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RUAN SHIGIAN (ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ)



×Ονομάζομαι Ρουάν και ήρθα για πρώτη φορά στη 
Λακωνική Σχολή  στην ΣΤ  Τάξη.  Οι αναμνήσεις 
μου είναι πολλές και ευχάριστες!

× Οι καλύτερή  μου φίλη είναι η Πηνελόπη  και θα 

RUAN SHIGIAN (ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ)

× Οι καλύτερή  μου φίλη είναι η Πηνελόπη  και θα 
την θυμάμαι για πάντα. Ο αγαπημένος μου 
δάσκαλος είναι  ο κύριος Πάνος,  γιατί μας 
«γεμίζει» με γνώσεις και αγάπη σε κάθε μάθημα!

× Η Λακωνική Σχολή θα μείνει για πάντα στην 
καρδιά μου και θα την σκέφτομαι με χαρά!





ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ



×Όπως και κάθε χρόνο τα παιδιά πρέπει να 
αποχαιρετήσουν το σχολείο, για τις διακοπές του 
καλοκαιριού. Όμως τα παιδιά που αποφοίτησαν 
την ΣΤ' δημοτικού δεν έχουν την ίδια τύχη . 
Αναγκαστικά πρέπει να αποχωριστούν τους 
δασκάλους τους, τους φίλους τους, αλλά και την 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ

δασκάλους τους, τους φίλους τους, αλλά και την 
βοήθεια ,που προσέφερε το δημοτικό στους 
μαθητές .

× Λοιπόν ήρθε η ώρα να σας πω όσα θυμάμαι από 
το σχολείο μου , τα ενδιαφέροντά μου , για τους 
φίλους , για το πως αισθάνομαι που αποχωρώ 
από το σχολείο μου και για τα μελλοντικά μου 
σχέδια.

×.



× Άμα φύγεις από κάπου για πάντα δεν γίνεται να μην θυμάσαι έστω και ένα πράγμα , από 
αυτό το μέρος που θα φύγεις .Ακριβώς όπως και εγώ . Δηλαδή θυμάμαι τους δασκάλους που 
λειτούργησαν ως στηρίγματα , στη προσπάθεια να ανέβω στον βωμό του Δημοτικού .Εκτός 
από τους δασκάλους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί γιατί μας βοηθούν και θα μας βοηθάνε 
σε κάθε δυσκολία , είναι και οι εκπαιδευτικές εκδρομές .Παράλληλα αξίζει να αναφέρουμε τα 
ξεχωριστά γεγονότα που έχουν γίνει όπως οι γιορτές που κάνουμε στο σχολείο μας .

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ

×Παράλληλα με αυτά παρευρίσκονται και τα ενδιαφέροντά μου. Δηλαδή τα μαθήματα που 
μου αρέσουν όπως η ιστορία και η φυσική . Ένα ακόμη ενδιαφέρον είναι και τα αθλήματα , 
όπως το ποδόσφαιρο , το βόλεϊ και κολύμβηση .

×Όμως για να πετύχουμε σε κάθε προσπάθεια χρειαζόμαστε βοήθεια από καλούς φίλους .

×Σίγουρο είναι πως όταν φύγουμε από κάπου το κυρίαρχο συναίσθημα που θα νιώσουμε 
είναι λύπη γιατί φεύγουμε από ένα μέρος που έχουμε βιώσει αρκετά πράγματα.

×Αφού τελειώσω τις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο θα ήθελα να γίνω μηχανικός.





ΒΕΡΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ



Φέτος τελειώνω την εξάχρονη πορεία μου 
στη Λακωνική Σχολή. Θα αποχαιρετίσω το 
αγαπημένο μου σχολείο με λύπη και 
ευγνωμοσύνη. Σε αυτό το σχολείο απέκτησα 
τους καλύτερους φίλους μου και είχα τους 
καλύτερους δασκάλους. 

ΒΕΡΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

καλύτερους δασκάλους. 
Μέσα από τις εκδρομές μας επισκέφθηκα και 
γνώρισα πολλά ενδιαφέροντα μέρη. Σε αυτό 
το σχολείο διδάχθηκα την αγάπη, την 
συμπόνια και την ελπίδα που θα με 
συντροφεύουν για πάντα στη ζωή. Γι’ αυτό 
δεν φοβάμαι  όταν θα έρθει η ώρα θα 
περάσω την πόρτα του γυμνασίου, γιατί 
ξέρω πως φοίτησα σε ένα τέλειο σχολείο!





ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ



×Ονομάζομαι Σοφία και είμαι 12 χρονών. Φέτος 
φοιτώ στην τελευταία τάξη της Λακωνικής Σχολής-
Εκπαιδευτήρια Φραγκή.

×Σε αυτό το σχολείο έκανα τα πρώτα μου βήματα 
και τα πρώτα όνειρα μου. Τώρα μετά από 9 χρόνια 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

και τα πρώτα όνειρα μου. Τώρα μετά από 9 χρόνια 
είναι αναγκαίο να αποχωριστώ τους φίλους μου 
από κάθε τάξη και τους αγαπημένους μου 
δασκάλους, όπως την περσινή μου δασκάλα, κυρία 
Μαρία, η οποία την πρώτη χρονιά στο σχολείο μας 
αγκάλιασε αλλά και τον φετινό μας δάσκαλο, κύριο 
Πάνο, που καθημερινά πραγματοποιεί ένα 
ευχάριστο μάθημα.



×Με ανεξίτηλο στυλό θα γραφτούν στο μυαλό μου οι 
εκπαιδευτικές εκδρομές και οι μονοήμερες. Η πιο αξέχαστη είναι 
η τριήμερη εκδρομή.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

×Φεύγοντας από τη Λακωνική σχολή νιώθω τεράστια λύπη, 
αφού αποχωρίζομαι το δεύτερο σπίτι μου. Συνάμα , πλημμυρίζω 
από το αίσθημα της ευγνωμοσύνης για τις μαθητικές και 
πνευματικές γνώσεις. Θα ήθελα να συνεχίσω τη μαθητική μου 
πορεία στη Λακωνική. Όμως όλα τελειώνουν κάποτε. Αντίο 
Λακωνική





ΓΟΝΕΗ ΜΑΡΙΑ



ΓΟΝΕΗ ΜΑΡΙΑ
Η Λακωνική Σχολή ήταν πάντοτε μία τρυφερή 
αγκαλιά. Οι δάσκαλοί μας, όλα αυτά τα χρόνια, 
στάθηκαν με αγάπη το στήριγμά μας και μας 
μεταλαμπάδευσαν πολύτιμες γνώσεις. 

