ΕΝΘΥΜΙΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤ’1

Σχολικό έτος 2018-19

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ

Η ΤΑΞΗ ΜΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεια σας με λένε Κώστα Δαμιανή και
σύντομα θα γίνω 12 χρονών. Είμαι στο
σχολείο εδώ και 9 χρόνια.Έχω
περάσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής
μου και δεν θα ήθελα ποτέ να φύγω
από αυτό το σχολείο. Έχω πολλούς
φ λου οι οποίοι
φίλους
οπο οι με σέβονται,
σ βονται, με
αγαπάνε και με συμπονούν, όπως ο
Γιώργος, ο Βαγγέλης, ο Γεράσιμος και ο
Άλκης.Έχω πάει πολλές εκδρομές οι
οποίες μου έχουν δώσει πολλές γνώσεις.
Οι δάσκαλοι μου με έχουν αγαπήσει και
μου έχουν δείξει να σέβομαι τους
ανθρώπους γύρω μου. Αυτό το σχολείο
θα μου μείνει για πάντα στην καρδιά.

ΔΑΜΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕΔΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΕΔΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Με λένε Βαγγέλη και είμαι 12 χρονών.Πηγαίνω στην Λακωνική
σχολή στην έκτη δημοτικού.Είμαι στη Λακωνική σχολή από τον
παιδικό σταθμό. Σε αυτό το σχολείο πέρασα τα περισσότερα
παιδικά μου χρόνια. Στη Λακωνική οι δάσκαλοι μου
συμπεριφέρθηκαν με αγάπη, εμπιστοσύνη και ευαισθησία,
ιδιαίτερα αγάπησα τον κύριο Πάνο που μας συμπαραστεκόταν
σε κάθε δυσκολία.

ΚΑΝΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεια σας! Με λένε Γιώργο Κανακάλη και είμαι
μαθητής της Λακωνικής Σχολής Εκπαιδευτήρια
Φραγκή. Παίζω τένις και μπήκα στην
αγωνιστική ομάδα και να είμαι στους 100
καλύτερους στην Ελλάδα. Είμαι 12 ετών και
καλός μαθητής με αγαπημένο μάθημα, τα
μαθηματικά και την ιστορία. Ζω στο Χαϊδάρι
στην Αθήνα και αγαπώ τη πειραιώτικη ομάδα
του Ολυμπιακού. Κάνω Γερμανικά και Αγγλικά,
μου αρέσουν οι ξένες γλώσσες και λατρεύω το
μάθημα με τον αγαπημένο δάσκαλο της έκτης
τον κύριο Παναγιώτη. Έχω την πεποίθηση ότι
θα έχω μια ομαλή μετάβαση στο Γυμνάσιο
αφού το έχω δουλέψει πολύ.

ΚΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γεια σας,με λένε Σπύρο Κίκη.Είμαι
εδώ από το παιδικό σταθμό και
φέτος είμαι στην έκτη και
στεναχωριέμαι που θα φύγω.
Αγαπημένα μου μαθήματα είναι η
Ιστορία,τα Μαθηματικά και η
Γυμναστική.Επίσης οι αγαπημένοι
μου δάσκαλοι είναι ο κύριος Πάνος
και ο κύριος Σάκης.Περισσότερο θα
μου λείψει ο Μιχαήλ,ο Άλκης,ο
Δέδες,ο Κοττάκης,ο Ορέστης,ο
Σπύρος,ο Κουτσοβασίλης,ο
Παναγιώτης από το ΣΤ2 και ο
Γιώργος με τον Ηλία από το Ε2.

ΚΙΣΣΑΜΙΤΑΚΗΣ ΑΛΚΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΙΣΣΑΜΙΤΑΚΗΣ ΑΛΚΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεια σας! Ονομάζομαι Άλκης-Γιώργος Κισσαμιτάκης και πηγαίνω στην ΣΤ’ τάξη της Λακωνικής
Σχολής. Το σχολείο αυτό σημαίνει πολλά για μένα καθώς είναι το δεύτερο σπίτι μου από το
Νηπιαγωγείο και για χρόνια το μοιραζόμουν μαζί με τον αδελφό μου Νικόλα.Είμαι δεμένος με
όλο το τμήμα αφού είμαστε μαζί 7 χρόνια πλέον, αλλά ξεχωρίζω τον Γιώργο Κουτσοβασίλη, τον
Γεράσιμο Φίλιο και τον Μιχαήλ Ράλλη. Ξεκινώντας από την Κα Μαρία στο Νηπιαγωγείο και
φτάνοντας μέχρι τον Κο Πάνο Κωνσταντινόπουλο φέτος, είναι πολλοί οι δάσκαλοι που με έχουν
διαμορφώσει: η Κα Τότα στη Μουσική, η Κα Κατερίνα στα Αγγλικά, η Κα Ελένη και η Κα Τόνια
στα Γαλλικά, ο Κος Σάκης στη γυμναστική αλλά και οι παλαιότεροι δάσκαλοι όπως ο Κος Πάνος
Κατσικονούρης, η Κα Φωτεινή και η Κα Βάσω.

