


Μαρία Θεοχαροπούλου

Καθώς σκέφτομαι τι να γράψω για το λεύκωμά σας,
συνειδητοποιώ ότι δεν έχει φύγει το χαμόγελο από τα χείλη μου,
όσο θυμάμαι τις στιγμές που μοιραστήκαμε… την πρώτη μας γνωριμία στην αίθουσα 107,
η οποία συνέπεσε με την πρώτη μου ώρα διδασκαλίας  στη ΓΣΑ,
τότε που ήσασταν ακόμα μαθητές της 10Α… τις εποικοδομητικές συζητήσεις μας,
όταν υποστηρίζατε με πάθος τις απόψεις σας… τα έξυπνα και απροσδόκητα σχόλιά σας…
αλλά και τη συγκίνηση για τα κεράκια που σβήναμε όποτε είχα γενέθλια,
τα γέλια μας με τις ατάκες σας, την εκδρομή στο Καρπενήσι και στο Βερολίνο,
τη γκρίνια σας όταν σας αποκαλούσα «παιδιά μου»…
Παιδιά μου, λοιπόν, σας εύχομαι την καλύτερη αρχή στο νέο σας ξεκίνημα.
Να συνεχίσετε με τον ίδιο αυθορμητισμό,
την ίδια αισιοδοξία και αξιοπρέπεια το δρόμο σας και πάντα χαμογελώντας!
Σας ευχαριστώ για τις αναμνήσεις που μου χαρίσατε!
Μαρία Θεοχαροπούλου
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Κωνσταντινούπολη 2008. Εκεί σε γνώρισα 
πρώτη φορά … Από εκεί και πέρα το μόνο 
που έχω να πω σε όποιον με ρωτήσει για 
σένα είναι πως είσαι ίσως και ο καλύτερος 
άνθρωπος που ξέρω… Έχουμε μιλήσει 
πολλές ώρες στα τηλέφωνα ή έξω ή σπίτι 
σου… Μου χεις σταθεί άπειρες φορές σε 
δύσκολες φάσεις μου… Με έχεις αγκα-
λιάσει πολλές φορές αφού έχω τραγου-
δήσει και σε έχω δει πολλές φορές να 
μου χαμογελάς όταν τραγουδάω… Είσαι 
άνθρωπός μου και αυτό δεν πρόκειται να 
αλλάξει όπου κι αν σπουδάσουμε, όπου 
και όπως να ζήσουμε… Πάντα θα θυμά-
μαι πως κάποτε γνώριζα ένα τόσο ξεχω-
ριστό άνθρωπο και θα χαμογελάω στην 
ανάμνησή σου…
Γεώργιος Λαμπρόπουλος

Μαιρούλα μου μονάκριβή μου αγάπη! Για 
σένα δεν χρειάζεται να πω πολλα πολλα 
διότι εμεις οι δυο θα έχουμε όλο το χρόνο 
μπροστά μας να τα λέμε!! Ελπίζω να σου 
πάνε όλα καλά και να χαλαρώσεις αυτό το 
καλοκαιρι γιατί από οκτώβρη σε περιμέ-
νει η Γεωργια!!!
Πανταζή Γεωργία

Μαίρη – πιπέρι...τι να σου γράψω τώρα 
εσένα...! Όπως είχες πει και εσύ, ή θα γρά-
ψω μια ολόκρηρη σελίδα ή θα χωρέσουν 
όλα σε μια γραμμή! Όσες χαρές, πλάκες, 
βόλτες, τσακωμούς, στεναχώριες, κλάμα-
τα και αν προσπαθήσω να θυμηθώ, όλο 
και κάτι θα ξεχάσω γιατί είναι πάρα πολλά! 
Σε θυμάμαι από το δημοτικό, που δεν μι-
λούσαμε καν και κοίτα τώρα που φτάσα-
με!!! Γυναικάρες γίναμε εεε;;;;!!! Όπως και 
να ‘χει, σκέψου ότι έχουμε τσακωθεί άπει-
ρες φορές αυτά τα χρόνια και όμως είμα-
στε ακόμα κολλητές...τυχαίο; Δε νομίζω. 
Γι’αυτό τώρα που θα πας στην Γερμανία, 
θα σου κάνω πολλές πολλές επισκέψεις 
και εσύ θα έρχεσαι πολλές πολλές φορές 
στην Αθήνα! Ελπίζω να βρίσκομαι και εγώ 
εκεί βέβαια... Πάντως τα του εξωτερικού 
τα κανονίζουμε και αργότερα...Τώρα θέλω 
να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που 
ήσουν δίπλα μου σε ό,τι χρειάστηκα και 

που είσαι κολλητή μου, παρ’όλα τα ελατ-
τώματά μου...αλλά ας αφήσουμε τώρα 
τους συναισθηματισμούς, έτσι και αλλιώς 
αυτό είναι δικό σου χαρατηριστικό! Λοι-
πόν, θα περάσουμε τέλεια αυτά τα χρόνια 
και μαζί και χώρια (ωπ, ομοιοκαταληξία!) 
και κυρίως το φετινό καλοκαίρι που θα 
‘ναι ΤΕΛΕΙΟ. Πολλή χαρά, πολλή θάλασσα 
και πολλοί γκόμενοι εεε;;;; Ωραία, αυτα 
είχα να σου πω καλό μου....γεια σου τώρα! 
Θα τα πούμε σύντομα και θα τα λέμε για 
πολλά χρόνια ακόμα!!!!
Αναστασία  Κιούση

Mairi mou sou efxomai kali epitixia stis 
spoudes sou kai elpizo na min xasoume 
epafi:)Kala na pernas,filakia polla!
Χριστόφορος
Διαμαντίδης-Ξηντάρης

Μαιρουλα μου....δεν μπορω και βασικα 
δεν θελω να σκεφτω οτι τελειωνει ετσι 
ξαφνικα το σχολειο και μαζι μ’αυτο μια 
αθλια καθημερινοτητα που ολοι αγαπησα-
με. Θελω να ελπιζω (αν και καταβαθως το 
ξερω)οτι δεν τελειωνει τιποτα εδω! Εκτος 
απο το γεγονος οτι προβλεπεται ενα υπε-
ροχο, αξεχαστο και μοναδικο καλοκαιρι 
που θα περασουμε ολες μαζι....γιατι τελι-
κα θα δεις οτι θα βαρεθουμε να βρισκο-
μαστε... ελπιζω να μην χασουμε επαφη και 
οταν θα ερχεσε ελλαδα...εγω εδω θα ειμαι 
και θα σε περιμενω! παλιοι καλοι καιροι 
τουρτουρι μου.... αχ μαιρουλα μου δεν 
μου φτανει ουτε ολο το λευκωμα για να 
σου πω ολα οσα εχουμε περασει μαζι( οχι 
ολα...μονο αυτα τα «λιγα» σημαντικα που 
θυμαμαι εντονα) και ετσι και αλλιως δεν 
νομιζω οτι επιτρεπεται να τα μαθουν ολοι 
τοσο ευκολα! Δεν νομιζω οτι χρειαζεται 
να σου θυμησου ουτε τα υπεροχα βραδια 
μας, ουτε τις τρελες μας,ουτε τις ατελει-
ωτες συζητησεις μας, τις γελοιες βολτες 
μας αλλα ουτε τις διακοπες μας....θελω 
να ελπιζω οτι ολα αυτα τα θυμασαι τοσο 
εντονα οσο και εγω... τελικα εχουμε περα-
σει πολυ ωραιες στιγμες μαζι μικρη μου 
και θα περασουμε πολλες ακομα... τωρα 
τι να σου πω....καλη ζωη? Καλες σπουδες? 