Το σχολείο μου, μου προσέφερε αξίες και Το σχολείο μου, μου προσέφερε αξίες και 
ιδανικά που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα μου. 
Στιγμές γέλιου, χαράς κι ευτυχίας χαράχτηκαν 
στο νου μου. Από τα πιο ξεχωριστά γεγονότα 
ήταν οι γιορτές, τις οποίες περνούσαμε με 
τραγούδια και βίντεο. Αξέχαστες έμειναν οι 
εκδρομές που μας ψυχαγωγούσαν και 
γνωρίζαμε χιλιάδες καινούρια πράγματα.



×Ποτέ δε θα ξεχάσω τους αγαπημένους μου δασκάλους και 
δασκάλες να διδάσκουν το υπέροχο μάθημα της ιστορίας. Οι φίλες 
μου, μοιράστηκαν κάθε μου συναίσθημα και στάθηκαν στο πλευρό 
μου ακούραστοι βοηθοί.

ΓΟΝΕΗ ΜΑΡΙΑ

μου ακούραστοι βοηθοί.

×Τώρα που τελειώνω το Δημοτικό συγκινούμαι καθώς φέρνω στο 
νου μου αυτές τις αναμνήσεις. Γεμίζω όμως θάρρος κι αισιοδοξία, 
ξέροντας πόσα πολλά αποκόμισα από αυτό το σχολείο. Το μέλλον 
κάθε μαθητή θα είναι μοναδικό γιατί οι δάσκαλοι τον γαλούχησαν με 
το δικό τους τρόπο!





ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στην Λακωνική Σχολή ήμουν μόνο έναν χρόνο 
που σημαίνει ότι δεν έχω πολλές αναμνήσεις. 
Ήμουν για πρώτη φορά σε ιδιωτικό σχολείο για 
αυτό ήταν κάπως παράξενη εμπειρία για εμένα. αυτό ήταν κάπως παράξενη εμπειρία για εμένα. 
Στο σχολείο μου άρεσαν ιδιαίτερα οι εκδρομές 
που εκδήλωναν και ο τρόπος διδασκαλίας των 
δασκάλων. Υπάρχει ένα κολυμβητήριο πράγμα 
που δεν έχω ξαναδεί σε σχολείο. Πέρασα όμως 
πολύ καλά και έμαθα πολλά.





ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ



×Φέτος βρίσκομαι στην έκτη τάξη του 
δημοτικού. Εδώ και έξι χρόνια είμαι στην 
Λακωνική σχολή και έτσι έχω αποκομίσει 
πολλές εμπειρίες. Μέσα σε αυτά τα χρόνια 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

πολλές εμπειρίες. Μέσα σε αυτά τα χρόνια 
έκανα πολλούς φίλους και γνώρισα 
πολλούς δασκάλους , οι οποίοι με δίδαξαν 
ο καθένας με τον τρόπο του. Έχω μάθει 
όλα όσα πρέπει  και είμαι έτοιμος για το 
γυμνάσιο.



×Του χρόνου δεν θα βρίσκομαι σε αυτό το σχολείο. Αυτό με 
στενοχωρεί επειδή θα αποχωριστώ κάποιους φίλους μου. Βέβαια 
στο τέλος θα βγω πιο δυνατός και πιο έτοιμος για την κοινωνία , 
αφού θα γνωρίσω και ένα άλλο περιβάλλον. Ελπίζω πάντως να 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

αφού θα γνωρίσω και ένα άλλο περιβάλλον. Ελπίζω πάντως να 
είμαι μαζί με κάποιους συμμαθητές μου. Τέλος είμαι 
ευχαριστημένος που φοίτησα σε αυτό το σχολείο και θα έχω να 
θυμάμαι πολλές εμπειρίες.





ΛΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ



×Γεια σας, ονομάζομαι Λάγκα Μαρία και 
τα τελευταία πέντε χρόνια είμαι 
μαθήτρια της Λακωνικής Σχολής. Οι 
αναμνήσεις μου είναι πολύ ευχάριστες 

ΛΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

αναμνήσεις μου είναι πολύ ευχάριστες 
και αυτό το οφείλω σε όλα τα μέλη του 
σχολείου αλλά και στους συμμαθητές 
μου. Πρώτα στους δασκάλους μου, που 
με δίδαξαν με τον πιο ενδιαφέρον τρόπο 
ώστε να πάρω τα σωστά γνωστικά και 
ψυχικά εφόδια.



×Δε θα ξεχάσω ποτέ τους αγαπημένους μου συμμαθητές, τους 
οποίους δεν μπορώ να ξεχωρίσω, αλλά και τους καθηγητές μου 
εκ των οποίων, για να είμαι ειλικρινής, σημαντικότερη θέση στην 
καρδιά μου έχει ο κύριος Πάνος. 

ΛΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

×Αναμφισβήτητα, το γεγονός ότι κοντεύει ο καιρός που θα 
αποχωριστώ αυτό το γνώριμο περιβάλλον με φοβίζει και με 
αγχώνει. Συγχρόνως, όμως, πιστεύω ότι το γυμνάσιο είναι ένας 
καινούριος κόσμος που με περιμένει  και θα  ήθελα πολύ να τον 
ανακαλύψω.
×. 





ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ



×Ονομάζομαι Ηλέκτρα Λεβεντογιάννη, είμαι 11 
χρονών και φέτος φοιτώ την Έκτη Δημοτικού στη 
«ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ». Από τον παιδικό σταθμό 
βρίσκομαι σε αυτό το σχολείο και έχω πολλές 
αναμνήσεις. Φέτος όμως είναι η τελευταία μου 

ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ

χρονιά στη Λακωνική.

×Του χρόνου θα πάω στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ!! !Είμαι 
στενοχωρημένη που φεύγω και θα αποχαιρετήσω 
τους φίλους μου και τους δασκάλους μου. Με τους 
συμμαθητές μου είμαστε πολλά χρόνια μαζί και 
μοιραζόμαστε τα πάντα!!



ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
×Θα μου λείψουν πολύ όπως και οι δάσκαλοι!! !Οι δάσκαλοι που δε θα 
ξεχάσω ποτέ είναι ο κύριος Πάνος, ο φετινός μου δάσκαλος και η 
κυρία Ματούλα,η δασκάλα των Γερμανικών. Ο κύριος Πάνος με 
έμαθε τόσα πολλά, καλλιέργησε το χαρακτήρα μου και με βοήθησε 
στη μετάβαση μου στο Γυμνάσιο. Η κυρία Ματούλα με έκανε να στη μετάβαση μου στο Γυμνάσιο. Η κυρία Ματούλα με έκανε να 
αγαπήσω τα Γερμανικά. Αξέχαστη ακόμη θα μου μείνει η τετραήμερη 
εκδρομή στα Ιωάννινα, αλλά και η επίσκεψή μας στη Βουλή .
×Σίγουρα και η φετινή Ιστορία, που είναι το αγαπημένο μου μάθημα θα 
μείνει χαραγμένη στο μυαλό μου.
×Δυστυχώς πρέπει να φύγω! Μα φεύγοντας θα πάρω τα πάντα μαζί 
μου!! Σ ‘ ευχαριστώ ΛΑΚΩΝΙΚΗ!!!! ΑΝΤΙΟ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





ΛΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ



×Σε λίγους μήνες θα διαβούμε την 
πόρτα της Λακωνικής για πάντα και θα 
βαδίσουμε προς το Γυμνάσιο. Η ιδέα και 
μόνο με τρομοκρατεί καθώς θα 
εγκαταλείψω την ζεστή και  τρυφερή 

ΛΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

εγκαταλείψω την ζεστή και  τρυφερή 
αγκαλιά της Λακωνικής Σχολής που με 
προστάτευε 8 χρονιά και θα βρεθώ σε 
ένα άγνωστο μέρος. Θα έχω όμως στο 
μυαλό μου όλα όσα έζησα στο σχολείο 
αυτό, τις χαρές, τους πανηγυρισμούς 
αλλά και τις λύπες απ' τις οποίες έμαθα...



×Θα θυμάμαι επίσης όλους όσους μου στάθηκαν όταν είχα κάποιο 
πρόβλημα , τους συμμαθητές και τους δασκάλους μου... Έχω 
λοιπόν συλλέξει εφόδια για να προχωρήσω στη ζωή ,καθώς τα 
στηρίγματα που έχεις στο Δημοτικό θα σε συντροφεύουν σε όλη 
σου τη ζωή και θα εφαρμόζεις στρατηγικές που διδάχθηκες.

ΛΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

σου τη ζωή και θα εφαρμόζεις στρατηγικές που διδάχθηκες.

×Όμως, μέχρι να αποχαιρετήσω τη Λακωνική θα φροντίσω να 
μαζέψω όσες περισσότερες στιγμές μπορώ και κάθε φορά θα τις 
απολαμβάνω όλο και πιο πολύ.





ΜΑΝΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



×Είμαι ο Άγγελος Μανές και θα ήθελα να σας 
αποχαιρετήσω με αυτό το γράμμα από την τρίτη 
δημοτικού όπου ήρθα στο σχολείο όλοι με 
αγκάλιασαν και γίναμε αμέσως φίλοι. Εκτός από 
τους συμμαθητές μου με βοήθησαν και οι 

ΜΑΝΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

τους συμμαθητές μου με βοήθησαν και οι 
δάσκαλοι μου που με την αγάπη τους με 
έβαλαν πιο γρήγορα στο κλίμα.

×Θα ήθελα να σημειωθεί πως όλα τα χρόνια 
πήρα πολλά εφόδια και με τα οποία θα παλέψω 
με αυτά όλα τα χρόνια . Και θα ήθελα να πω ένα 
μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δασκάλους.





ΜΑΡΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ



. 

ΜΑΡΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ονομάζομαι Παναγιώτα Μαρουντά και είμαι τελειόφοιτη 
του δημοτικού σχολείου της Λακωνικής Σχολής. Το 
σχολείο αυτό με φιλοξενεί στην αγκαλιά του για οκτώ 
χρόνια. Οι άνθρωποι του σχολείου τρέφουν μεγάλη 
αγάπη για όλα τα παιδιά. Επίσης κάθε δάσκαλος από τον 
οποίο έχω περάσει είναι ξεχωριστός και έδειξε 
πραγματικό ενδιαφέρον για εμένα. πραγματικό ενδιαφέρον για εμένα. 

Κάθε μάθημα που έχω διδαχτεί είναι πολύ σημαντικό 
και ενδιαφέρον, όμως τα αγαπημένα μου μαθήματα είναι 
η ιστορία, η φυσική και τα μαθηματικά. Στα τόσα χρόνια 
που είμαι στο σχολείο έχω αναπτύξει φιλίες με παιδιά 
της τάξης μου αλλά και άλλων τάξεων, οι οποίοι ήταν 
στο πλάι μου και με στήριζαν όπου είχα ανάγκη.



ΜΑΡΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
×Πάντα θα μου μείνουν χαραγμένες στο μυαλό οι γιορτές για τη λήξη της 
σχολικής χρονιάς και οι εκδρομές. Μία άλλη αξέχαστη στιγμή ήταν το 
πάρτυ που οργανώσαμε για τα γενέθλια της περσινής δασκάλας μας.

×Το πιο σημαντικό είναι ότι η Λακωνική για όσο διάστημα φοιτούσα εκεί ×Το πιο σημαντικό είναι ότι η Λακωνική για όσο διάστημα φοιτούσα εκεί 
μου έδωσε τις απαραίτητες βάσεις για να προχωρήσω στην κοινωνία και 
μου έμαθε πώς να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Νιώθω λύπη που θα 
αποχωριστώ το σχολείο που μεγάλωσα αλλά ταυτόχρονα και περιέργεια 
και ανυπομονησία καθώς το ΓΥΜΝΑΣΙΟ είναι μια πρόκληση για εμένα. 
Ελπίζω στο μέλλον όλοι μας να βρούμε αυτό που αληθινά αγαπάμε και 
να είμαστε πιστοί σε αυτό που κάνουμε.





ΜΠΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ



Ένας χρόνος Λακωνική Σχολή
Ένας χρόνος που πέρασε πολύ γρήγορα , όπως 
άλλωστε περνούν και όλα τα ωραία.