KIΣΣΑΜΙΤΑΚΗΣ ΑΛΚΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ

Η Λακωνική όμως δεν είναι μόνο οι φίλοι και οι δάσκαλοι, αλλά και οι άνθρωποί της: στο σχολικό ο Κος Ανδρέας, η Κα
Μαρία, η Κα Ειρήνη αλλά και η Κα Κούλα με την ατέλειωτη φροντίδα της στην πισίνα. Όλοι μου δίδαξαν ένα μάθημα,
μαθήματα τα οποία θα κρατήσω στην καρδιά μου για όλη μου τη ζωή!Στον ελεύθερο μου χρόνο, μου αρέσει να
διαβάζω λογοτεχνικά βιβλία, να κάνω LEGO κατασκευές, να γράφω ποιήματα, να ακούω μουσική, να βλέπω ταινίες και
να παρακολουθώ μπάσκετ N.B.A. Αγαπώ το μπάσκετ και το AIKIDO με το οποίο ασχολούμαι 6 χρόνια. Από τα σχολικά
μαθήματα πάλι, προτιμώ περισσότερο τα Μαθηματικά, την Έκθεση και την Ιστορία. Το σχολείο αυτό μου προσέφερε
γνώσεις, ήθος αλλά και πολλές εμπειρίες όπως τις αθλητικές Λακωνιάδες, τις μουσικές γιορτές αλλά και τις εκδρομές
σε όμορφα μέρη εντός κι εκτός Αθηνών. Ανυπομονώ και για τη φετινή εκδρομή στη Καστοριά, Πρέσπες και Νυμφαίο.
Έπειτα από τόσα που έχω ζήσει σε αυτό το σχολείο, μου φαίνεται δύσκολο να το αποχωριστώ, αλλά οι αλλαγές είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής κι αισθάνομαι σιγουριά για να τις αντιμετωπίσω χάρη στα εφόδια που έχω λάβει όλα
αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω με τι θα ασχοληθώ τελικά όταν ενηλικιωθώ, αλλά αν με ρωτούσατε σήμερα θα σας έλεγα ότι
θέλω να γίνω N.B.A. sportscaster και στον ελεύθερο χρόνο μου να γράφω μυθιστορήματα. Θα επιστρέφω σίγουρα
όμως στο σχολείο για να βλέπω τα αγαπημένα μου πρόσωπα.

ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Μια ακόμη σχολική χρόνια φτάνει στο
τέλος της, δηλαδή του χρόνου θα
περάσω τη μεγάλη πύλη του γυμνάσιου
φεύγοντας από το σχολειό μου και
παίρνοντας μαζί μου τόσες όμορφες
αναμνήσεις. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τις
τόσο όμορφες στιγμές που πέρασα με
τους φίλους και δάσκαλους μου.Οι
τόσες υπεροχές αναμνήσεις θα μείνουν
για πάντα χαραγμένες μέσα μου.

ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Δε θα παραλείψω επίσης να αναφέρω και για το αγαπημένο
μάθημα, την ιστορία και αγαπημένο μου άθλημα την τοξοβολία όπου
διδασκόμασταν στη φυσική αγωγή. Παρ’ όλα αυτά
δυστυχώς θα αποχωριστώ τους πολυαγαπημένους μου φίλους και
δάσκαλους που ήμασταν μαζί σε τόσες όμορφες και
άσχημες στιγμές καθώς ζούσαμε όλοι μαζί σαν μια μεγάλη
οικογένεια.Μόνο και μόνο που σκέφτομαι πως σε λίγους μήνες θα αφήσω το
σχολειό μου και τους συμμαθητές συνθλίβομαι
κάτω από τις τόσες σκέψεις. Πώς θα είναι το νέο μου σχολειό; Θα είμαι
αποδεκτός από τους νέους μου δάσκαλους και συμμαθητές; Θα μου
ανοίξουν ορθάνοικτα την πύλη για το γυμνάσιο
και τη νέα ζωή; Θα το μάθω σύντομα!!!Στο μέλλον φαντάζομαι τον εαυτό μου,
σαν ένα πολύ σπουδαίο επιστήμονα με τις
κατάλληλες αρχές και ήθος. Έχω όμως αρκετό χρόνο και
μελέτη μέχρι τότε μπροστά μου για να κάνω το όνειρο μου
αληθινό! Αλλά για να γίνει αυτό θα με βοηθήσει το σχολειό μου δίνοντας
μου τα κατάλληλα εφόδια για τη ζωή. Και όμως, το
έχει κάνει ήδη!

ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεια σας. Με λένε Γιώργο-Αναστάσιο Κουτσοβασίλη και σε λίγους μήνες θα γίνω 12 χρονών.Σαν
χθες θυμάμαι την πρώτη μέρα που πέρασα το κατώφλι της Λακωνικής.Πέρασα μία μεγάλη
σταδιοδρομία μέχρι να φτάσω εδώ, στην έκτη δημοτικού. Όλοι οι δάσκαλοι της Λακωνικής
αποτελούσαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, αλλά όλοι ήταν της αρεσκείας μου. Ωστόσο οι
αγαπημένοι μου δάσκαλοι ήταν δύο: ο κ.Κατσικονούρης και ο δάσκαλος που έχω αυτή τη χρονιά: ο
κ. Κωσταντινόπουλος. Είναι απίστευτο πως αυτή τη στιγμή κατέχω τον τίτλο του μεγάλου παιδιού και
σε 5 μήνες θα τον ξαναχάσω. Σε λιγοστό καιρό από τώρα θα βρίσκομαι σε ένα άλλο σχολείο. Όμως,
πιστεύω πως, το γυμνάσιο θα μου φανεί πιο εύκολο, καθώς κατέχω γερά θεμέλια από την Λακωνική.
Σίγουρο είναι, ότι θα φύγω από την Λακωνική με ευχάριστες αναμνήσεις.

ΜΗΛΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΜΗΛΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Είμαι ο Στέλιος και πηγαίνω στην ‘’ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ‘’ .Η αγαπημένη μου δασκάλα, είναι η κυρία
Φωτεινή, αλλά και ο δάσκαλος που έχουμε σε αυτή την τάξη, ο κύριος Πάνος.Η καλύτερη εκδρομή
που πήγα, ήταν την Δευτέρα με την κυρία Ελένη στο Ινστιτούτο Γαλλικών, το Μουσείο
Σιδηροδρόμων, η εκδρομή στην Ακαδημία Πλάτωνος και όταν πήγαμε και παρακολουθήσαμε ένα
Κονσέρτο. Πέρασα τα καλύτερα χρόνια εδώ, και είναι πολύ κρίμα που πρέπει να αποχωριστούμε ο
ένας τον άλλο και να κάνουμε την μετάβασή μας στο Γυμνάσιο.Θυμάμαι όταν πρωτοήρθαμε στο
δημοτικό και όλη αυτή η ιστορία άρχισε στην πρώτη δημοτικού. Μακάρι και τα υπόλοιπα χρόνια της
ζωής μου να περάσουν σαν και τα χρόνια μιας τέλειας σχολικής χρονιάς στην ‘’ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ’’ .

ΡΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Με λένε Μιχαήλ και είμαι 11
χρονών!!! Νιώθω πολύ χάλια
που αποχωρίζομαι την
Λακωνική Σχολή.Το
αγαπημένο μου μάθημα είναι η
Ιστορία, τα Μαθηματικά και η
Φυσική!!!Ο αγαπημένος μου
δάσκαλος ήταν ο
κ.Παναγιώτης, γιατί μας κάνει
πολλά αστεία κατά την ώρα
του μαθήματος. Οι καλύτεροί μου
φίλοι στη Λακωνική ήταν ο Άλκης,
ο Σπύρος και ο Γεράσιμος και οι
αγαπημένες μου εκδρομές ήταν οι
τετραήμερες.

ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Ονομάζομαι Σπύρος Σκαφιδάς. Είμαι 12
ετών, μαθητής της ΣΤ’ δημοτικού.
Λατρεύω το
tae kwon do και το σχολείο
μου. Φοιτώ στη Λακωνική
Σχολή Εκπαιδευτήρια Φραγκή επί επτά
συναπτά έτη. Κατά τη διάρκεια αυτών
των χρόνων
έχω περάσει από πολλούς
δασκάλους, όλοι τους
εξαιρετικοί! Ο καθένας από
αυτούς άφησε το δικό του
στίγμα στο μυαλό και στην
καρδιά μου.

Με τους συμμαθητές μου
γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και
έχουμε αναπτύξει υπέροχες σχέσεις.
Το σχολείο μου,
εκτός από αυτά που γράφουν τα
βιβλία, μου δίδαξε πώς να είμαι
σωστός άνθρωπος για να σταθώ
στην κοινωνία με το κεφάλι ψηλά.
Χαρές, λύπες, επιτυχίες, αποτυχίες…
Όλα χαράχτηκαν με ανεξίτηλο
μελάνι στην ψυχή μου και με
προετοίμασαν να διαβώ το κατώφλι
του Σχολείου μου έτοιμος για το
αύριο.

ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ονομάζομαι Αναστάσιος Στάσης και είμαι 12
χρονών. Στην Λακωνική Σχολή άρχισα να φοιτώ
πριν τρία χρόνια. Ήμουν ένα παιδί χωρίς
αυτοπεποίθηση και να που απόκτησα εμπειρίες και
γνώσεις και πίστη στον εαυτό μου. Κι αυτό γιατί με
αγκάλιασαν, οι δάσκαλοί μου, κος Παναγιώτης
Κατσικονούρης και κος Παναγιώτης
Κωνσταντινόπουλος, που με έκαναν να αγαπήσω
την Γλώσσα, οι Δασκάλες των Αγγλικών κα Κάθυ και
κα Κατερίνα, η Οικογένεια Φραγκή, ποιους να
πρωτοπώ… την κα Κωνσταντίνα που με συνοδεύει
με το σχολικό, την κα Τότα με την μουσική της
παιδεία, τον κο Βασιλείου Γρηγορίου που με έκανε
να λατρέψω την Φυσική. Τους Ευχαριστώ όλους και
τον καθένα ξεχωριστά. Μέσα από την διδασκαλία
καλλιέργησα τα Μαθηματικά, την Φυσική, την
Πληροφορική και την Αγγλική γλώσσα, μαθήματα
που μου αρέσουν πάρα πολύ. Έμαθα να επιμένω
για το καλύτερο.

ΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Η κολύμβηση είναι το αγαπημένο μου χόμπυ (άθλημα) τόσο που όποτε μπορώ
βουτώ στην άπατη θάλασσα και την εξερευνώ, την διασχίζω με μεγάλες
απλωτές. Τα Εικαστικά, η ζωγραφική και η πληροφορική είναι οι αδυναμίες μου.
Τρία χρόνια πέρασαν, συμμαθητές και συμμαθήτριες έγιναν φίλοι και φίλες που
μου στάθηκαν, και χάρη στην επιμονή των Δασκάλων μου και στην στήριξη της
μητέρας μου, διδάχθηκα την αγάπη, την συμπόνια, την ελπίδα, τον σεβασμό και
μου δόθηκαν εφόδια που θα με συντροφεύουν για πάντα στη ζωή. Για να είμαι
ειλικρινής, δεν έχω ακόμα συνειδητοποιήσει ότι θα φύγω από την Λακωνική Σχολή
-Εκπαιδευτήρια Φραγκή. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου για όλα τα παιδιά της
ΣΤ΄ Τάξης, να κάνουμε νέους καλούς φίλους-φίλες, να επιλέξουμε συνειδητά τον
δρόμο που θα ακολουθήσουμε και με αποφασιστικότητα να θέσουμε τους
στόχους μας τα επόμενα χρόνια στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και ΘΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ! Θα είστε πάντα στην καρδιά μου όλοι οι άνθρωποι της
Λακωνικής Σχολής και θα σας επισκέπτομαι!

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ονομάζομαι Μάριος Στουραϊτης και είμαι 12
ετών. Τα πρώτα μου βήματα, τα έκανα το
2009,μόλις 2,5 ετών στον παιδικό σταθμό. Η
οικογένεια μου αποτελείται από 4 άτομα. Τη
μητέρα μου που τη λένε Μαίρη, τον μπαμπά
μου που τον λένε Λευτέρη και την μεγάλη
μου αδερφή την Πένυ. Όταν έχω ελεύθερο
χρόνο παίζω ποδόσφαιρο ή συναντιέμαι με
τους φίλους μου να παίξουμε. Από την πρώτη
στιγμή που αντίκρισα τα χαρούμενα
πρόσωπα των συμμαθητών μου δέθηκα μαζί
τους. Μα πιο πολύ με τον Γιώργο Κανακάλη,
τον Γεράσιμο Φίλιο και τον Λευτέρη Τσώλη
που είναι οι τρεις καλύτεροι φίλοι μου. Δεν
θέλω να χωριστούμε ποτέ.

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Αυτό το σχολείο μου έμαθε να δουλεύω, να κάνω φιλίες ,σχέσεις, να
είμαι έτοιμος να γίνω ένα καινούργιο μέλος της κοινωνίας
αντιμετωπίζοντας κατάλληλα τις επόμενες τάξεις. Γι αυτό λοιπόν τώρα
που το σχολείο κλείνει για καλοκαίρι στεναχωριέμαι αλλά ταυτόχρονα
χαίρομαι. Στη μνήμη μου θα μείνει πάντα χαραγμένη η ημερομηνία 15
Ιουνίου. Ακόμη όποτε έχω χρόνο θα επισκέπτομαι τις δασκάλες και
τους δασκάλους μου και θα θυμάμαι τις όμορφες και τις άσχημες
στιγμές που πέρασα μαζί τους, μέσα σε μια τάξη με λαμπερά
πρόσωπα. Τα όνειρα μου για το μέλλον, είναι να κάνω μια
ευτυχισμένη οικογένεια που θα αποτελείται από εμένα, τη σύζυγο μου
και τα δυο παιδιά μου. Ακόμη, αφού μπορέσω να βγω στη κοινωνία,
θα ήθελα να γίνω δάσκαλος με χόμπι το ποδόσφαιρο.

ΤΣΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ονομάζομαι Λευτέρης Τσώλης και είμαι 12
χρονών.Πάω στην Λακωνική Σχολή από τα
2,5 ετών.Η οικογένεια μου αποτελείται από
4 άτομα.Την
τομα.Την μητέρα
μητ ρα μου, την Δήμητρα,τον
Δ μητρα,τον
πατέρα μου, τον Σπύρο, τον αδερφό μου,
τον Βασίλη και εμένα. Ο αγαπημένος μου
δάσκαλος είναι ο κύριος Πάνος που τον
αγαπάω πολύ. Ο αγαπημένος μου φίλος
είναι ο Γεράσιμος.

ΤΣΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Στη Λακωνική τόσα χρόνια έχω περάσει πολύ όμορφα και
έχω εμπλουτίσει τις γνώσεις μου ώστε το Γυμνάσιο και το
Λύκειο να μου φανούν παιχνιδάκι. Ευχαριστώ όλους τους
δασκάλους μου και ιδιαίτερα τον κύριο Πάνο που μου
έδωσε ώθηση ώστε να τερματίσω αυτό το ταξίδι. Εύχομαι
σε όλους τους δασκάλους μου, μέσα από την καρδιά μου
τα καλύτερα για αυτούς και την οικογένεια τους.
Εις το επανιδείν.

ΦΙΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
.

Με λένε Ορέστη Φίλη και φοιτώ στην Λακωνική
Σχολή εδώ κι έναν χρόνο. Μου αρέσει το διάβασμα,
να παίζω με την γάτα μου και να φτιάχνω
κατασκευές με LEGO. Εξασκούμαι στο κολύμπι και
μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Τα αγαπημένα
μου μαθήματα είναι η Ιστορία και τα Μαθηματικά.
Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς το σχολείο μου
προσέφερε καινούργιους φίλους, καινούργιους
δασκάλους και ένα νέο πολύ ωραίο σχολικό
περιβάλλον. Ο δάσκαλος της τάξης μας ο κύριος
Παναγιώτης, ο κύριος Στέφανος, η κυρία Βασιλεία
και η κυρία Ελένη μας χάρισαν πολλά αξέχαστα
μαθήματα.

ΦΙΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
Γενικά, έκανα παρέα με όλη την τάξη αλλά τα διαλείμματα
τα περνούσα κυρίως με το Μιχαήλ και τον Σπύρο.
Τη φετινή χρονιά, η τάξη μας έκανε αρκετές
εκπαιδευτικές επισκέψεις. Αυτές που ξεχώρισαν ήταν η
επίσκεψη στη Βουλή και η επίσκεψη στο
Καπνεργοστάσιο. Ακόμα συμμετείχα σε διαγωνισμούς και
εξετάσεις και απέκτησα εμπειρίες πολύ χρήσιμες για το
μέλλον. Φέτος στη Λακωνική Σχολή πέρασα έναν
αξέχαστο χρόνο. Όμως καθώς βρίσκομαι σ' αυτό το
σχολείο μόλις για μια σχολική χρονιά, δεν νιώθω όπως οι
υπόλοιποι τόσο δυνατό το αίσθημα της αποχώρησης,
αλλά νιώθω περίεργα που αφήνω μετά από έξι χρόνια το
δημοτικό.

ΦΙΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΦΙΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Είμαι ο Γεράσιμος Φίλιος και πηγαίνω στην Έκτη τάξη του Δημοτικού. Όλα αυτά τα χρόνια στη
Λακωνική πέρασα εκπληκτικά. Γνώρισα καινούρια παιδιά, με τα οποία έχω δέσει πολύ καλά και θα
στεναχωρηθώ πολύ που θα τα χάσω! Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια παιδιά που όπου έχουμε δέσει
και θα ήθελα να μη χωριστούμε ποτέ. Αυτά τα παιδιά είναι:Ο Λευτέρης Τσώλης, ο Μάριος Στουραϊτης,ο
Νίκος Φουμάκης και η Ελβίνα Καλογεροπούλου! Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρω πως η Λακωνική
έχει ένα πολύ έμπειρο προσωπικό. Ο αγαπημένος μου δάσκαλος είναι ο κος Πάνος, ο οποίος ήταν ο
άνθρωπος που με βοήθησε να λύσω πολλά γνωστικά και προσωπικά προβλήματα. Φυσικά δεν
μπορώ να ξεχάσω τον κο Παναγιώτη Κατσικονούρη, δάσκαλο της 4ης Δημοτικού με τον οποίο είχαμε αν
απτύξει μια τέλεια σχέση. Μαζί με αυτούς τους δασκάλους εξελίχθηκα και αυτά που μου δίδαξαν θα τα
κουβαλώ στη ζωή μου ως όπλο. Με την Λακωνική κάναμε επίσης πολλές εκδρομές , όμως η
αγαπημένη μου ήταν αυτή στη Λίμνη Πλαστήρα. Δε θα την ξεχάσω ποτέ! Τα αγαπημένα μου
μαθήματα είναι τα Μαθηματικά, η Γλώσσα και η Ιστορία. Την ιστορία την αγάπησα χάρη στον κο Πάνο,
οποίος έχει τεράστια αδυναμία στον Ιωάννη Καποδίστρια. Όπως και εγώ άλλωστε! Τέλος θα ήθελα να
ευχαριστήσω τη διεύθυνση της Λακωνικής για την προσπάθειά τους να σμιλέψουν τον χαρακτήρα μου
και να προσθέσουν και εκείνοι κάτι στην τράπεζα των γνώσεών μου. Ένα να θυμάσαι Λακωνική δε θα
σε ξεχάσω ποτέ! Εις το επανιδείν λοιπόν και ευχαριστώ!

ΦΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Με λένε Νίκο Φουμάκη και πάω 6η δημοτικού. Στον ελεύθερο μου χρόνο ακούω μουσική, είμαι στον
υπολογιστή και κολυμπάω. Οι αναμνήσεις μου από τη Λακωνική σχολή στεγάζονται σε ένα ιδιαίτερο
μέρος της καρδιάς μου. Σ’ αυτό το σχολείο όχι μόνο εκπαιδεύτηκα, αλλά και διαπαιδαγωγήθηκα και
δεν θα μπορούσα να είμαι πιο πολύ ευγνώμων στους καθηγητές. Ο καθένας τους έχει συμβάλλει ίσα
στην ανατροφή μου και όλοι έχουν την ίδια αξία για εμένα. Κάθε φορά που σκέφτομαι τις αναμνήσεις
μου από το σχολείο μου, μου έρχεται στο νου η 4ήμερη εκδρομή που είχαμε το 2017 στην Αρχαία
Ολυμπία. Εκτός από πολύ διασκεδαστική, όλη η τάξη μου σύλλεξε πολύτιμες πληροφορίες και δεθήκα
με σαν παρέα. Τα μαθήματα και το πρόγραμμα που η διεύθυνση έχει αναθέσει στους μαθητές είναι
πολύ βολικά και ο μαθητής δεν περνά πολύ ώρα, για να λύσει τις ασκήσεις που του έχουν ανατεθεί για
το σπίτι. Προσωπικά, τα αγαπημένα μου μαθήματα είναι τα μαθηματικά, η γλώσσα και η ιστορία.Οι
φίλοι που έχω κάνει αυτά τα 9 χρόνια είναι αξιόπιστοι ,έμπιστοι, καλοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν τον
πάσχοντα συμμαθητή. Είμαι τυχερός που έτυχε να περάσω τα πρώτα μου σχολικά χρόνια με αυτούς
τους ανθρώπους .Έχουμε σμιλέψει όλα αυτά τα χρόνια ένα δεσμό αντάξιο μιας οικογένειας και ο
καθένας μας θα προχωρήσει στο γυμνάσιο, έχοντας αυτές τις αναμνήσεις.Οι κάθε καλές στιγμές,
όμως, έχουν ένα τέλος. Εγώ μαζί με τους συμμαθητές μου από τελειόφοιτοι θα ξαναγίνουμε πρωτάκια,
και θα συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά. Σε 2 μήνες θα κοιτάξω πίσω στις πύλες της Λακωνικής,
και θα κοιτάω στις ψηλές πύλες του γυμνασίου.