Καλη τυχη? Εεε λοιπον....δεν στα λεω! Θα 
στα πω το καθενα στην ωρα του και απο 
κοντα...οχι απο ενα λευκωμα! Οποτε το 
μονο που θα σου πω τωρα ειναι....καλες 
μας διακοπες.... να περασουμε αξεχαστα! 
Βασικα ενα τελευταιο θελω να σου πω...
βασικα να σου θυμησου... τα γραμματα! 
Καταλαβαινεις τι εννοω και δεν θελω να 
πω κατι παραπανω! Αυτα ειναι μονο με-
ταξυ μας και μονο για μας!!! Παντως οπως 
μου ειχες πει και εσυ.... ακομα και αν ολος 
ο κοσμος χαθει θα εχεις παντα ενα τουλα-
χιστον ατομο διπλα σουàεμενα.... ξερεις 
οτι το εννοω και ξερεις οτι ισχυει...
    Αχ βρε διδιμακι μου( δεν τ ειχα ξεχασει 
αυτο) σ.αγαπαω παρα πολυ και οπως ειπα 
φετος.....μπορει να ειχαμε χασει τη τοσο 
στενη επαφη καποια στιγμη αλλα καταβα-
θος και οι δυο γνωριζαμε οτι ο,τι και να γι-
νει θα ειμαστε εκει η μια για τη αλλη....και 
ετσι ηταν παντα! Ξερεις οτι σου χρωσταω 
και εσενα ενα μεγαλο ευχαριστω για πολ-
λα... μου εχεις σταθει σε ολα! Απο τα πιο 
χαζα μεχρι τα πιο σοβαρα μου προβλημα-
τα και αυτο ειναι κατι που δεν ξεχνιεται....
οσος καιρος και αν περασει! Σ.αγαπαω 
πολυ μαιρακι μου και θα μου λειψεις πολυ 
τωρα που θα πας στη αξιαγαπητη και 
καλα Deutschland... σε συνγχωρω ομως!  
Φιλια πολλα μικρη μου...σ.αγαπαω....
 Νικόλ Βλαβάκη

Αγαπητό Τσουμπουνοτσβάι, 
Γράφω σε εσένα, αλλά απευθύνομαι σε 
ολόκληρη την κοινωνία που μαζί ιδρύσα-
με 
φέτος. Σε όλα τα μέλη της λοιπόν, στα 
υπόλοιπα εφτά δηλαδή, εύχομαι καλή 
επιτυχία σε ότι σχεδιάζετε για το μέλλον. 
Ταυτόχρονα, όμως, ελπίζω να μην ξεχάσε-
τε την έντιμη κοινωνία που ιδρύθηκε φέ-
τος και ελπίζω να ζήσετε σύμφωνα με τις 
αρχές αυτής (δηλαδή να πετάτε που και 
που και καμία ανεπανόρθωτη μπούρδα).
Δικός σας,
Τσουμπουνοάινς
Υ.Γ. : Για αντίγραφα του Μανιφέστου μας 
απευθυνθείτε σε εμένα.
Σπύρος Άνθης

Μαρία Αγγελάκη 



Εύθυμη, γελαστή, πάντα χωρατατζού, με 
μοναδική αίσθηση του χιούμορ και με μο-
ναδικό χαρακτήρα,… α ναι…και … κάτι 
ξεχνώ μωρέ να δεις τι είναι?.... Α…καλο-
συνάτη κι όμορφη.
Μαίρη υπήρξες μοναδική φίλη τα τελευ-
ταία χρόνια. Σε ευχαριστώ για όλες τις 
απίστευτες στιγμές που ζήσαμε τα τελευ-
ταία χρόνια: καφέδες, παραλίες, εξόδους. 
Ήσουν πάντα εκεί στις καλές και στις 
κακές στιγμές: στο πρώτο Latin, πρώτο 
τσιγάρο   Σε ευχαριστώ που υπήρξες η 
μούσα που με εμπνέει και πάντα θα με 
εμπνέει. Σου εύχομαι πάντα επιτυχίες και 
«το νου σου » όταν θα βρίσκεις δυσκολίες. 
Καλή σταδιοδρομία.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Καλές διακοπές.
Άγγελος Αθανασίου

Αγαπημένη μου Μαίρη,
Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν υπήρξαμε ιδι-
αίτερα δεμένες ή κολλητές. Παρ’ όλα αυτά 
όμως, εκτίμησα πολύ την ευγενέστατη 
συμπεριφορά σου αυτά τα 6 χρόνια που 
ήμαστε σε αυτό το σχολείο. Πολλές φορές 
με στήριξες (είτε ψυχολογικά, είτε στο μά-
θημα των Λατινικών). Γι’ αυτό το λόγο, θα 
ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Και όπως 
θα έλεγε και ο Dr. Μαγγίδης, “είναι ένας 
σπάνια εφικτός αλτρουισμός”.
Εύχομαι λοιπόν σε 10 χρόνια να τα ξανα-
πούμε σε αυτό το σχολείο, αυτή τη φορά 
ως συνεργάτιδες, εσύ δασκάλα στο Δημο-
τικό, εγώ καθηγήτρια Λατινικών και λοι-
πών θεωρητικών μαθημάτων... Κι αν όχι 
εδώ, μπορεί και κάπου αλλού! Τα μεγάλα 
πνεύματα συναντιούνται εξάλλου.
Με πολλή αγάπη,
Αλίκη
PostScriptum: Αγαπητά Μαθηματικά, λύ-
στε τα προβλήματά σας μόνα σας. Μ.Φ.Χ., 
η θεωρητική κατεύθυνση.
Αλίκη Αναγνωστοπούλου

Αγαπητή Μαίρη, ο σκοπός αυτής της 
«αφιέρωσης» είναι η πληροφόρησή σου 
ότι είσαι ο λόγος που δεν βαριόμουν στην 
ώρα της Έκθεσης, των Γερμανικών και 
των Αγγλικών. Επίσης ήσουν ο λόγος που 
δεν μπορούσα να πιάσω τα μαλλιά μου 
κατσίδα, αλογοουρά ‘η πλεξούδα, γιατί 
μου «δανείστηκες» μια φορά το λαστιχάκι 
και έκτοτε δεν το ξαναείδα. Ουσιαστικά, 
το έβλεπα καθε μέρα στα μαλλιά σου, 
αλλά ποτέ δεν το πήρα πίσω. Πρώτα ήταν 
τα «μαλλάκια» που ήταν τόσο γλυκούλι 
και μου το κόλλησες και μετά το κόλλησα 
στο φροντιστήριο και εξαπλώθηκε. Μετά 
ήρθε το κλασσικό τραγούδι από την ταινία 
«Ωραία Κοιμωμένη» το οποίο δεν μου το 
κόλλησες γιατί εσύ έπιανες πιο ψηλές τσι-
ρίδες από μένα και γι’ αυτό δεν μπορούσα 

