις του, μας
πλησίασε και μας αγκαλιασε με τον ιδιαίτερό του τρόπο που θα θυμόμαστε για πάντα.Εκτός από αυτό
πιστεύω πως οι επόμενοι μαθητές που θα περάσουν απ τα χέρια του για να τους σμιλέψει θα καταλάβουν την
ουσιαστική αξία του. Επίσης,η τάξη αυτή είναι και η τελευταία μας με αυτούς τους συμμαθητές και νιώθω
ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος καθώς όλες μου οι εμπειρίες ήταν με αυτούς. Παρ'όλα αυτά, είμαι
σίγουρος πως θα συναντήσω συνομήλικα παιδιά στο επόμενο σχολείο που θα πάω, ώστε να συνάψω
καινούριες φιλίες, αλλά και να προσφέρω την ευαγγελικότητα που εισέπραξα από τον δάσκαλό μου, κύριο
Πάνο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ο χρόνος που πέρασα στη Λακωνική σχεδόν τελειώνει και τώρα είναι που νιώθω πραγματικά πόσο
πολύτιμος είναι… Κάθε μου στιγμή σε αυτό το σχολείο με γεμίζει, κάθε τι που έμαθα, απ’ το πιο
φαινομενικά άχρηστο στο πιο σημαντικό έχει μείνει χαραγμένο βαθιά μέσα στην ψυχή μου. Οι στιγμές
χαράς, λύπης, αγανάκτησης και γέλιου που μου πρόσφερε τούτο το σχολείο δεν περιγράφονται… Έπαιξα,
έτρεξα, έπεσα, σηκώθηκα, έγραψα, έσβησα, ξανάγραψα, έμαθα και συνεχίζω να μαθαίνω. Ο Covid-19 δε
μπορεί να σταματήσει την εκπαίδευση όταν πραγματικά δάσκαλος και μαθητής συνεργάζονται, οι καρδιές
επικοινωνούν όσο πλατύ και να ναι το ποτάμι που τις χωρίζει, αρκεί και απ’ τις δυο πλευρές να υπάρχει αυτή
η φλόγα, το σθένος ώστε να γίνει σωστό μάθημα παρά τις δυσκολίες Τον καλύτερό μου χρόνο στη Λακωνική
τον ζω τώρα που γράφω αυτό το κείμενο, στη ΣΤ δημοτικού του 2020-2021.
2020
Ο πιο δραστήριος άνθρωπος
που με ενέπνευσε να παραμείνω ενεργός στη σχολική ζωή παρά την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν ο
δάσκαλός μου κύριος Πάνος, όπως ώθησε και παιδιά που τον χρειάζονταν παλιότερα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Μας δίδαξε στην ιστορία λεπτομέρειες λεπτομερειών, πρόσωπα όπως ο Καποδίστριας που θυσιάζοντας το
προσωπικό τους συμφέρον βοήθησαν τη χώρα, παραδείγματα ανθρώπων προς μίμηση, την αλήθεια και τη
βοήθεια του Θεού σε κάθε απελευθερωτικό αγώνα των προγόνων μας. Δεν μας εξηγούσε μόνο την
προκαθορισμένη ύλη της χρονιάς αλλά ιστορίες Αγίων, αρχαία και κατά κύριο λόγο αναμνήσεις του απ’ το
χωριό με κάποιο ηθικό δίδαγμα κάθε φορά. Σ’ αυτό το σκηνικό βρέθηκα μόλις πρωτοπάτησα το πόδι μου
στο καλοδιατηρημένο, μικρό και προσεγμένο σχολείο του κύριου Φραγκή, τεσσάρων χρονών παιδί.
Δασκάλους που νοιάζονται για το μέλλον των μαθητών τους και διευθυντή που νοιάζεται για όλους. Πλέον
σκέφτομαι πως μικρός δεν ήθελα να έρθω εδώ που έμαθα τόσα θαυμαστά και γελώ… Πού να’ ξερα τότε ότι
αυτά τα εκπαιδευτήρια θα με συνόδευαν ως τον κόσμο της δεύτερης βαθμίδας εκπαίδευσης και θα με
προετοίμαζαν γι’ αυτήν τόσο δυναμικά κι ευχάριστα. Σχολικό περιβάλλον δε νομίζω πως θα ξανανιώσω τόσο
οικείο όσο αυτό της Λακωνικής.