ΧΟΝΓΚ ΚΙΑ ΣΕΝΓΚ
Είμαι ο Χονγκ Κια Σενγκ. Είμαι
δώδεκα χρονών. Τα αγαπημένα μου
μαθήματα είναι τα
Μαθηματικά και η
Γυμναστική.Πάω στην ΛΑΚΩΝΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ και ο αγαπημένος
αγαπημ νο μου
δάσκαλος είναι ο
κύριος Παναγιώτης. Η
εκδρομή που μου
άρεσε πολύ ήταν όταν πήγαμε στο
μουσείο. Ο καλύτερος μου φίλος
είναι ο Σπύρος Κίκης.
Είμαστε πολύ καλοί φίλοι.

ΖΟΥΜΠΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Oνομάζομαι Πέγκυ Ζουμπρή.
Στο σχολείο αυτό είμαι 8 χρόνια.
Το αγαπώ πολύ και καθόλου δεν θα
ήθελα να πάω γυμνάσιο. Θα
προτιμούσα να μείνω στο ίδιο
σχολείο. Το σχολείο μου αρέσει πολύ
γιατί πηγαίνουμε πολλές εκδρομές
και δεν είναι ένα συνηθισμένο
σχολείο. Οι αγαπημένοι μου δάσκαλοι
είναι η κ. Βάσω στη πρώτη δημοτικού,
ο αγαπημένος μου δάσκαλος της
πέμπτης ο κύριος Πάνος και ο
φετινός κ. Πάνος.

ΖΟΥΜΠΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ονομάζομαι Ελβίνα Καλογεροπούλου και για τα τελευταία 7 χρόνια είχα την τύχη
να βρίσκομαι στην οικογένεια της Λακωνικής. Οι αγαπημένοι μου δάσκαλοι είναι ο
κ. Παναγιώτης στην Δ΄ τάξη , ο κ. Ηλίας στην Ε’ τάξη και φυσικά ο κ. Πάνος φέτος.
Αυτή την χρονιά έκανα παρέα με όλα τους συμμαθητές μου αλλά τα παιδιά που
ταίριαξα περισσότερο ήταν η Αλεξάνδρα ,η Ηλέκτρα ,η Πέγκυ και ο Γεράσιμος.
Τα αγαπημένα μου μαθήματα ήταν η Ιστορία και η Γλώσσα .Θα μου λείψουν όλες
οι εκδρομές και διάφορες δραστηριότητες. Τέλος το γυμνάσιο δεν με τρομάζει
διότι ο κύριος μας, μας έχει προετοιμάσει κατάλληλα και μας έχει αναφέρει όλες
τις δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Λακωνική θα μου λείψεις !!!!!

ΚΑΡΑΦΙΛΙ ΦΛΑΒΙΑ

Με λένε Φλάβια Καραφίλι και είμαι 12
ετών. Η Λακωνική όλα αυτά τα χρόνια
ήταν δίπλα μου σε κάθε βήμα. Από τότε
που ήμουν μικρό κοριτσάκι στον παιδικό
σταθμό έως τώρα που πάω έκτη
δημοτικού.Για αυτόν τον λόγο θέλω να
ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου
όλους τους δασκάλους που ήταν δίπλα
μου, που με έκαναν αυτό που είμαι
σήμερα, εκεί να με σηκώσουν σε κάθε
πτώση.
Ανεξίτηλα θα μείνετε όλοι σας
χαραγμένοι στη καρδιά μου για να
θυμάμαι όλες
αυτές τις ωραίες στιγμές και εμπειρίες
που έζησα εδώ! Σας ευχαριστώ…

ΚΑΡΑΦΙΛΙ ΦΛΑΒΙΑ

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΡΙΑ
Ονομάζομαι Μαρία Καρεκλά και είμαι σχεδόν 12 ετών. Πηγαίνω στην έκτη τάξη
και έχω για δάσκαλό μου τον κύριο Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλο. Σίγουρα στην
Λακωνική υπάρχουν πολλοί και έμπειροι δάσκαλοι, αλλά ο αγαπημένος μου είναι
ο κύριος Παναγιώτης ή αλλιώς κ. Πάνος ο οποίος εκτός από το υπερβολικό
ενδιαφέρον που μας δείχνει, δημιουργεί ένα κλίμα οικειότητας μεταξύ των
μαθητών και του δασκάλου προσπαθώντας με όλα αυτά να μας διδάξει τον
ορθό τρόπο ζωής. Αξέχαστη εμπειρία για μένα ήταν η μέρα της έναρξης της
σχολικής μου ζωής. Ήμουν 6 χρονών και αρκετά φοβισμένη. Όσο και αν
προσπαθούσαν οι γονείς μου να με καθησυχάσουν, εγώ έτρεμα και μόνο με τη
σκέψη ότι θα συναναστρεφόμουν με νέα άτομα, με νέους δασκάλους. Σύντομα
όμως οι φόβοι μου εξαλείφθηκαν, καθώς ιδιοκτήτες και δάσκαλοι με δέχτηκαν
εγκάρδια στην αγκαλιά τους και με έκαναν να αισθανθώ ως μέλος της
«οικογένειας» τους.