να το τραγουδίσω. Έπειτα ήρθε η χαρού-
μενη ώρα με την Νικόλ: «Σες να κάσσω? 
Ζατί αλλιώς μπολώ να φύζω.». Αυτό μπο-
ρώ να το κάνω κι εγώ μια χαρά και είναι ο 
καινούριος τρόπος μου να σπάω τα νεύρα 
της αδερφής μου! Παρά το άσχημο πα-
ρελθόν μας (βλέπε «κλώσσες») θέλω να 
σε ευχαριστήσω για αυτήν την χρονιά και 
πρέπει να σου πω ότι ήταν μακράν η κα-
λύτερη από όλες τις προηγούμενες, και σε 
αυτό έπαιξες κι εσύ έναν πολύ σημαντικό 
ρόλο! Καλά να περνάς στην Καρλσρούη!
Αναστασία Καραβασίλη

Ενταξει τι να πω για αυτη την εξεχουσα 
προσωπικοτητα??! κατ΄αρχας οτι δεν μου 
φτανει ο χρονος να περιγραψω τοσες 
ωρες που περασαμε μαζι φετος...δεν ειναι 
οτι δεν θελω αλλα δεν φτανει μονο ενα 
λευκωμα....θελω 5-6....χαχα!μαιρη νομιζω 
οτι πλεον εχουμε αναπτυξει μια βαθια 
σχεση....ειναι η ωρα να αφησεις την κιου-
ση!χαχα! να περνας καλα ρε συ και ευχο-
μαι οι ταξεις σου να μην σε βασανιζουν 
στο μελλον! φιλια!
Διονυσια Αδαμοπούλου

Μαιρούλα μου…
Τι να πρωτοθυμηθώ από αυτά που έχουμε 
ζήσει μαζί, τα γέλια μας τις Κυριακές στη 
Κυρία Καίτη, το Debutant στην 3η γυμνα-
σίου, το τρέξιμο πίσω από το παιδί…, το 
΄΄δελφινάκι’’ μας στην πισίνα του σχολεί-
ου, τις συζητήσεις μας στο Βερολίνο…
Είσαι η ψυχή της παρέας και με το κέφι, 
την αισιοδοξία και τον αυθορμητισμό σου 
σκορπάς χαρά και γέλιο γύρω σου. 
Νομίζω ότι θα γίνεις φοβερή δασκάλα και 
θα κάνεις πολλά παιδικά προσωπάκια χα-
ρούμενα!
Ραντεβού στη Γερμανία….J
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Θυμάμαι ακόμη την τιμή που σου έκανα 
να πάμε στο χορό!!!
Ωραίες εποχές…. Ελπίζω να πετύχεις σε 
ό,τι κάνεις!
Γιώργος Καλός

Καλή επιτυχία σε ότι και αν κάνεις. Ελπίζω 
να μην χαθούμε...πάντος έκλεισα εισητή-
ρια για το τρίγωνο των βερμούδων! Άκου-
σα έχουν και καλά μανιτάρια εκεί!
Μάριος Αναγνωστόπουλος

Με εσένα πιστεύω ότι έχω σπάσει ένα 
ρεκόρ φιλίας, αν λάβουμε υπόψη ότι σε 
ξέρω 12 χρόνια απ τα οποία τα 7 κάνουμε 
παρέα! Επίσης έχω σπάσει κι άλλα ρεκόρ 
μαζί σου, όπως για παράδειγμα «πόσες 
μπούρδες μπορούν να ειπωθούν από  
δυο άτομα μέσα στο μίνιμουμ χρονικό δι-
άστημα». Όσο όμως κι αν δυσκολευόμα-
στε να ανταλλάξουμε δυο σοβαρές κου-
βέντες, η σχέση μας μου είναι πραγματικά 

σημαντική! Σ αγαπάω πάρα πολύ και είσαι 
από τους ανθρώπους που είναι πάντα εκεί 
όταν τους χρειάζεσαι. Έχουμε περάσει 
πολλά μαζί και μας περιμένουν άλλα τόσα, 
όσο μακριά και να σαι (βλ. Καρλσρούη). 
You can run but you cannot hide που 
λενε... Εύχομαι όλα τα καλά, πολύ χαβαλέ, 
χαρές με φούντες, γκόμενους ουρά, πολύ 
θέατρο και μια πολύ-πολύ όμορφη ζωή!
Θα τα λεμε, φιλιά...
Μυρτώ Κακαρά 

Ποιος θα μου το έλεγε ότι θα κανόνιζα 
φέτος το καλοκαίρι να πάω διακοπές με 
το κορίτσι που «έθαβα» πριν δυο τρία 
χρόνια… Χαίρομαι πάρα πολύ που οι δια-
φωνίες μας έμειναν στο παρελθόν και μου 
φαίνονται σαν μια ‘γελοία’ αν όχι θλιβερή 
ανάμνηση. Κεφάτη, γεμάτη τρέλα και ζω-
ντάνια! Αξέχαστες οι ώρες της κατεύθυν-
σης με τη Μαίρη άλλοτε να πετάει στα 
σύννεφα και άλλοτε να θέλει να σκοτώσει 
άνθρωπο(και με το δίκιο της)…!!! Ελπίζω 
να μη μας ξεχάσεις στη Γερμανία και να μη 
χαθούμε. Σου εύχομαι ότι καλύτερο για το 
μέλλον!! 
Βίκυ Κολοβού

το “αγγελάκη” μου...
Μαίρη μου, έχω τοσα όμορφα πράγματα 
να θυμάμαι από ?σενα..
Πρώτα απ? όλα τις πλάκες μας, και τις με-
ταμεσονύκτιες συζητήσεις μας..!! ;-)
Σου εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον 
… !!
Αναστασία Θάνου

Μαιρούλα μου, καλησπέρα…εντάξει, 
λοιπόν το παραδεχομαι!ήσουν, είσαι και 
ευτυχώς δεν θα είσαι (καταλαβαίνεις από 
ποια άποψη το λέω) το κορίτσι της κατεύ-
θυνσης… έχω να θυμάμαι τόσες ωραίες 
συζητήσεις σε ώρες ιστορίας…απίστευ-
τες!! Βασικά, δεν είμαι τόσο γαϊδούρι για 
να σου πω πως Μαίρη ισούται με κατεύ-
θυνση. Α ρε μαιρούλα!! Πρώτη λυκειου 
σημαδιακη εποχή για την σχέση μας, 
γιατί τότε σε γνώρισα και τότε σε εμαθα..
με ένα μωβ φουστάνι σε θυμάμαι..(είμαι 
σίγουρη ότι έχεις λιώσει…).Λοιπον, και 
συνεχίζω…η σχέση μας κορυφώθηκε στη 
Δευτέρα λυκείου..πωωωω . .ναι, σε εκει-
νες τις υπέροχες(?) εποχές…πόσο μακριά 
μου φαινονται..χαχαχ..λοιπον, κοπελιά, 
ένα κακό έχουμε εμείς οι 2…χανόμαστε 
πολύ εύκολα…και αντε πες για λίγο δεν 
πειράζει…έχει συνηθίσει η μια την άλλη, 
αλλά ντάξει όσο να πεις δεν θέλω να σε 
ξαναδω όταν θα έχουμε γίνει μπαμπόγρι-
ες. Γι’αυτό πρόσεχε!!! Η θεσσαλονίκη φτά-
νει…!!!!Τέλος θέλω να σου ευχηθώ καλή 
επιτυχία σε όλους τους τομείς της ζωής 
σου αν και ειμαι σιγουρη πως θα τα κατα-
φερεις Παντου!!;)
Σταυρούλα Μπαλτά