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Το σχολείο μου ονομάζεται Λακωνική Σχολή Φραγκή. Πηγαίνω σε αυτό το σχολείο
από το 2014. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα μέσα στο σχολείο ένιωσα οικειότητα
ιδίως από τις ευγενικές μας δασκάλες και από την φροντίδα των παιδιών όσο πιο καλά
γίνεται. Σαν εχθές θυμάμαι τους δασκάλους μας που πάλευαν για να μας διδάξουν και να
μας προετοιμάσουν για τις μετέπειτα τάξεις. Η Λακωνική Σχολή είναι η δεύτερη
οικογένειά μου, καθώς εκεί έκανα τις πρώτες μου φιλίες, δέχθηκα πολλή αγάπη και έμαθα
σπουδαία πράγματα για την ζωή μου. Φέτος, το 2021 είχα την τύχη να έχω ως δάσκαλο,
τον κ. Πάνο, έναν άνθρωπο που φτύνει αίμα για τους μαθητές του και κάθε μέρα
αγωνίζεται για κάτι καλύτερο. Τέλος, η Λακωνική Σχολή είναι οι ρίζες μου, η δεύτερη
οικογένειά μου και οι φίλοι μου!

ΡΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γειά σας ονομάζομαι Μίμης Ράζος και είμαι 12 ετών. Φοιτώ σε αυτό το σχολείο 7 ολόκληρα
χρόνια. Αυτά τα χρόνια πέρασαν ευχάριστα και γρήγορα. Έκανα πάρα πολλούς φίλους με τους
οποίους πέρασα όλα τα εμπόδια και έζησα απίστευτες στιγμές. Ήταν τα καλύτερα χρόνια γιατί τα
έζησα με πρόσωπα που αγαπώ. Ακόμα και τώρα που θα πάω γυμνάσιο δεν είμαι λυπημένος γιατί οι
αναμνήσεις αυτού του σχολείου θα είναι πιστός μου σύμμαχος στον αγώνα για την γνώση.

ΡΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γειά σας! Με λένε Μαίρη Ράζου ,είμαι 12 χρονών και φοιτώ σε αυτό το σχολείο 7 ολόκληρα
χρόνια. Ήρθε η ώρα να φύγω από το Δημοτικό και να πάω στο Γυμνάσιο, παίρνοντας μαζί μου
όλες τις αναμνήσεις που μου χάρισε το σχολείο μου. Οι εκδρομές με τους φίλους μου, τα
παιχνίδια στα διαλείμματα και οι σχολικές γιορτές θα μείνουν χαραγμένα στην καρδιά και στο
μυαλό μου για πάντα. Επίσης δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα μας έμαθε ο κύριος Πάνος και όλοι οι
δάσκαλοι που είχα την τύχη να γνωρίσω. Εύχομαι κάποτε να ξαναβρεθώ σε αυτό το σχολείο, το
σχολείο όπου με μεγάλωσε!

ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ονομάζομαι Σκαντζός Εμμανουήλ και φοιτώ στην ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Λακωνική ΣχολήΣχολή
Εκπαιδευτήρια Φραγκή. Η Λακωνική είναι ένα σχολείο που θα με στιγματίσει στην ζωή όχι μόνο στο
γνωστικό, αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο, που χρειάζεται για να βγει στην κοινωνία ένας καλλιεργημένος
άνθρωπος, προικισμένος με χαρίσματα που θα του είναι πολύ σημαντικά στο μέλλον, όπως γνώσεις, αλλά και
αρεστό σε όλους χαρακτήρα. Η φετινή χρονιά, το 2021, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη όχι μόνο για τον ιατρικό
τομέα, αλλά και για τον εκπαιδευτικό, αφού ακόμη και νήπια αναγκάστηκαν να κάνουν τα μαθήματά τους
μπροστά σε μια οθόνη, ενώ οι εκπαιδευτικοί από την άλλη πλευρά πάλευαν με νύχια και με δόντια για να
συγκρατήσουν το σχολικό έτος ζωντανό κοντά στους μαθητές, όπως και ο Κυνέγειρος που όταν
προσπαθούσαν οι Πέρσες να διαφύγουν από τον Μαραθώνα εκείνος θυσίασε χέρια και στο τέλος κεφάλι για
να τους σταματήσει. Ομως όπως λέει και ο Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης, πρέπει να κρατάμε από το καθετί τα
θετικά του, σαν τις μέλισσες που πηγαίνουν στα πιο καθαρά άνθη, ενώ οι μύγες στις ακαθαρσίες. Έτσι
κρατάμε το 2021. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που είχα δάσκαλο μου φέτοςφέτος 200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821- τον αξιοθαύμαστα παθιασμένο με την Ιστορία κ.Πάνο, που κατάφερε, αψηφώντας την
κάθε πανδημία να μας μεταλαμπαδεύσει γνώσεις που αρμόζουν σε παιδιά της Γ΄Λυκείου και να θαυμάσουμε
ολάκερη την Ελληνική Επανάσταση.

ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Έτσι πήραμε δύναμη από τον αυτόφωτο κ.Πάνο Κωνσταντινόπουλο και τα βάλαμε με χιλιάδες στρατό
πετυχαίνοντας μια συντριπτική νίκη. Αν θέλει κάποιος να χαρακτηρίσει τους δασκάλους του σχολείου μου η ικανή
λέξη είναι μία: ΑΦΟΣΙΩΣΗ. ΑΦΟΣΙΩΣΗ στη δουλεία τους, λες και ζουν γι’αυτό. Μα πώς το λησμόνησα;
λησμόνησα Είναι
και μια λέξη ακόμα, που αποτελεί όμως υποδιαίρεση της ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ, το ΜΕΡΑΚΙ. ΜΕΡΑΚΙ στην εργασία
τους, στο ιερότατό τους έργο. Δύο δάσκαλοι που με έχουν στιγματίσει είναι όπως καταλάβατε ο κύριος Πάνος, αλλά
και ο κύριος Σπύρος Γεωργακόπουλος, που δυστυχώς δεν ολοκληρώσαμε μαζί τον κύκλο της Ε΄Δημοτικού.
Στεναχωρηθήκαμε πολύ όταν χρειάστηκε να φύγει, διότι στο μικρό χρονικό διάστημα που τον είχαμε, καταλάβαμε
πως μπορούσε να φωτίσει εμάς, τα ετερόφωτα παιδιά του και να μας εμπνεύσει στο ταξίδι της γνώσης κα της ηθικής.
Αυτούς τους επιλέγω, διότι είχαν τα δύο στοιχεία του καλού δασκάλου:
δασκάλου την ΑΦΟΣΙΩΣΗ και το ΜΕΡΑΚΙ. Κάτι
άλλο που θα κρατήσω από τη Λακωνική Σχολή είναι οι ξεχωριστές και σπάνιες εκδρομές που πήγαμε, όπως στο
χιονοδρομικό και στα αθλητικά κέντρα αλλά και σε διάφορα μουσεία, για παράδειγμα στο Μουσείο Αφής και στο
Μουσείο Ακρόπολης αλλά και σε άλλους χώρους, εξίσου σημαντικούς, όπως το Παναθηναϊκό Στάδιο. Φέτος
αποχωρίζομαι το σχολείο μου με βαριά καρδιά. Όμως ξέρω πως παίρνοντας μαζί μου μια τουλάχιστον ανάμνηση
από αυτό είναι σαν να το παίρνω ολόκληρο. Θα πάρω μαζί μου λίγο χώμα, να φυτέψω σε αυτό έναν βασιλικό. Ένας
θα βρίσκεται έξω μου και ένα δέντρο από γνώση ολόκληρο θα βρίσκεται μέσα μου. Παραφράζοντας το Μέγα
Αλέξανδρο θα πω ότι στους γονείς μου οφείλω το ζην και στο σχολείο μου το ευ ζην.

ΣΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ονομάζομαι Σούντας Ιωάννης-Διονύσιος,
Διονύσιος, είμαι 12 ετών και φοιτώ στην έκτη τάξη του σχολείου της Λακωνικής Σχολής
Εκπαιδευτήρια Φραγκή. Όλα άρχισαν μια μέρα που οι γονείς μου με πήραν από το χέρι και με πήγαν σε ένα περιβάλλον άγνωστο
για μένα και σε ανθρώπους ξένους προς εμένα για να μου μάθουν τα πρώτα γράμματα με πολλή αγάπη και στοργή. Σε ένα απόλυτα
ασφαλές , καθαρό και οικογενειακό περιβάλλον αισθάνθηκα από την πρώτη μέρα σαν το σπίτι μου . Μέχρι που μετά από αρκετά
χρόνια έφτασα στο σήμερα. Στο τελευταίο σκαλοπάτι αυτού του αξιόλογου σχολείου. Τα συναισθήματά μου ανάμεικτα. Θα φύγω
κρατώντας στο μυαλό και στην καρδιά μου ένα σωρό αναμνήσεις . Θα θυμάμαι όλους μου τους δασκάλους με αγάπη και σεβασμό
και θα τους ευγνωμονώ για όλα αυτά που με διδάξανε τόσο χρόνια με κόπο , από το νηπιαγωγείο έως και το δημοτικό ειδικότερα
όμως τον κύριο Πάνο της έκτης , το στολίδι της Λακωνικής , ένας δάσκαλος θησαυρός ,για μένα ο δάσκαλος της καρδίας μου ο
οποίος μου δίδαξε τι πάει να πει σεβασμός , αγάπη , ηθική , αυτοεκτίμηση και πόσο σημαντικό είναι να βάζουμε στόχους και να
«παλεύουμε» για να τους πετύχουμε. Γιατί αν δεν «ρίξεις αίμα» και δεν χύσεις ιδρώτα δεν θα ανταμειφθείς , όπως λέει ο ίδιος. Κι
όμως έτσι είναι! Επίσης δεν πρόκειται να ξεχάσω όλους όσους με φρόντιζαν με ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη σαν παιδιά τους όπως
οι διευθυντές των εκπαιδευτηρίων κ .Παναγιώτη Φραγκή ,τον κ .Γιάννη Φραγκή και την πολυαγαπημένη μου κα Κωνσταντίνα την
καλύτερη συνοδό της Λακωνικής που με συντρόφευε καθημερινά στο σχολικό πάντα με το χαμόγελο. Τέλος λοιπόν από όλη αυτή
την εμπειρία της Λακωνικής Σχολής θα κρατήσω οτιδήποτε μου έχουν μάθει , διότι οι συγκεκριμένες γνώσεις σοφίας και ηθικής
θα μου χρειαστούν για την υπόλοιπή μου πορεία για να φτάσω και να πετύχω τον στόχο μου. Κλείνοντας θα μπορούσα να τολμήσω
να πω με σιγουριά ότι ήταν και θα είναι το δεύτερο σπίτι μου.

ΤΡΙΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Γεια σας ,ονομάζομαι Ηλίας Τρίκκας και είμαι 12 ετών . Στην Λακωνική Σχολή έχω περάσει
αξέχαστες στιγμές ,οι οποίες θα μου μείνουν βαθιά χαραγμένες και ανεξίτηλες στο μυαλό μου .
Εδώ έμαθα πώς να είμαι άνθρωπος ,πώς να εμπιστεύομαι τις ικανότητες μου ,αλλά και πώς να
αντιμετωπίζω τα προβλήματα . Σε αυτό το σχολείο γεννήθηκα γνωστικά και αναπτύχθηκα
πνευματικά . Έκανα καινούργιους φίλους, παντοτινούς, και έλαβα πολλά σημαντικά νοήματα ,τα
οποία θα είναι συνοδοιπόροι μου για αυτό το μεγάλο ταξίδι της ζωής. Σε περίπου 3 μήνες θα
αποχωριστώ το σχολείο μου και θα συνεχίσω την πορεία μου στο Γυμνάσιο. Φυσικά
στενοχωριέμαι, αλλά ταυτόχρονα ανυπομονώ να μπω σε αυτή την νέα περιπέτεια που ονομάζεται
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Την Λακωνική Σχολή θα την θυμάμαι και θα την σκέφτομαι για
πάντα, καθώς μου χάρισε τα θεμέλια της πνευματικής μου ζωής και με προίκισε για το μέλλον
μου .

ΤΣΑΡΔΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Η Λακωνική Σχολή είναι το σπίτι μου εδώ και 8 χρόνια. Εδώ μεγάλωσα, εδώ
έκανα τους πρώτους μου φίλους, εδώ γνώρισα για πρώτη φορά τι σημαίνει σχολείο
και τι μάθημα. Όλα αυτά τα χρόνια πολλοί δάσκαλοι πέρασαν και με βοήθησαν
να ανέβω τάξη. Γι΄αυτό τους ευχαριστώ αλλά όχι μόνο αυτούς, όλους τους φίλους
που έκανα, όλους τους δασκάλους που γνώρισα όπου κάθε μέρα φτύνουν αίμα για
να είμαστε εμείς μορφωμένοι και υγιείς. Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε αυτό το
σχολείο, διότι είναι ένα σχολείο όπου ανεβαίνει και θα ανεβαίνει επίπεδο κάθε
μέρα διότι ευαισθητοποιεί τα παιδιά και πέρα από τις εξισώσεις μας μαθαίνει τι
σημαίνει τιμιότητα, πίστη και αγάπη για τον συνάνθρωπο.

ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Είμαι στην Λακωνική Σχολή 1 χρόνο περίπου και έζησα πάρα πολλές ωραίες
στιγμές ειδικά φέτος που όσο δύσκολη τάξη και αν είναι η έκτη πέρασα πάρα πολύ
ωραία με τον κ. Πάνο. Θα ήθελα να ήμουν από την αρχή σε αυτό το σχολείο
γιατί μου έμαθε πολλά πράγματα. Όπως να χτίσω συμπεριφορά , αλλά και στα
γράμματα γιατί πιστεύω ότι στο γυμνάσιο θα πάω και θα ξέρω πολλά πράγματα
χάρη σε αυτό το σχολείο.

ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΥΔΙΑ
Ονομάζομαι Χασιώτη Λυδία και είμαι 12 χρονών! Είμαι μαθήτρια της ΣΤ΄Δημοτικού και χαίρομαι πάρα πολύ που
μπορώ να ονομαστώ τέλειόφοιτη του σχολείου «ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΡΑΓΚΗ». Τα μαθήματα που ξεχωρίζω
και μου αρέσουν είναι η Γλώσσα, η Ιστορία καθώς μου αρέσει να μαθαίνω για την πατρίδα μου και για τους ήρωες
που πολέμησαν για να είμαστε αυτοί που είμαστε σήμερα! Εκτιμώ ιδιαίτερα τον Καποδίστρια και τον
Κολοκοτρώνη! Σε αυτό το σχολείο ήρθα στην Ε΄Δημοτικού, δηλαδή πριν δύο χρόνια! 11 Σεπτεμβρίου 2019 ήταν
η πρώτη μέρα που ήρθα σε επαφή με΄έναν διαφορετικό κόσμο, ένα διαφορετικό περιβάλλον. Πριν έρθω σε αυτό το
σχολείο είχα μόνο διστακτικές σκέψεις αφού δεν είχα φανταστεί ποτέ πως θα άλλαζα το δεύτερο μου σπίτι, το
σχολείο. Όμως η Λακωνική Σχολή είχε το κάτι το διαφορετικό, γεγονός που το παλιό μου σχολείο δεν κατείχε.
Όλα τα παιδιά και ο πρώτος μου δάσκαλος ο κυριος Σπύρος με υποδέχτηκαν με τόση ζεστασιά, αγάπη και
θαλπωρή που δεν το περίμενα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον Διευθυντή του
σχολείου, κύριο Γιάννη Φραγκή και τον γιο του κύριο Παναγιώτη, οι οποίοι ήταν από την πρώτη μέρα δίπλα μου
και με στήριζαν. Είναι δυο άνθρωποι που νοιάζονται πραγματικά για την μάθηση μας και την ασφάλεια μας. Είμαι
ευγνώμων που γνώρισα κάποια παιδιά όπως την Βάλια, την Αλεξάνδρα,τη Μαίρη, την Παναγιώτα, την Ολίβια και
πολλούς άλλους που ήταν δίπλα μου στο νέο αυτό ξεκίνημα. Όλους τους δασκάλους μου γιατί δεν σταμάτησαν να
μας δίνουν σημαντικές συμβουλές και να νοιάζονται για εμάς. Μου φαίνεται απίστευτο πως είναι η ώρα να
αποχωριστώ τον κόσμο του Δημοτικού. Θα μου λείψει η Λακωνική Σχολή. Αντίο Δημοτικό! Αντίο Λακωνική!

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αγαπητά μου παιδιά, ο χρόνος του όμορφου ταξιδιού μας εκπνέει! Η κλεψύδρα του
αδειάζει και εγώ, με σπουδή μεγάλη, σμίγω τις παλάμες μου, τις βαθουλώνω, για να
συγκρατήσω στιγμές και συναισθήματα της συνοδοιπορίας μας! Το ποτάμι των
αναμνήσεων έρχεται μέσα μου ακένωτο και ορμητικό! Ο χρόνος, τότε, σταματά να μετρά
αντίστροφα και ανήμπορος αγκιστρώνεται και αυτός στις αγνές μορφές σας που ανακαλεί
η μνήμη μου!
Τα πρόσωπα σας όλα λαμπερά, ως μία ιλαρή ηλιοπηγή, εκπέμπουν φως, ζωή και
αγνότητα! Δρόσος, άρωμα και χαρμονή περιβάλλουν την ψυχή μου και της χαρίζουν το
φυσίζωο άγγιγμά τους! Θεέ μου, πόση ομορφιά, πόσος πλούτος μπρος στα χέρια τα δικά
μου; Πώς θα σταθώ απέναντι στους «νεοσσούς της άνω καλιάς των Αγγέλων;»

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Βαρύ το φορτίο και ο αγώνας πολύς, για να διδάξεις, να κατευθύνεις σωστά, μα
πάνω απ΄όλα να μην απογοητεύσεις αυτούς που 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, δείξατε με την καθαρότητα των συναισθημάτων σας, την
ανυπόκριτη ευγένειά σας, την ανεπιτήδευτη καλοσύνη σας και το φωτεινό
χαμόγελό σας το μέρος 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.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Με αυτόν τον τρόπο γίναμε συνοδοιπόροι και μέτοχοι μίας ιδέας που θέλει τον μαθητή
ενεργό να κατακτά φιλότιμα και να εμπεδώνει στην ολότητά της τη γνώση και απ΄την
άλλη να καλλιεργεί το πνέυμα του, να βαθαίνει το συναίσθημα του, να φλογίζει την καρδιά
του και να εξαγνίζει την σκέψη του από κάθε είδους αρνητική, ψυχοφθόρα 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. Όμως, η πορεία μας δεν ήταν απρόσκοπτη και ανέφελη, καθώς η επικατάρατη
πανδημία (covid-19) προκάλεσε (όπως και πέρσι) οδυνηρή ανατροπή της
καθημερινότητάς μας στερώντας μας το φυσικό μας περιβάλλον, τη ζώσα βιωματική
διδασκαλία!