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΡΙΑ
Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε στιγμή που να τους χρειάστηκα και να μην ήταν
στο πλευρό μου. Η αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους ήταν έκδηλα καθημερινά
και δεν μπορώ να μην αισθάνομαι θλίψη, καθώς σκέφτομαι ότι αυτό το «σχολικό
ταξίδι» σε αυτό το υπέροχο «πλοίο» σε λίγο καιρό θα λάβει τέλος. Δεν μπορώ να
σας πω με βεβαιότητα τι θα ήθελα να γίνω στη ζωή μου. Είμαι σίγουρη όμως ότι
με οδηγό όσα διδάχτηκα σε αυτό το σχολείο, τα βήματα μου θα με οδηγήσουν σε
προσωπική και πιστεύω και σε επαγγελματική επιτυχία.Εύχομαι πάντα στη ζωή
μου να συναντώ και να συναναστρέφομαι ανθρώπους όπως αυτούς που
συνάντησα στη Λακωνική Σχολή Φραγκή και δεν αναφέρομαι ασφαλώς μόνο
στους δασκάλους που είχα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στο υπόλοιπο
Προσωπικό του συγκεκριμένου σχολείου.Τέλος θέλω να αναφερθώ και στους
συνεπιβάτες μου σε αυτό το όμορφο «ταξίδι», στους συμμαθητές μου και να τους
ευχαριστήσω για όλες τις όμορφες και άσχημες στιγμές που περάσαμε μαζί.
Εύχομαι ο χρόνος να μη φθείρει τη φιλία μας και εύχομαι να τους θυμάμαι, αλλά κ
αι να με θυμούνται πάντα με μια γλυκιά νοσταλγία.

ΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Κουρή και είμαι 12 χρονών. Στην
Λακωνική είμαι 7 χρόνια. Το αγαπημένο μου άθλημα
είναι η κολύμβηση και τα αγαπημένα μου μαθήματα
είναι η Ιστορία και η Γλώσσα. Είμαι πολύ τυχερή γιατί
στη διάρκεια στο Δημοτικό κατά τη γνώμη μου είχα τους
καλύτερους δασκάλους-δασκάλες που θα μπορούσα να
έχω. Όμως αυτός που ξεχωρίζει και θα μείνει πάντα
χαραγμένος στην καρδιά μου είναι ο κ. Πάνος της έκτης
που μας βοήθησε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα όχι
μόνο για τα μαθήματα αλλά και το πώς θα γίνουμε
άνθρωποι έξω στη κοινωνία.

ΛΕΒΗ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΑ
Με λένε Ηλέκτρα-Αντωνία Λέβη. Είμαι 12
χρονών και είμαι στην Λακωνική από τη
τρίτη δημοτικού. Οι αγαπημένοι μου
δάσκαλοι ήταν ο κύριος Παναγιώτης ο
Κατσικονούρης και ο κύριος μου της
έκτης ο κύριος Πάνος. Το αγαπημένο
μου μάθημα ήταν η φυσική και η
ιστορία αλλά πάρα πολύ μου άρεσαν και
τα μαθηματικά. Οι καλύτερες μου φίλες
ήταν οι Αργυρώ και η Άννα. Η έκτη αν
και ήταν μια πολύ απαιτητική τάξη και
δύσκολη με τον δάσκαλο μου, την
πέρασα εύκολα και δεν θα την ξεχάσω
ποτέ και ξέρω πως του χρόνου θα είναι
πολύ διαφορετικά.

ΛΕΒΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ

ΜΟΛΥΜΠΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ

ΜΟΛΥΜΠΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ
Ονομάζομαι Σωτηρία-Μυρτώ Μολυμπάκη και είμαι 12 χρονών. Πηγαίνω στη
Λακωνική Σχολή από 2 χρονών και μέχρι τώρα έχω κάνει πολύ καλούς φίλους.
Τα αγαπημένα μου μαθήματα είναι η Ιστορία, η Γλώσσα και η Φυσική.
Στη Λακωνική γνώρισα πολλούς και εξαιρετικούς δασκάλους και ο τρόπος
διδασκαλίας τους με βοήθησε να φτάσω σε αυτό το επίπεδο πριν πάω στο
Γυμνάσιο. Στεναχωριέμαι που θα αποχωριστώ τους φίλους και τους δασκάλους
μου αλλά θα μπορώ να επισκέπτομαι το σχολείο, να συναντιέμαι με τους
δασκάλους και με τους φίλους μου εξωτερικά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το
σχολείο και τις γνώσεις που μου έδωσε.

ΜΠΑΖΑΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
Ονομάζομαι Σεβαστή Μπαζαίου και είμαι
12 χρονών. Έκανα τα πρώτα μου
σχολικά βήματα στη Λακωνική Σχολή
και είμαι ευγνώμων που είχα την τιμή
να έχω μια οικογένεια δίπλα μου.
Μονάχα ο εξευγενισμός και της
καλύτερης οικογένειας δεν θα μπορούσε
να κάνει αυτό που είμαι τώρα. Φυσικά η
οικογένεια δε μπορεί να αντικατασταθεί.
Έξι χρόνια τώρα η Λακωνική έχει
υπάρξει για μένα φροντιστήριο ζωής και
εύχομαι να μπορούσα να μείνω κι άλλο.
Ωστόσο έρχεται αυτό για το οποίο
ετοιμαζόμασταν τόσο χρόνια.
Έξω κόσμε ερχόμαστε!!

ΜΠΑΖΑΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΝΕΜΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΝΕΜΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ
Ονομάζομαι Ειρήνη Νέμτζα και είμαι στη Λακωνική Σχολή Εκπαιδευτήρια Φραγκή
8 χρόνια. Ο αγαπημένος μου δάσκαλος είναι ο κύριος Πάνος στην έκτη Δημοτικού
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου σε αυτό το σχολείο γνώρισα ενδιαφέροντες
προσωπικότητες. Όπως η Μαρία, η Τατιάνα, η Παναγιώτα και ο Αναστάσης.
Πιστεύω πως είμαι πολύ τυχερή που είμαι σε αυτό το σχολείο. Έπειτα πρέπει να
ευχαριστήσω όλους μου τους παλιούς δασκάλους και τους διευθυντές που με
στήριξαν. Το σχολείο αυτό είναι όλες μου οι αναμνήσεις οι οποίες θα κρατήσω για
να σταθώ στο Γυμνάσιο. Έτσι θα ξεκινήσω μια νέα αρχή!

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

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!
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 στερεή τη βεβαιότητα πως θα πορευτείτε με δυναμισμό,
με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση στο νέο στίβο της ζωή σας.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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 τους
προδιαγεγραμμένους στόχους του μαθήματος.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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 της αγνής ψυχή σας θα δώσει ώθηση και
νόημα στα έργα σας. Να 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!

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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! 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
διαφορετικό νόημα κάθε φορά. Θα είναι ένας μυστικός δίαυλος επικοινωνίας που
θα χρωματίζει και θα νοηματοδοτεί τις αναδυόμενες αναμνήσεις μας.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Σας αφήνω με τα λόγια του θυμόσοφου Γέρου του Μοριά: “ Η προκοπή σας και 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, εις
εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο. Να έχετε ως
θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία και την φρόνιμου θεμέλια της
πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία και την φρόνιμου ελευθερίαν ελευθερίαν”
Σας αγαπώ!
Ο Δάσκαλός σας
Π. Κωνσταντινόπουλος

Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΜΠΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ένας κύκλος ζωής κλείνει κι ένας νέος ανοίγει για εσάς τους απόφοιτους μαθητές
της ΣΤ’ τάξης.
Επόμενος σταθμός… Γυμνάσιο!
Φροντίστε το δικό σας, μελλοντικό ταξίδι να το πραγματοποιήσετε με τον
καλύτερο τρόπο. Προσπαθήστε να συμπορευθείτε όμορφα με τους συνταξιδιώτες
σας.
Να ζείτε ! Να αγαπάτε! Να μένετε σε τροχιά σταθερή! Να θυμάστε αυτά που
ακούσατε και που διδαχθήκατε…
Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε καινούριες διαδρομές! Καινούριους προορισμούς!
Αυτοί που οδηγούν το τρένο είναι δίπλα σας κάθε στιγμή.
Προσπαθούν να σας οδηγήσουν με ασφάλεια, με αγάπη…
Απολαύστε τα ταξίδια σας, τα όνειρά σας!
Και να θυμάστε… Τα ταξίδια δεν τελειώνουν…
Καλή πρόοδο !

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΗΣ
Αγαπημένα μου παιδιά,
Η σχολική χρονιά που τελειώνει τον Ιούνιο αποτελεί το σημείο ΜΟΝΟ του
σχολικού αποχωρισμού μας, γιατί είμαι σίγουρος ότι με το συναισθηματικό δέσιμο
που υπάρχει μεταξύ μας, και όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια πίσω, θα
έρχεστε όποτε σας μένει έστω και λίγο χρόνος για να μας συναντάτε στο γνώριμο
χώρο, που είναι για εσάς η ζεστή σχολική φωλιά, που γέννησε, ζέστανε και
μεγάλωσε τα παιδικά σας όνειρα ,όπου ζήσατε στιγμές οικογενειακής θαλπωρής
και ασφάλειας, μέσα από όσα μάθατε ενεργά και συμμετοχικά στη τάξη, στο
διάλλειμα, στις δραστηριότητες, στις εκδηλώσεις, στις εκδρομές μας.
Είμαι σίγουρος ότι μέσα όλα αυτά τα χρόνια έχετε ξεκαθαρίσει και κατανοήσει
απόλυτα, ότι για την πρόοδο σας απαραίτητη προϋπόθεση για ότι κάνετε στη
ζωή είναι η ΑΓΑΠΗ,Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ, Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ και Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ,
αξίες που βιώσατε μέσα στο μικρό μας σχολείο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΗΣ
Σας ευχαριστώ από καρδιάς εγώ, αλλά και όλοι μας εδώ στη Λακωνική Σχολή για
τα κοπιαστικά, παραγωγικά αλλά όμορφα χρόνια που βιώσαμε πλάι σας.
Το σχολείο μας θα είναι παντοτινά ανοιχτό σε εσάς και τους γονείς σας για ότι
χρειαστείτε στο μέλλον.
Με αγάπη και σεβασμό στα όνειρά σας .
Ο Δ/ντής σας
Ιωάννης Φραγκής
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