Διονυσία μου καλή!! Έφτασε το τέλος 
και ξέρω ότι και εσύ ανακουφίζεσαι πά-
άάρα πολύ, απ’ότι μου χεις πει κιόλας...
Είμαι σίγουρη πως θα περάσεις στη 
σχολή που θέλεις εδώ στην Αθήνα, για-
τί απλά το ‘χεις ρε παιδί μου, και γι’αυτό 
ελπίζω να είμαι και γω εδώ του χρόνου 
για να περάσουμε μαζί τρελή φοιτητική 
ζωή!!! Λοιπόν, γλέντα το καλοκαιράκι 
που έρχεται (κατά πάσα πιθανότητα θα 
το γλεντήσουμε και μαζί) και έπειτα να 
είσαι πάντα χαρούμενη και να κάνεις 
πάντα αυτό που σε κάνει να γελάς!! Θα 
τα πούμε...!!
Αναστασία  Κιούση 

Διονυσια μου εισαι απο τους πιο ηρε-
μους ανθρωπους που εχω γνωρισει 
ποτε μου.... ηρεμη δυναμη οπως λενε 
μερικοι... σου ευχομαι πραγματικα να 
πετυχεις και να πραγματοποιησεις τους 
στοχους σου! Ελπιζω ολα τα ονειρα σου 
να γινουν πραγματικοτητα και να εχεις 
μια πολυ καλη ζωη...τωρα αρχιζουν τα 
ωραια.!
Νικόλ Βλαβάκη

Διονυσια μου, αγάπη μου, τελειώσαμε! 
Επιτέλους φτάσαμε στο τέλος αυτής 
της βάρβαρης χρονιάς. Από εδώ και 
πέρα μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά 
που σχεδιάζαμε τόσο καιρό. Ελπίζω την 
στιγμή που διαβάζεις αυτήν την αφι-
έρωση να έχουμε περάσει και οι τρείς 
μας Αθήνα και φυσικά στις σχολές που 
θέλουμε, όχι πως αμφιβάλω, αλλά τέ-
λοσπάντων! Λοιπόν, όπως ξέρεις, τον 
επόμενο Σεπτέμβρη κλείνουμε 15 αξέ-
χαστα, μοναδικά, ανεπανάληπτα και φα-
νταστικά χρόνια φιλίας και γι’ αυτό θέλω 
να αναπολήσουμε όλα αυτά που περά-
σαμε. Ποτέ δεν θα ξεχάσω την πρώτη 
μέρα που σε γνώρισα: ήσουν σε μια με-
γάλη αίθουσα με καθρεύτες και ξύλινο 
πάτωμα και φορούσες ένα ροζ κορμάκι 
με φουρό. Ήμαστε και οι δυο τριών, μι-

κρούλια και γλυκούλια. Από τότε είμα-
στε πάντα αχώριστες. Σε όλα αυτά τα 
χρόνια έχουμε γιορτάσει τα δικά μου και 
τα δικά σου γεννέθλια με τον δικό μας 
τρόπο, έχουμε περάσει απίστευτα απο-
γεύματα χαλάρωσης και κακαρίσματος, 
έχουμε προσπαθήσει να ερμηνεύσουμε 
όνειρα, γεγονότα, συμπεριφορές και 
πάει λέγοντας, αλλά δεν ήταν όλες μας 
οι στιγμές ρόδινες. Όπως είναι λογικό, 
είχαμε και εμείς τα σκαμπανεβάσματά 
μας, π.χ. εκείνο το περιστατικό στην πα-
ράσταση του μπαλέτου (χεχεχε), εκείνο 
το άλλο στο γυμναστήριο και πολλά 
άλλα (ξέρεις εσύ). Η τελευταία χρονιά 
ήταν επίπονη και ψυχοφθόρα και για τις 
δυο μας, όχι μόνο λόγω των μαθημάτων, 
αλλά και γιατί δεν βλεπόμασταν αρκετά 
και γιατί δεν περνούσαμε όση ώρα θέ-
λαμε παρέα, όμως αυτό δεν μας εμπόδι-
σε και πιστεύω ότι αφού περάσαμε όλα 
αυτά που περάσαμε και είμαστε ακόμα 
μαζί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να 
μας σταματήσει ΤΙΠΟΤΑ! Τέλος, θέλω να 
σε ευχαριστήσω για όλους τους παρα-
πάνω λόγους και κυρίως για αυτά τα 15 
χρόνια. Σ’ ευχαριστώ πολύ και.... να τα 
εκατοστήσουμε! Σ’ αγαπω μπουμπου!
Αναστασία Καραβασίλη

Ελπίζω κι εγώ όταν περάσω την εφηβεία 
μου να είμαι τόσο ήρεμος και καταστα-
λαγμένος όσο εσύ! Παρεμπιπτόντως οι 
συμβουλές σου για την Τζέννιφερ και 
τον Τζόναθαν ήταν ιδιαίτερα πολύτιμες.
Θεοδωρόπουλος Σπύρος

Χρόνια αργότερα ίσως σου γράψω ένα 
γράμμα με πολλά ορθογραφικά για 
να μάθω την αντίδρασή σου. Θα χαρώ 
να είσαι πάντα εδώ τριγύρω και να σε 
βλέπω γιατί είσαι «όμορφη, έξυπνη και 
με έντονη προσωπικότητα» άσε που 
διαβάζεις ψυχολογία και ξέρεις ότι εγώ 
δεν… J
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Διονυσια μου, τον τελευταιο χρονο ειχα 
την ευκαιρια να σε γνωρισω καλυτερα 
και να καταλαβω ποσο γλυκο ατομο 
εισαι . Εχεις πεισμα, θεληση ομωσ και 
πολλες ευαισθησιες που σε κανουν ξε-
χωριστη. Ειμαι πολυ σιγουρη για σενα 
και ξερω πως ολα θα σου πανε καλα. Ελ-
πιζω να μην χαθουμε τωρα που «βρεθη-
καμε». Καλη επιτυχια στην καινουργια 
σου αρχη. Φιλια πολλα!
Μαίρη Αγγελάκη

Διονυσία μου αισθάνομαι πολύ τυχε-
ρός που σε γνώρισα και είμαστε από 
την πρώτη γυμνασίου τόσο κοντά. Είσαι 
πολύ καλή, έξυπνη, γλυκιά και ευαίσθη-
τη κοπέλα και πάντα ικανή και πρόθυ-
μη να βοηθήσεις τους άλλους ………. 
Ελπίζω να κρατήσουμε επαφή και σου 
εύχομαι να είσαι πάντα χαρούμενη και 
να πετυχαίνεις όποιο στόχο βάζεις στη 
ζωή σου!!!!
Διονύσης Βισβάρδης