Τι να πρωτοθυμηθώ! Τον ξεχωριστό δάσκαλο 

ΜΠΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Τι να πρωτοθυμηθώ! Τον ξεχωριστό δάσκαλο 
μου κύριο Παναγιώτη έναν ακούραστο εργάτη 
της γνώσης που μας δίδαξε τόσα πολλά και 
χρήσιμα πράγματα , εφόδια απαραίτητα που θα 
μας συνοδέψουν και στη μετέπειτα πορεία μας. 
Του είμαι πραγματικά ευγνώμων για την 
πολύτιμη προσφορά του. 



Επίσης ένα θερμό ευχαριστώ οφείλω και στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων 
που έβαλαν κι αυτοί τη δική τους σφραγίδα στην εκπαίδευση μας. Αισθάνομαι 
μεγάλη συγκίνηση που αφήνω το όμορφο σχολείο μου , μα ταυτόχρονα νιώθω 
λαχτάρα και αγωνία για το νέο μου σχολείο, το Γυμνάσιο. Πότε δε θα ξεχάσω 
τους φίλους που έκανα τη φετινή χρονιά και τις όμορφες στιγμές που 

ΜΠΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

τους φίλους που έκανα τη φετινή χρονιά και τις όμορφες στιγμές που 
μοιραστήκαμε. 
Το τελευταίο αυτό σκαλοπάτι του Δημοτικού και η Λακωνική Σχολή γενικότερα 
μου χάρισαν μια εμπειρία ζωής που θα μείνει για πάντα βαθιά χαραγμένη στο 
μυαλό μου. Εύχομαι και στο γυμνάσιο να νιώσω την ίδια γλυκιά θαλπωρή που 
ένιωσα στο Δημοτικό Σχολείο και επίσης θέλω να ευχηθώ στους συμμαθητές μου 
να είναι χαρούμενοι , να μη χαθούμε και να βρισκόμαστε συχνά για να 
αναπολούμε τις ευχάριστες αναμνήσεις της μαθητικής μας ζωής.    



ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΤΑΣΟΣ



×Φέτος πηγαίνω στην Έκτη τάξη του δημοτικού. Οι 
αγαπημένοι μου δάσκαλοι όλα αυτά τα σχολικά μου 
χρόνια ήταν στην Τετάρτη δημοτικού ο κ. 
Παναγιώτης, στην Πέμπτη δημοτικού η κ. Μαρία και 
ο φετινός μου δάσκαλος της Έκτης δημοτικού, κ. 
Πάνος. Αυτό που ξεχώρισα και στους τρεις 

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΤΑΣΟΣ

Πάνος. Αυτό που ξεχώρισα και στους τρεις 
δασκάλους μου ήταν η αγάπη τους για όλους εμάς 
τους μαθητές τους και το ενδιαφέρον τους για την 
πρόοδό μας. Ταυτόχρονα με αυτό το ενδιαφέρον, 
μπορώ να αναφέρω στιγμές χαλάρωσης με αστεία 
περιστατικά από τις απαιτητικές εργασίες της τάξης, 
πράγμα που με έκανε να ξεκουράζομαι και να 
προχωρώ με πιο πολλή όρεξη για τα μαθήματα.



×Επίσης μπορώ να ξεχωρίσω από όλες τις συνοδούς όλα αυτά τα χρόνια, την κ. Ματίνα 
, που δυστυχώς έφυγε πρόπερσι, λόγω εγκυμοσύνης. Καθημερινά μας καλημέριζε με 
το ευγενικό της χαμόγελο και μας συμβούλευε με αγάπη κάθε φορά που κάναμε 
αταξίες! Φέτος έχουμε έναν νέο οδηγό σχολικού που είναι πολύ συμπαθητικός, τον κ. 
Αντρέα. Είναι καθημερινά ευγενικός και αστείος.
×Σε αυτά τα έξι σχολικά χρόνια έχουμε πάει αρκετές εκδρομές! Από την πρώτη 

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΤΑΣΟΣ

×Σε αυτά τα έξι σχολικά χρόνια έχουμε πάει αρκετές εκδρομές! Από την πρώτη 
δημοτικού έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από την επίσκεψή μας σε εκδήλωση που 
διοργάνωσε εταιρεία χυμών. Οι δραστηριότητες ήταν αρκετές και ενδιαφέρουσες για 
ένα πρωτάκι! Ακόμη στη Δευτέρα δημοτικού, επισκεφτήκαμε ένα ξεχωριστό μουσείο 
που ήταν γεμάτο με ... κούκλες! θυμάμαι πόσα διαφορετικά είδη υπήρχαν και πόσα 
όμορφα σχέδια είχαν όλες αυτές οι κούκλες! Παρόλα αυτά μεγαλώνοντας θυμάμαι την 
περσινή μας εκδρομή στο βυζαντινό μουσείο , γιατί είδαμε ενδιαφέροντα εκθέματα. 
Όλες αυτές οι σχολικές επισκέψεις ήταν εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές , 
προσφέροντας μου όμορφες αναμνήσεις!



×Κάθε χρόνο στο δημοτικό ζήλευα πολύ τα παιδιά της έκτης τάξης που ήταν 
υπεύθυνοι στο πρατήριου του παζαριού. Φέτος όμως ήταν η σειρά μου να 
καθίσω ως υπεύθυνος, αφού είμαι στην έκτη! Θα μου μείνει όμως αξέχαστη η 
νίκη μου στο ποδοσφαιράκι την ημέρα του χριστουγεννιάτικου παζαριού: 
Κατάφερα να νικήσω τους δασκάλους , τον κ Γιάννη και τον κ. Παναγιώτη και 
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Κατάφερα να νικήσω τους δασκάλους , τον κ Γιάννη και τον κ. Παναγιώτη και 
αυτό με έκανε πραγματικά χαρούμενο.
×Σε όλες τις τάξεις του δημοτικού το σχολείο με τις καθημερινές εργασίες και 
δραστηριότητες που μας προσφέρει, καλλιεργεί το πνεύμα και το ήθος μας. 
Μαθαίνουμε καινούρια πράγματα και παίρνουμε μέρος σε πολλές 
δραστηριότητες. Μαθαίνουμε με σχολικές εργασίες και με βιωματικές δράσεις.
×Οι ομαδικές εργασίες είναι κάτι που θυμάμαι με αγάπη. Η συνεργασία με τους 
συμμαθητές μου, μου έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξω κι άλλες πτυχές του 
χαρακτήρα μου..