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μα «μες στων καιρών την ανημποριά διώξαμε το γρέγο και τον βοριά» και είπαμε
«ξαναγύρισε ήλιε στη γη με του θριάμβου σου την κραυγή» (Ν.Γκάτσος). Έτσι, χωρίς
χρονοτριβή και ενδοιασμούς συντονιστήκαμε στο δίαυλο της ψηφιακής τάξης,
αναμφίβολα ιδιαίτερη συνθήκη μάθησης, που γρήγορα απέκτησε χαρακτηριστικά
κανονικότητας αφού το μάθημά 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 διδακτικό μας 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».

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Και να... σιγά σιγά όλες αυτές οι γνώσεις, όλες αυτές οι εμπειρίες, οι εικόνες και τα
συναισθήματα διαμόρφωσαν μέσα σας 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 πολίτες με
αναστοχασμό και όραμα! Κρατήστε βαθιά μέσα σας ως ζώπυρο αφυπνιστικό τα λόγια του
τρανοδύναμου Μακρυγιάννη: «Η πατρίδα του κάθε ανθρώπου και η θρησκεία είναι το
Παν και πρέπει να θυσιάζει και πατριωτισμόν και να ζει αυτός και οι συγγενείς του ως
τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Και τότε λέγονται Έθνη, όταν είναι στολισμένα με
πατριωτικά αισθήματα, αλλιώς λέγονται παλιόψαθες των εθνών και βάρος της γης».

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η πατρίδα μας, που φέτος εορτάζει τα 200 χρόνια απ΄την εθνική μας παλιγγενεσία, έχει
ανάγκη την ευφυϊα σας, τη δημιουργικότητά σας, την ανθρωπιά σας μα πάνω απ΄όλα την
πεπυρωμένη καθαρή καρδιά σας. Να θυμάστε πάντα που ο «Άγιος της Πολιτικής» Ι.
Καποδίστριας είχε πει με παρρησία: «Οι
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
συνάνθρωπό του τον καθιστούν απαράμιλλο πρότυπο υψηλών ιδανικών. Αποτελεί το
αρχέτυπο του Έλληνα που μπορεί να σας δώσει μια άλλη οπτική θέασης του κόσμου,
γεμάτη Ευαγγελικότητα και αφθαρσία-αθανασία!
αθανασία!

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Παιδιά μου, ο πόθος ένας, διακαής και εξομολογημένος, για καθένα (καθεμιά) από εσάς
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 καμαρώνω για
την ευημερία σας και την κοινωνική σας ανέλιξη. Για τα όποια σφάλματά μου, τα
αβλεπτήματα μου, τις αδυναμίες μου, τις παραλείψεις μου, τις ... ζητώ ειλικρινά
συγγνώμη!

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Παιδιά μου αγαπημένα, είναι ώρα να ανηφορίσω κατά το ερημοκκλήσι του
Παπαδιαμάντη, την Παναγιά την Κατευοδώτρα και από κει να φτερουγίσουν ως
κατευόδιο οι στίχοι του Ελύτη (ελαφρά αλλαγμένοι)
«Να έχετε στο κατάρτι σας βιγλάτορα παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα»
Σας αγαπώ!
Ο δάσκαλός σας
Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης

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