Διονυσία Αδαμοπούλου



Διονυσάκι μου 12 χρόνια μαζί
Δεν θα ξεχάσω τη μέρα που γνωριστή-
καμε, στην πρώτη δημοτικού (θυμά-
σαι?) και από τότε γίναμε αχώριστες.
Κι αν αργότερα αλλάξαμε παρέες θέλω 
να ξέρεις ότι σ΄ αγαπώ πολύ και σε αι-
σθάνομαι αδελφή μου. Θαυμάζω την 
ηρεμία σου,  την εσωτερική σου δύναμη 
και την αγωνιστικότητά σου.
Σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία και ελ-
πίζω να μη χαθούμε, αλλά να διατηρή-
σουμε την επαφή μας και να μείνουμε 
κοντά η μία στην άλλη, έστω και από 
μακριά…
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Λίγο χαμένη αλλά πάντα παρούσα! Θα 
έχεις πολλές επιτυχίες, αλλά ελπίζω χω-
ρίς πολύ άγχος!
Γιώργος Καλός

Είσαι πολύ γλυκό κορίτσι και είναι κρίμα 
που στο γυμνάσιο ήμαστε σε «αντίπα-
λα στρατόπεδα»! Ποτέ δεν είναι αργά 
όμως... Να περνάς καλά και να πραγμα-
τοποιήσεις τα όνειρά  σου! Φιλιά..
Μυρτώ Κακαρά 

Έξι χρόνια διπλανές και φίλες… Μαζί 
στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα, στα 
εύκολα και στα δύσκολα… Μαζί στα 
διαβάσματα, στις αντιγραφές, στις πλά-
κες… Η φίλη που ποτέ δε με στεναχώ-
ρησε και που πάντα με βοηθούσε και με 
στήριζε. Ειδικά αυτή τη χρονιά αισθάνο-
μαι ότι την περάσαμε μαζί. Δουλέψαμε 
πολύ, κουραστήκαμε πολύ και περιμέ-
νουμε τώρα την τύχη και το θαύμα όπως 
λέει και η Καιτάρα (ξέρεις εσύ)…!! Σου 
εύχομαι να είσαι ευτυχισμένη, να βρεις 
αυτό που θες να κάνεις στη ζωή σου και 
να πραγματοποιήσεις όλους σου τους 
στόχους γιατί πραγματικά το αξίζεις! 
Βίκυ Κολοβού 

πάντα ώριμη, συγκροτημένη, σοφή …
όπως κάθε σωστή ψυχολόγος άλλωστε!
Διονυσία μου, σου εύχομαι τα καλύτερα 
για το μέλλον..
Αναστασία Θάνου



Δανάη, σου εύχομαι να είσαι πάντα χα-
ρούμενη και να σου έρθουν όλα στη 
ζωή σου όπως τα θες!! Καλή επιτυχία σε 
όλα και καλό καλοκαίρι!
Αναστασία  Κιούση 

Θέρος 2004. Σε ένα φροντιστήριο Γερ-
μανικών, στο Μαρούσι Αττικής, δυο 
κοριτσάκια έχουν κάνει λάθος συνεννό-
ηση με τους γονείς τους, ώστε αυτοί νο-
μίζουν ότι πρέπει να έρθουν πιο αργά. 
Τα κοριτσάκια έχουν μείνει μόνα τους 
στο φροντιστήριο. Τα ονόματά τους: 
Δανάη και Αλίκη.
Στην ξανθούλα Δανάη κάνει εντύπωση 
ο τρόπος με τον οποίο η Αλίκη μιλάει 
στο τηλέφωνο με τη γιαγιά της. Στη με-
λαχρινή Αλίκη κάνει εντύπωση το ότι η 
Δανάη δεν μπαίνει στον κόπο να πάρει 
τηλέφωνο τον μπαμπά της.

Στο τέλος του Θέρους του 2004 (με 
άλλα λόγια τον Οκτώβριο), η Δανάη και 
η Αλίκη ξανασυναντιούνται στην τάξη 
της κυρίας Kardassi. Η χρονιά περνάει 
γρήγορα, η Δανάη και η Αλίκη έχουν 
γίνει πλέον καλές φίλες. Έχουν κοινή 
Brieffreundin: τη Μελίνα. Τραγουδά-
νε μαζί το “Είμαι η Αλίκη, το πιο γλυκό 
σκουλήκι” (φοβερό χιτ!). Τελικά, και οι 
2 περνάνε στην περιβόητη Γερμανική 
Σχολή Αθηνών, αλλά η Δανάη λιποτακτεί 
και αποφασίζει να πάει σε άλλο σχολείο. 
Η λύπη της Αλίκης: απερίγραπτη...

3 χρόνια αργότερα, η -τρομοκρατημένη 
από την ιδέα του Λυκείου- Αλίκη βλέπει 
μια καινούρια μαθήτρια (που δεν της 
αρέσει καθόλου!). Σε λίγο όμως μαθαί-
νει ότι είναι η Δανάη και πάει να την χαι-
ρετήσει. Η Δανάη στην Αλίκη: “είσαι η 
μόνη που θυμόμουν από το V-kurs!”.

Για να μην τα πολυλογώ, στην Α’ Λυκείου 
δεν συμβαίνει τίποτα ιδιαίτερο, αν εξαι-
ρέσουμε τη συνεργασία Δανάης-Αλίκης 

σε μια άσκηση Αρχαίων. Όχι, κάνετε 
λάθος όσοι πιστεύετε ότι η Αλίκη έκανε 
την άσκηση: η Δανάη είναι αυτή που βο-
ηθάει την Αλίκη, διότι η Αλίκη δεν ξέρει 
την τύφλα της από συντακτικό –ακόμη.

Όμως, στη B’ Λυκείου, όλα αλλάζουν, 
αφού η Αλίκη κάθεται δίπλα στη Δανάη. 
Κι εκεί αρχίζουν οι μεγάλες συζητή-
σεις, εκμυστηρεύσεις και βέβαια και τα 
αστεία. Παραθέτω επιλογή από τις “κο-
τσάνες” που έχουν ειπωθεί ανά καιρούς:

Δανάη: Το ποίημα αυτό είναι πολύ ποιη-
τικό. Επίσης δεν είναι πεζό.
Αλίκη: Είναι σονέτο.
Δανάη: Κομεντί...

Δανάη: Έτσι μου αρέσει πάρα πολύ 
ωραίο!!!

Αλίκη: Ωραίο το καινούριο σου παντε-
λόνι, είναι και κρεμαστό.
Δανάη: Είναι κρεμώδες.

Δανάη: Η ιγμορίτιδα έχει σχέση με τις 
αιμορροΐδες; Α όχι... Hegmoritis!!!

Δανάη: Εγώ το καλοκαίρι κοιμάμαι με 
πάπλωμα.
Αλίκη: Εγώ το καλοκαίρι για να κοιμηθώ 
χρειάζομαι... όχι πετσέτες... ούτε βεντά-
λιες... σεντόνια.