×Μέσα από τις διαφωνίες και τις συζητήσεις έμαθα να προτείνω , να υποχωρώ 
και να παρουσιάζω κάτι ομαδικό. Αγαπημένα μαθήματα ήταν τα φετινά 
μαθήματα της φυσικής, καθώς συνοδεύονταν με εντυπωσιακά πειράματα , με 
υποθέσεις , παρατηρήσεις και εξαγωγή συμπερασμάτων.

×

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΤΑΣΟΣ

×Το σχολείο τα έξι αυτά χρόνια μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ 
με αθλήματα . Η ενασχόλησή μου με την κολύμβηση ήταν ιδιαίτερα 
αγαπημένη περίοδος και θα θυμάμαι τον προπονητή μου ,κ . Σάκη.

×Οι φίλοι που έκανα όλα αυτά τα χρόνια ήταν αρκετοί. Μαζί 
ξεκινήσαμε από την πρώτη μέχρι την έκτη και εύχομαι να 
συνεχίσουμε τη φιλία μας και τα επόμενα χρόνια.



×Μια σχολική χρονιά τελειώνει αφήνοντάς μου όμορφες αναμνήσεις , 
αλλά και προσμονή για την επόμενη χρονιά. Θα μου λείψει το 
δημοτικό σχολείο, αλλά θα ανυπομονώ για το νέο σχολείο που με 
περιμένει.

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΤΑΣΟΣ

περιμένει.

×Ονειρεύομαι το μέλλον μου όμορφο σπουδάζοντας οικονομικά, αφού 
μου αρέσουν πολύ ! Οι βάσεις για τα μελλοντικά χρόνια έχουν ήδη 
μπει σο δημοτικό σχολείο και είμαι πολύ ευγνώμων που έχω πάρει 
σωστές αρχές από το σχολείο και την οικογένειά μου!





ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ



×Άλλη μια σχολική χρονιά τελείωσε. Δυστυχώς 
όμως αυτή η χρονιά είναι η τελευταία για 
έμενα σε αυτό το σχολείο. Από το σχολείο αυτό 
έχω αποκομίσει πολλές αναμνήσεις αλλά και 
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έχω αποκομίσει πολλές αναμνήσεις αλλά και 
χρήσιμες γνώσεις. Για αυτό το λόγο τα 
συναισθήματα που με κατακλύζουν είναι 
περίπλοκα. 



×Τέλος μπορεί η πορεία μου σε αυτό το σχολείο να έφτασε στο 
τέλος της εγώ όμως δεν θα λησμονήσω αυτό το σχολείο γιατί 
εκεί γνώρισα ανθρώπους που χαράχτηκαν με ανεξίτηλο μελάνι 
στην μνήμη μου.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

στην μνήμη μου.

×Από τη μια χαίρομαι που τελείωσε και αυτή η χρονιά και από την 
άλλη λυπάμαι που θα αναγκαστώ να αποχωριστώ τους φίλους κ 
συμμαθητές μου αλλά και τους πολυαγαπημένους μου 
δασκάλους που καθημερινά έβλεπα στο πρόσωπό τους το πάθος 
που φλόγιζε στην ψυχή τους για να μεταλαμπαδεύσουν την 
γνώση.



ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



×Φέτος είναι η τελευταία μου χρονιά σε αυτό το 
σχολειό και αυτές οι εμπειρίες που πέρασα
×Θα μου μείνουν αξέχαστες μες στην καρδιά 
μου. Πάντα μου άρεσε το ποδόσφαιρο όμως το 
καλύτερο άθλημα στο σχολειό μου είναι η 
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καλύτερο άθλημα στο σχολειό μου είναι η 
κολύμβηση.
×Επίσης ασχολούμαι συνεχεία με τα μαθήματα. 
Το αγαπημένο μου είναι τα μαθηματικά που τα 
κάνω με τον δάσκαλο μου τον κύριο Πάνο 
Κονσταντινοπουλο. Έναν φωτισμένο άνθρωπο 
που αξίζει να έχει την δουλειά του 
εκπαιδευτικού.



×. Ακόμα ένας αγαπημένος μου άνθρωπος στο σχολειό μου είναι ο κύριος 
Παναγιώτης Κατσικονουρης τον οποίο είχα δάσκαλο στην τετάρτη δημοτικού. 
Κατά την διάρκεια της ζωής μου στο δημοτικό έζησα πολλές εκδρομές που 
εμπέδωσα πολλά. Μια από αυτές ήταν στο μουσείο φωταέριου που μάθαμε 
πολλά πράγματα όχι μονό για το φωταέριο άλλα και για όλο το εργοστάσιο.
×

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

πολλά πράγματα όχι μονό για το φωταέριο άλλα και για όλο το εργοστάσιο.
×Με την τάξη μου β1ωσαμε αμέτρητα γεγονότα. 

×Όμως αυτά που χαράχτηκαν στο μυαλό μου ήταν η απίθανη εκτέλεση στο 
μάθημα της ιστορίας και οι ξεκαρδιστικές πλάκες από τον δάσκαλο μου. 'Ένα 
πράγμα υπάρχει στο σχολειό μου που δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Οι ΦΙ¬ΛΟΙ 
ΜΟΥ! Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Αντώνης που τον αγαπώ σαν αδελφό μου. 
Ξέρω πως δεν πρόκειται να με προδώσει ποτέ. Κι ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΘΑ ΤΟΝ 
ΣΥΓΧΩΡΕΣΩ ΓΙΑΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ.



×Είναι αρκετά δύσκολη η αποχώρηση του δημοτικού και γενικά του 
σχολειού μου. Εκεί έζησα, εκεί μεγάλωσα, εκεί έκανα τους πρώτους 
μου φίλους. Το σχολειό μου είναι σαν δεύτερο σπίτι η μετάβαση μου 
στο γυμνάσιο θα είναι σκληρή άλλα θα είναι σαν μια καινούργια αρχή.
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στο γυμνάσιο θα είναι σκληρή άλλα θα είναι σαν μια καινούργια αρχή.

×Για το μέλλον μου επιφυλάσσω πολλά το ίδιο και οι γονή μου. Αυτό 
θα είναι το πιο σκληρό μονοπάτι που θα πρέπει να ακόλουθης. Ας είναι 
μαζί μου ο θεός για να μου δίνει φώτιση. Μαζί μου και οι οικογενειακές 
ψυχές και να με καθοδηγούν πάντα!





ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ



×Ονομάζομαι Ιωάννης Στέφανος Πετράκος είμαι 
11 χρονών, είμαι μαθητής του ΣΤ’2 και ο 
δάσκαλός μου είναι ο καλύτερος, ο κ. Πάνος .
×Πηγαίνω στη Λακωνική Σχολή από τότε που 
ήμουν μόλις 3 ετών, δηλαδή τα τελευταία 8 
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ήμουν μόλις 3 ετών, δηλαδή τα τελευταία 8 
χρόνια. Μία ολόκληρη ζωή!
×Φέτος είναι η τελευταία μου χρονιά στο όμορφο 
μου σχολείο και τα συναισθήματά μου είναι 
ανάμεικτα. Από τη μία πλευρά νιώθω 
χαρούμενος και περήφανος για τις εμπειρίες και 
τα εφόδια που έχω συλλέξει, τους φίλους που 
απέκτησα, αλλά και τις γνώσεις που κατέκτησα. 



×Από την άλλη πλευρά νιώθω έντονη συγκίνηση και θλίψη ταυτόχρονα, 
επειδή θα αποχωριστώ ανθρώπους που μέχρι τώρα αποτελούσαν μέρος της 
καθημερινότητάς μου.

×Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα ευγνωμοσύνη για 
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×Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα ευγνωμοσύνη για 
όλους τους δασκάλους και τις δασκάλες μου, που με στήριξαν όλα αυτά τα 
χρόνια σε κάθε μου βήμα. Οι εκδρομές μας, τα παιχνίδια στην αυλή, οι 
άνθρωποι...

×Όλα αυτά θα μου μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μου και θα τα θυμάμαι με 
νοσταλγία. Εύχομαι σε όλους τους συμμαθητές μου καλή αρχή στο νέο τους 
ταξίδι στο Γυμνάσιο.





ΡΕΠΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ



×Πλησιάζει ο καιρός που πρέπει να 
αποχαιρετήσω το σχολείο μου και να 
περάσω το κατώφλι του νέου σχολείου 
,του Γυμνασίου !

ΡΕΠΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

,του Γυμνασίου !

×Τώρα σιγά-σιγά αντιλαμβάνομαι πως θα 
είναι το Γυμνάσιο και ότι θα χάσω τους 
μονάκριβους φίλους που γνώρισα και 
περάσαμε μαζί πολλές αξέχαστες στιγμές 
και δε θα ξεχάσω ποτέ τα γέλια μας και 
όλα όσα ζήσαμε μαζί.



×Φεύγοντας από το Δημοτικό κάποια πρόσωπα θα μείνουν ανεξίτηλα 
στη μνήμη μου . Αρχίζοντας θα αναφέρω όλους τους δασκάλους 
όλων των ειδικοτήτων .Ιδιαίτερα τον δάσκαλό μου που όσα χρόνια 
και αν περάσουν θα υπάρχει πάντα στη καρδιά μου. Τους συνοδούς 
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και αν περάσουν θα υπάρχει πάντα στη καρδιά μου. Τους συνοδούς 
που ήταν πάντα γελαστοί και πρόθυμοί να μας βοηθήσουν σε ότι 
χρειαστούμε . Επίσης αυτοί μας συνόδευαν στις εκδρομές που ήταν 
τέλειες ειδικά εκείνη στο Λουτράκι ή στο Ράντζο και ελπίζω αυτές 
που θα έρθουνε να είναι ακόμα καλύτερες !
×Ο καθένας θεωρεί το σχολείο του το καλύτερο .



×Εγώ ,στο δικό μου σχολείο μού προσφέρθηκε απλόχερα το ατόφιο 
χρυσάφι της γνώσης και η ευκαιρία μου να το αξιοποιήσω καλύτερα 
είναι τώρα που ανοίγω τα φτερά μου τα πραγματικά όχι όπως του 
Ικάρου διότι τα δικά μου δεν θα λιώσουν με τις δυσκολίες της ζωής. 
Τέλος μου δίδαξε αξίες και ιδανικά!

ΡΕΠΠΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Τέλος μου δίδαξε αξίες και ιδανικά!

×Στο Δημοτικό το πρόγραμμά μου ήταν επιβαρυμένο με πολλές 
ασχολίες αλλά δεν μετανιώνω για καμία από αυτές αφού όλες μου 
πρόσφεραν πολλές σημαντικές γνώσεις και πέρασα υπέροχα κατά τη 
διάρκειά τους . Έκανα κολύμβηση και χορό όλα ήταν τέλεια και πάνω 
από όλα διασκεδαστικά .



×Δεν θυμάμαι μα μην μου άρεσε κάποιο μάθημα μα ιδιαίτερη κλίση 
είχα στην Ιστορία, τη Γλώσσα και τα Γαλλικά.
×Τα συναισθήματά μου για τον ερχομό του Γυμνασίου είναι ανάμικτα 
.Νοιώθω φόβο για το άγνωστο αλλά και χαρά που μεγάλωσα και θα 
με φωνάζουν πια 'γυμνασιόπαιδο ' .Είναι αυτονόητο ότι θα μου 
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με φωνάζουν πια 'γυμνασιόπαιδο ' .Είναι αυτονόητο ότι θα μου 
λείφειτο παλιό μου πια σχολείο αλλά θα το επισκέπτομαι όποτε 
μπορώ.
×Έτσι είναι η ζωή ,όταν κλίνει ένας κύκλος ανοίγει κάποιος άλλος. 
Είμαι σίγουρη ότι οι κύκλοι που αρχίζουν να ανοίγονται θα είναι οι 
καλύτεροι!Κλείνοντας να αναφέρω ότι στο σχολείο μου γνώρισα 
υπέροχους ανθρώπους που μου στάθηκαν στις δύσκολες στιγμές 
μου. Τους ευχαριστώ όλους !





ΤΣΙΠΩΡΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ



×Ονομάζομαι Βεατρίκη Τσιπώρη και είμαι 
μαθήτρια της Λακωνικής Σχολής 8 ολόκληρα 
χρόνια. Μέσα από αυτή την τεράστια πορεία μου 
στην Λακωνική έχω αποκομίσει, μάθει και κάνει 
κτήματά μου πολλές ευχάριστες εμπειρίες και 

ΤΣΙΠΩΡΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ

κτήματά μου πολλές ευχάριστες εμπειρίες και 
γνώσεις που θα κουβαλώ σε όλη μου τη ζωή.
×Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μου είχα 
δίπλα μου ανθρώπους που να με στηρίζουν και 
αυτοί δεν είναι άλλοι από τους δάσκαλούς μου. 
Οι γυμναστές, οι συνοδοί, οι δάσκαλοι και όλοι οι 
άνθρωποι του σχολείου μας βοηθούσαν με το 
χαμόγελο και τη στήριξή τους να συνεχίσουμε 
να παλεύουμε πάνω στα θρανία!.



×Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω είναι οι 
τόσες εκδρομές που έχουμε πάει όπως το σκι, το ράντσο αλλά και 
αυτές μέσα στο σχολικό πρόγραμμα. Επιπλέον ο τρόπος με τον οποίο 
διδάσκεται ο μαθητής το κάθε μάθημα τον κάνει να το λατρέψει ακόμα 
και τα μαθηματικά που για τους περισσότερους είναι ένα μισητό 

ΤΣΙΠΩΡΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ

και τα μαθηματικά που για τους περισσότερους είναι ένα μισητό 
μάθημα. Έτσι και εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο! Οι τόσοι φίλοι 
και φίλες που έχω κάνει από την πρώτη στιγμή που πέρασα το κατώφλι 
της Λακωνικής θα μου λείψουν αφάνταστα και δεν μπορώ να φανταστώ 
τη ζωή μου χωρίς αυτούς! Τώρα που σε λίγους μήνες φεύγω για το 
γυμνάσιο με πιάνει τρόμος και στενοχώρια που θα αποχωριστώ όλα 
αυτά που αγαπάω. Αλλά πάντα με τις γνώσεις και τις συμβουλές των 
δάσκαλών μου θα προχωρώ μπροστά. Αντίο Λακωνική! Οα μου 
λείφεις!!!



ΦΩΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ



×Ονομάζομαι Φαίη και είμαι 12 ετών. Βρίσκομαι στη 
Λακωνική Σχολή εδώ και οκτώ χρόνια και είμαι 
περήφανη που φοιτώ σε ένα τόσο καλό σχολείο 
που μου έχει διαμορφώσει ένα τόσο καλό 
χαρακτήρα. Φέτος όμως θα αναγκαστώ να φύγω 

ΦΩΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

χαρακτήρα. Φέτος όμως θα αναγκαστώ να φύγω 
απ'το σχολείο και θα αποχωριστώ όλους τους 
φίλους μου και τους δασκάλους μου, οι οποίοι με 
γέμισαν εφόδια για το μέλλον μου. Οι δάσκαλοι 
που είναι βαθιά στην καρδιά μου είναι ο κ. Πάνος, 
η κα Μαρία και η κα Σίσσυ γιατί μαζί τους είχα 
ευχάριστες στιγμές. Αποχαιρετώ λοιπόν τη 
Λακωνική Σχολή με πολλή αγάπη γι' αυτήν.





Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



×Αγαπημένα μου Παιδιά,

×Η ώρα… ήρθε! Με τα πανιά της ψυχής και του μυαλό αναπεπταμένα θα αφήσετε την απανεμιά 
της Λακωνικής Σχολής για να μεταβείτε στο επόμενο πνευματικό σας λιμάνι συνεχίζοντας το 
μεγάλο ταξίδι της ζωή σας. Συγκινημένος στέκομαι και εγώ στην προβλήτα για να σας 
κατευοδώσω μ’ ένα χάδι στην καρδιά και να σας ευχηθώ ολόθερμα άνεμος ούριος να πνέει σε 
κάθε ταξίδι της ζωή σας!

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

×Μα οι ευχές παραχωρούν δειλά τη θέση τους στις αναμνήσεις που αναδύονται λυτρωτικές απ’ 
τα μύχια της ψυχής μου, καθώς άφησαν εκεί ανεξίτηλα τα ίχνη τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνοδοιπορίας μας βιώσαμε ξεχωριστές εμπειρίες, ενώ ξεδιπλώσατε τα ζηλευτά χαρίσματά σας 
και τις επαινετές δεξιότητές σας. Η γλυκύτητα της ψυχή σας, η καθαρότητα των συναισθημάτων 
σας, η ανυπόκριτη συμπεριφορά σας, το άδολο χαμόγελό σας, η προσήνεια του χαρακτήρα σας 
θεμελιώνουν μέσα μου στέρεη τη βεβαιότητα πως θα πορευτείτε με δυναμισμό, με αξιοπρέπεια 
και αυτοπεποίθηση στο νέο στίβο της ζωή σας.

×Ο καθένας από σας είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ και η δύναμη του μυαλού σας αλλά κυρίως η γνησιότητα 
της ψυχή σας είναι πολύτιμα μαργαριτάρια που κοσμούν για πάντα το σχολείο μας και στο 
μέλλον θα καταυγάσουν την πατρίδα μας.



×Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας διαμορφωνόταν μέσα μου η προσδοκία μιας 
ποθητής ιδανικής κατάστασης για τον καθένα σας και γι’ αυτό εργάστηκα με τα μάτια στραμμένα 
στο μέλλον.

×Δουλέψατε μεθοδικά και με στρατηγική ως ακαταπόνητοι σκαπανείς του πνεύματος, 
θωρακίζοντας νου και καρδιά! Ο καθένας σας είχε την ικανότητα να ενσωματώνει και να 
μετασχηματίζει στο δικό του γνωστικό περιβάλλον τις γνώσεις που αποκτούσε στη τάξη. Πολλές 
φορές οι παρεμβάσεις σας στο μάθημα και τα βαθυστόχαστα σχόλιά σας έδιναν το έναυσμα και 
διαμόρφωναν τις προϋποθέσεις για ουσιώδεις προεκτάσεις, ενώ ταυτόχρονα αναθεωρούσαν 

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

διαμόρφωναν τις προϋποθέσεις για ουσιώδεις προεκτάσεις, ενώ ταυτόχρονα αναθεωρούσαν 
τους προδιαγεγραμμένους στόχους του μαθήματος. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ως έμπειροι 
αναλυτές των κειμένων βυθιστήκατε στο νόημά τους και αποκρυπτογραφήσατε απροσπέλαστα 
στον κοινό νου μηνύματα! Κι εγώ, ως πνευματικός σας πατέρας, καμάρωνα και εδραίωνα μέσα 
μου την πεποίθηση πως είστε “φτιαγμένοι”, όλοι σας, για σπουδαία πράγματα!