Κι έτσι πέρασαν 2 χρόνια, τα κορίτσια 
έδωσαν εξετάσεις, πήραν το Abitur, και 
ετοιμάζονται να αποχωριστούν η μία 
την άλλη για μια ακόμη φορά.. ή μήπως 
όχι;
Mal sehen!

PostScriptum: Freunde sind so wie 
Kartoffeln:
Wenn man sie kocht und isst,
sind sie tot!
Αλίκη Αναγνωστοπούλου

Αν και ήρθες στο τμήμα μας κάπως 
αργά, σε συμπάθησα πολύ
Οι γκάφες σου, τα ατυχήματά σου, η 
αθωότητά σου, τα καρότα σου θα μου 
μείνουν αξέχαστα…J
Δε θα χαθούμε θα σε δω στη Wien...!
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Καλά να περνάς! Εύχομαι η ζωή σου να 
είναι όπως την φαντάζεσαι.
Μυρτώ Κακαρά 

Δανάη Αθανασίου



Καλή συνέχεια ρε φίλε!
Γεώργιος Λαμπρόπουλος

Βασίληηηηηη! Λοιπόν, φέτος που αρχί-
σαμε να μιλάμε περισσότερο από άλλες 
χρονιές, διαπίστωσα ότι είσαι γαμάτος!! 
Έχεις πολύ πλάκα και είσαι και καλό παι-
δί! Τι άλλο; Καλή επιτυχία στις πανελλή-
νιες! Θα τα πας πολύ καλά βέβαια, αφού 
είσαι και μαθηματικό και φυσικό μυαλό! 
Πρέπει να σου πω και κάτι τελευταίο 
που έχω υποσχεθεί στον Θεωδορόπου-
λο: Γγικ γκικ Αναγνω! ( ελπιζω να μην πα-
ρεξηγήθηκες, το λέω με αγάπη!!!)
Αναστασία  Κιούση 

Anagno agori mou kali stadiodromia ke 
na kratisoume epafi pigenontas kanena 
vradi katsarola gia fai,mi xathume!:)
Χριστόφορος
Διαμαντίδης-Ξηντάρης 

Βασιλακη μου καλη επιτυχια και καλη 
συνεχεια μετα το σχολειο ! σου ευχομαι 
οτι καλυτερο! Καλο καλοκαιρι....
Νικόλ Βλαβάκη

Εύστροφος, κυνικός καθώς και ατελείω-
τος και άπειρος ροκάς. 
Μπιλάρα σε ευχαριστώ για την ευκαιρία 
που μου έδωσες να ανέβω στη σκηνή 
μαζί με το συγκρότημα και θέλω να 
ελπίζω σε μια…. ή μάλλον σε αρκετές 
συνέχειες!!
Σου εύχομαι καλή επιτυχία στο μέλλον 
και να κρατήσεις για πάντα στη ψυχή 
σου το πάθος που έχεις για τη μουσική. 
LONG LIVE COLLATERAL DAMAGE!!
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Συγχαρητήρια για όλα μέχρι τώρα. Σου 
εύχομαι να αποκτήσεις ότι επιθυμείς και 
καλή συνέχεια στη ζωή σου. Ελπίζω να 
μην χαθούμε και του χρόνου θέλω head 
banging on stage.
Άγγελος Αθανασίου

Φρόντιζε να γίνεις πετυχημένος έτσι  
ώστε να αράζουμε με Jack και να μου 
δίνεις σουίτες στο ξενοδοχείο σου όπο-
τε τις χρειάζομαι! 
Θεοδωρόπουλος Σπύρος

Κιθάρα- Ουισκάκι και πολύ άραγμα. 
Κάνε και καμιά στατιστική πρόβλεψη 
να μας πεις πότε θα ορθοποδήσει η Ελ-
λάς! Αλλά μην πολυσκάς. Άραξε όπως 
εσύ ξέρεις και να αγαπάς τον μικρό σου 
αδελφούλη!  
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Με έκανες πολλές φορές να αναρωτη-
θώ πώς γίνεται να μην βαριέσαι ποτέ να 
κάνεις υπολογισμούς για οποιοδήποτε 
θέμα! Πάντως χάρηκα που σε γνώρισα 
και σου εύχομαι να γίνεις ΄οτιδήποτε 
είσαι ικανός να γίνεις΄, όπως λέει και ο 
Maslow….
 Διονύσης Βισβάρδης

Bill, μου αρέσει πολύ που είσαι ο εαυτός 
σου και δεν παρασύρεσαι από κανέναν. 
Είσαι καλό και ευγενικό παιδί και όποτε 
χρειάστηκα τη βοήθειά σου ήσουν δί-
πλα μου, ακόμη και στα πιο απλά. Aκόμη 
δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορείς 
και κάνεις τόσο γρήγορα μαθηματικούς 
υπολογισμούς…J
Σου εύχομαι να πραγματοποιηθούν τα 
όνειρά σου και να δίνεις ζωή με τη μου-
σική σου! 
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Είσαι ενδιαφέρον άτομο και θα βρεις 
κάτι ξεχωριστό να κάνεις στη ζωή σου. 
Σου εύχομαι πάντως να είσαι πάντα 
αραχτός όπως σ΄αρέσει!
Γιώργος Καλός

Ο άνθρωπος-κομπιουτεράκι! Εύχομαι 
πάντα επιτυχίες!
Μυρτώ Κακαρά

Βασίλη, εύχομαι μόνο να σε είχα γνωρί-
σει καλύτερα..
καλή σταδιοδρομία
Αναστασία Θάνου

 

Βασίλειος
Αναγνώστου-Χατζηγιαννάκος 



Αλίκη μου σε ξέρω από το νήπιο και πα-
ρόλο που δεν κάναμε ποτέ κολλητή πα-
ρέα, να ξέρεις ότι σου εύχομαι στη ζωή 
σου κάθε επιτυχία και κάθε χαρά και πά-
ντα πολλά πολλά χαμόγελα!!! Καλή σου 
επιτυχία στις εξετάσεις και εύχομαι από 
Οκτώβρη να κάνεις αυτο που αγαπάς 
πραγματικά!
Αναστασία  Κιούση 

Αλικακι μου εισαι ενας πολυ ιδιαιτερος 
ανθρωπος  οπως ολοι μας.... ξερω οτι δεν 
καναμε ποτε πολυ παρεα αλλα νομιζω 
οτι για απλες συμμαθητριες εχουμε πε-
ρασει πολυ ωραια.... ειχαμε κατι ακυρες 
συννενοησεις την ωρα του μαθηματος 
και γελαγαμε μονες μας...και ειδικα στα 
γερμανικα με τον κυριο Μπαραμπακο 
μας.... οπως και να εχει παντα εκτιμουσα 
αυτη την ιδιαιτεροτητα σου αν και ξερω 
οτι δεν στο εδειξα ποτε.  Σου ευχομαι 
να κανεις αυτο που πραγματικα θες στη 
ζωη σου και να σου πανε ολα καλα.... και 
ποτε δεν ξερεις μπορει και να βρεθουμε 
σε κανενα σχολειο γιατι δεν ξερω αν στο 
εχω πει αλλα και εγω θελω να γινω κα-
θηγητρια...χημειας βεβαια...οποτε ποτε 
δεν ξερεις... σου ευχομαι πραγματικα οτι 
επιθυμεις και καλη τυχη στη ζωη σου....
Νικόλ Βλαβάκη

Αφού τελειώσουν όλα και σαπίσεις πα-
ραλίες μην ξεχάσεις να διαβάσεις πάλι 
τον αγαπητό Brecht. Προσπάθησε να 
είσαι λιγότερο κυνική, να ισιώνεις τα 
μαλλιά σου γιατί σου πάνε και να εκτι-
μάς τον Πλάτωνα! J
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Λοιπον Alicuius δεν θα σου γραψω και 
πολλα περι καλης τυχης κλπ, αφου οπως 
εχουμε πει σε λιγα χρονακια θα ειμαστε 
και επισημα «συναδελφοι». Καλη αρχη 
στην καινουργια σου ζωη, αντε και καλη 
μας ανταμωση! Φιλια πολλα!
Μαίρη Αγγελάκη

Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές είσαι 
λίγο psycho χωρίς να πιστεύω βέβαια 
ότι αυτό είναι κακό…. Σου εύχομαι να 
μείνεις ο εαυτός σου και θα δεις ότι θα 
σου βγει σε καλό! 
Διονύσης Βισβάρδης

Αχ ρακουνάκι μου,
η  αλήθεια είναι πως η σχέση μας δεν ξε-
κίνησε με τις καλύτερες προοπτικές… 
Ποιος να το έλεγε τότε ότι θα γίνουμε φί-
λες…Και να που έγινε! Aachen, Berlin…
παντού μαζί…Πότε μουτρωμένες, πότε 
κεφάτες, όμως…μαζί!!!
Θέλω να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό 
σου και να ξέρεις ότι γύρω σου υπάρ-
χουν πολλοί άνθρωποι που σ΄ αγαπούν, 
στους οποίου ανήκω κι εγώ…
Και να θυμάσαι: ,,Ιζ Νουρέγιεφ τα δε 
ολ… ,J
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Ευχαριστώ που μου κοπάνησες το 
klassenbuch στο κεφάλι. Θα έχω πάντα 
αυτή τη γλυκιά ανάμνηση από σένα. 
Σου εύχομαι τα καλύτερα!
Γιώργος Καλός

Έχω την τιμή να σε γνωρίζω 12 χρόνια! 
Μπορώ λοιπόν να πω πλέον με σιγουριά 
ότι σε παω πάρα πολύ και ότι είσαι μια 
πολύ ξεχωριστή κοπέλα. Κάνεις ό,τι θες, 
όποτε θες και όπως το θες, πράγμα σπά-
νιο σήμερα... Σου εύχομαι μόνο τα καλύ-
τερα και σου στέλνω πολλά φιλιά!
Μυρτώ Κακαρά 

γλυκιά μου Αλίκη,
ελπίζω να παραμείνεις τόσο ξεχωριστή, 
τόσο ζωντανή και τόσο χαρούμενη σε 
ολόκληρη τη ζωή σου!
Α!, και να ξέρεις ότι κάθε φορά που θα 
ακούω Scorpions,
εγώ θα σε θυμάμαι..
Αναστασία Θάνου

Αλίκη-Παρασκευή 
Αναγνωστοπούλου 



Διονύσης Βισβάρδης

Διονύση, καταρχάς συγγνώμη που ξε-
χνούσα συνέχεια να σου φέρω τα δια-
γωνίσματα της ώθησης!! Όπως και να 
‘χει, δεν τα χρειαζόσουν και πάρα πολύ, 
αφου έτσι και αλλιώς είσαι πολύ έξυπνο 
παιδί! Είμαι σίγουρη ότι θα περάσεις στη 
σχολή που θες και σου εύχομαι να περ-
νάς μετά πάντα καλά! Καλό καλοκαίρι!
Αναστασία  Κιούση 

Visvaaardiii agori mou thimame ebiries 
wraies sto verolino na pezume pokeraki 
oso oi alloi itan sta musia..haha ise treli 
prosopikotita kai elpizo na ta pas ola 
kala me tis spoudes sou:)
Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης

Ντααααααααααααααααααααααααααα-
αααααααααα,
Καλή επιτυχία  στις σπουδές και στη ζωή 
σου.
Σπύρος Άνθης

Καλόκαρδος… γιατί ο Βισβάρδης δεν 
την πέφτει, κάνει φλέρτ.
Ερωτύλος… γιατί ο Βισβάρδης δεν έχει 
φάσεις, ερωτεύεται.
Εργατικός καθώς και βασιλιάς του 
ύπνου. DAAAN!!
Διονύση σε ευχαριστώ για τις ωραίες 
στιγμές τα τελευταία χρόνια και σου 
εύχομαι καλή σταδιοδρομία και μοναχά 
επιτυχίες.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Ο διπλανός μου στα V-kurs! Θυμάμαι 
χαρακτηριστικά το γεγονός ότι σε οτι-
δήποτε συνέβαινε στο σχολείο όπου το 
αποτέλεσμα δεν ήταν γνωστό (πχ. Εκλο-
γές δεκαπενταμελούς κλπ.), ο Διονύσης 
έφτιαχνε προγνωστικά με τις πιθανότη-
τες. Φαίνεται από μικρός ο γεννημένος 
τζογαδόρος, θα μου πεις. 
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Διονυση μου θελω να ξερεις οτι χαιρο-
μαι παρα πολυ που ειμαστε φιλοι τοσο 
καιρο και θελω να ξερεις οτι και για μενα 
εισαι πολυ σημαντικος αν και δεν λεω 
γενικα πολλα....σου ευχομαι να πετυχεις 
ολους τους στοχους γιατι ξερω οτι το 
θες παρα πολυ και ειμαι σιγουρη οτι θα 
το κανεις....!
Διονυσία Αδαμοπούλου

Μπορεί να απέτυχα ως μαθητής σου 
αλλά να ξέρεις πως έκανα ό,τι καλύτερο 
μπορούσα. Ως καθηγητής δεν τα πήγες 
άσχημα, σου εύχομαι όμως ως μάνα-
τζερ να τα πας ακόμα καλύτερα και να 
αποκτήσεις κάποια στιγμή την «υπέρτα-
τη διάνοια»!
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Νιόνιο
Τι να πρωτογράψω για σένα…
Debutant τρίτη γυμνασίου: Μου έκανες 
την τιμή να είσαι ο καβαλιέρος μου και 
ήμασταν ΤΟ ζευγάρι!
Δεν θα ξεχάσω τις πρόβες με τον τρελό 
Αυστριακό χορευτή αλλά και τη βραδιά 
του χορού, όπου περάσαμε πολύ όμορ-
φα.
Ανταλλαγές με Bayreuth: 
Austauschpartner:Frank –Theresa ΄΄Μή-
πως θέλεις να ανταλλάξουμε?’’.  Το χτί-
σιμό σου για τον Frank, τα μηνύματα 
στην Theresa, οι πλάκες μας, οι βόλτες, 
το μπάνιο στην πισίνα και οι βουτιές, 
η βόλτα με το ποδήλατο στο πάρκο, ο 
τσακωμός μας εξαιτίας του  Ritter…
Βερολίνο: Μα τι gentleman!
Βισβαρδάκο σε συμπαθώ πολύ και δεν 
θα ήθελα να χαθούμε μετά το σχολείο. 
Σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία και 
καλή συνέχεια στο Ινστιτούτο Λογοτε-
χνίας!  
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Νιόνιο, ξέρεις ότι μπορώ να γράψω πά-
άάάρα πολλά για σένα, αλλά είπαμε θα 
στα δώσω προσωπικά να τα έχεις…. 
Καλή επιτυχία σε όλα και είμαι σίγουρος 
ότι θα την έχεις!!!
Γιώργος Καλός