×Δώσατε σε κάθε μάθημα το περίσσευμα της ψυχή σας και το απόσταγμα του μυαλό σας και με 
τον τρόπο αυτό ορίσατε το μέγεθος των δικών μου προσπαθειών. Μου υποδείξατε με την 
ακάθεκτη ορμή της ψυχή σας πως με το εύρος των δικών μου εκπαιδευτικών επιδιώξεων 
πρέπει να κινείται στην ουσιαστική κατάκτηση της γνώσης και όχι να εξαντλείται σε μία άγευστη 
διεκπεραιωτική διαδικασία μάθησης.



×Μέσα σ’ αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον γευτήκατε σπουδαίους πνευματικούς καρπούς την 
υπευθυνότητα, την κριτική σκέψη, την ωριμότητα, την εργώδη προσπάθεια, την τιμιότητα, την 
εγρήγορση της συνείδησης, την απενοχοποίηση του λάθους και την αναγνώρισή του ως στοιχείο 
οικοδόμησης του σωστού.

×Αγαπημένα μου παιδιά, το καλάθι της ψυχή σας είναι κούμουλο (γεμάτο) από ευγενή αισθήματα 
και ζηλευτές γνώσεις! Διατηρήστε αλώβητο, άθικτο τον εσωτερικό σας θησαυρό! Αυτή η αύρα 

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

και ζηλευτές γνώσεις! Διατηρήστε αλώβητο, άθικτο τον εσωτερικό σας θησαυρό! Αυτή η αύρα 
της αγνής ψυχή σας θα δώσει ώθηση και νόημα στα έργα σας. Ν είστε “ζήλω πεπιρομένοι” ώστε 
να γίνετε παράδειγμα προς μίμηση για άλλους, οι οποίοι θα θελήσουν να δροσιστούν με το δικό 
σας πνευματικό ύδωρ εκεί που απαγκιάζει η δική σας ψυχή, θα αναζητήσουν καταφύγιο και 
έρεισμα κι άλλοι…. Τότε θα νιώθετε εσωτερική πληρότητα! Θα είστε ολοκληρωμένοι!

×Τότε ακριβώς και οι γονείς σας θα νιώθουν αναπαυμένοι και δικαιωμένοι, γιατί ο αγώνας τους 
δεν πήγε χαμένος. Θα αισθανθούν πως οι άοκνες προσπάθειές τους και οι θυσίες τους για την 
πρόοδό σας καρποφόρησαν. Μην ξεχνάτε πως μετά το θεό είναι οι γονείς μας και η ευχή τους 
μας θωρακίζει και μας ενδυναμώνει να προχωρήσουμε με θάρρος στη ζωή. Να τους σέβεστε και 
να τους αγαπάτε!



×Παιδιά μου, ζητώ ειλικρινά συγνώμη για τις αδυναμίες μου, τις παραλείψεις 
μου, τις εκρήξεις μου και τα όποια λάθη μου! Να ξέρετε όμως, πως δεν 
υπήρχε κακή πρόθεση ή εμπάθεια, αλλά πάθος για αγώνα και μάχη. Για τον 
καθένα από σας έχω ένα προσωπικό όραμα και είμαι βέβαιος πως με τη 
βοήθεια του θεού θα ευοδωθούν όλοι οι στόχοι σας! Να είστε σίγουροι πως 
σε κάθε πνευματικό σας φτερούγισμα θα πεταρίζει και η δική μου καρδιά! 

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

σε κάθε πνευματικό σας φτερούγισμα θα πεταρίζει και η δική μου καρδιά! 
Θα σκιρτούν μέσα μου η αισιοδοξία και η ελπίδα πως τούτος ο τόπος, η 
γλυκιά μας πατρίδα, θα βρει στα πρόσωπά σας τους αναμορφωτές της.

×Θέλω να πιστεύω πως αυτό το κείμενο δε σηματοδοτεί το τέλος της κοινής 
μας πορείας, καθώς στο πέρασμα των χρόνων θα ανακαλύπτετε στις λέξεις 
στου διαφορετικό νόημα κάθε φορά. Θα είναι ένας μυστικός δίαυλος 
επικοινωνίας που θα χρωματίζει και θα νοηματοδοτεί τις αναδυόμενες 
αναμνήσεις μας.



×Σας αφήνω με τα λόγια του θυμόσοφου Γέρου του Μοριά: “ Η προκοπή σας και Η προκοπή σας και 
η μάθησή σας να μη γίνει σκεπάρνι μόνο για το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το η μάθησή σας να μη γίνει σκεπάρνι μόνο για το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το 
κοινό καλό της κοινότητος και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας κοινό καλό της κοινότητος και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας 
⌠⌠….….⌡⌡,  εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο. ,  εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο. ⌠⌠….….⌡⌡. Να έχετε ως . Να έχετε ως 
θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία και την φρόνιμου θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία και την φρόνιμου ελευθερίανελευθερίαν”.”.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

××Σας αγαπώ!Σας αγαπώ!
××Ο Δάσκαλός σαςΟ Δάσκαλός σας
××Π. Π. ΚωνσταντινόπουλοςΚωνσταντινόπουλος



H ΔΑΣΚΑΛA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κούτσιου Βασιλική



H ΔΑΣΚΑΛA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Κούτσιου Βασιλική

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

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

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

×Με αγάπη ,

×Κούτσιου Βασιλική



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΗΣ



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΗΣ



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΗΣ



ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ

Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΤΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ



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

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

ΣΤΙΧΟΙ

Για καμαρώστε μας, 
χαμογελάστε μας
εσείς γονείς κ αδελφοί.

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

Την αγάπη των δασκάλων
στήριγμά μας το Θεό.

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