επιτελους Manager!!!!
Σπύρος Ζερβουδάκης

Ελπίζω να σου έρθουν όλα όπως τα θες! 
Καλή ζωή.
Μυρτώ Κακαρά 

Συμμαθητές από το Δημοτικό… Και όχι 
μόνο…
Μη ξεχνάς Διονύση ότι γιορτάζουμε 
μαζί και τα γενέθλια μας, έτυχε γαρ να 
γεννηθούμε την ίδια μέρα. Εδώ παύει να 
ισχύει το ζώδιό μας λόγω της μεγάλης 
διαφοράς του χαρακτήρα μας.
Πάντα χύμα όμως με ένα μεγάλο χαμό-
γελο. 
Φίλος της καλοπέρασης και του ωραίου 
φίλου….
Δεν ξεχνώ την ατάκα « εισβολή 
»….Όποιος καταλαβαίνει κατάλαβε….
Εύχομαι νάχεις πάντα επιτυχίες όχι μόνο 
στις σπουδές σου αλλά και στα κορί-
τσια… Ξέρεις εσύ…
Βίκυ Κολοβού

δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω για 
την απέραντη υπομονή που έδειξες, 
όσο προσπαθούσες (μάταια βέβαια !) 
να με διδάξεις ΑΟΔΕ..!!
Καλή επιτυχία Διονύση και..
τα λέμε στη Βαρκελώνη!!
Αναστασία Θάνου

Δεν θα ξεχάσω την φάση στο σπίτι του 
Ζαν κλοντ…. Απίστευτος!! Καλή επιτυ-
χία με τις σπουδές σου!!
Αγγελική Γιαννίση



Σπύρο μου, σκέφτομαι ότι του χρόνου 
θα είσαι στην μακρινή ελβετία μάλλον 
και είναι κρίμα. Επίσης σκέφτομαι ότι 
το καλοκαίρι θα είσαι στην πιο κοντινή 
Βαρκελώνη και είναι κρίμα, γιατί δεν θα 
περάσουμε όόόλο το καλοκαίρι παρέα. 
Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Δεν ξέρω 
για σένα, αλλά εγώ σκοπεύω να μην 
χαθούμε, γιατί είναι κρίμα! (πρωτοτυπώ 
στις προτάσεις μου όπως βλέπεις!!) Αν 
εξαιρέσουμε το περίεργό σου γούστο 
στις ταινίες, είσαι ένα πάρα πολύ καλό 
και έξυπνο παιδί και έχουμε περάσει 
ωραίες και αστείες στιγμές μαζί! Τώρα 
έχεις κατοχυρώσει τη θέση σου στο εξω-
τερικό με το Αbitur, οπότε το μόνο που 
σου εύχομαι είναι να περάσεις καλά αρ-
γότερα στη φοιτητική σου ζωή! Προς το 
παρόν, καλό μας καλοκαίρι!!!!
Αναστασία  Κιούση

Τσουμπουνο αινς μου σου ευχομαι οτι 
επιθυμεις και να πραγματοποιησεις τα 
ονειρα σου! Ξερω οτι και εσενα και το Μα-
ριο πολλες φορες σας τρομαζα με αυτα 
που ελεγα αλλα ηταν ενας πολυ ωραιος 
τροπος να περασει η βαρετη κατα τα 
αλλα σχολικη μερα...! Εεε? Δεν πιστευω 
να διαφωνεις! Σε τρομαζα βεβαια μερι-
κες φορες με αυτα που σου ελεγα αλλα 
ξερω οτι καταβαθως  τα περισσοτερα 
σου αρεσαν και γελαγες! Καλη συνεχεια 
Σπυρακο μου και καλη ζωη....
Νικόλ Βλαβάκη

Αφελής αλλά και ώριμος, γκαφατζής και 
χωρατατζής, αστείος με πολύ χιούμορ. 
Σπύρο υπήρξες φοβερός φίλος τα τε-
λευταία χρόνια. Φοβερός σκιτσογράφος 
και καταπληκτικός σύντροφος στις περι-
πέτειες της παρέας μας. Σου εύχομαι τα 
καλύτερα για το μέλλον και να γράφεις 
στη ζωή πάντα με το πενάκι σου.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Quentin……Καλή επιτυχία στη ζωή σου 
και θέλω μια μέρα να πάμε για κρασιά 
και να μου μιλάς στα Ισπανικά.. 
Άγγελος Αθανασίου

Κουεντίν! 1. Να γίνεις οπωσδήποτε σκη-
νοθέτης ή dj, αλλά όχι ψυχαναλυτής θα 
είσαι επικίνδυνος… 2. Να μη σοβαρευ-
τείς ποτέ σου, γιατί η σοβαρότητα… Εί-
ναι για τους σοβαρούς. 3. Να με βάλεις 
να παίξω σε ταινία σου, έστω και κασκα-
ντέρ.
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Τσουμπουνοαινς, καλη επιτυχια στην 
νεα σου αρχη και σε ο,τι αποφασισεις 
να κανεις. Ελπιζω να συνεχισεις τις καλ-
λιτεχνικες σου αναζητησεις, οι οποιες σε 
εχουν εξελιξει σε ενα τοσο ενδιαφερον 
ατομο! Να θυμασαι παντα το τσουμπου-
νοραικο μανιφεστο που με τοσο κοπο 
φτιαξαμε!! Φιλια πολλα!
Μαίρη Αγγελάκη

Απορώ τι θα κάναμε στον Μπίρταχα αν 
δεν είχαμε εσένα να τον απασχολείς με 
τις πολλές κι εντυπωσιακές – και μερικές 
φορές λίγο…άκυρες- γνώσεις σου….
Εύχομαι εκεί που θα πας να καταφέρεις 
όλα όσα ονειρεύεσαι! 
Διονύσης Βισβάρδης

Αχ βρε Σπύρο, 
Μου έκανες το πολυτιμότερο δώρο γε-
νεθλίων, μια χειροποίητη Jaguar με φιό-
γκο!
Δε θα ξεχάσω την εκδρομή στην Καππα-
δοκία, όπου παίζαμε ασταμάτητα UNO 
και λέγαμε ανέκδοτα! 
Σου εύχομαι καλή επιτυχία σε ότι και να 
κάνεις.
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Εσένα δεν είναι και τόσο ακατοίκητο. 
Κράτα επαφή με τον κ. Μπίρταχα να δι-
ευρύνετε μαζί τους ορίζοντές σας. Σου 
εύχομαι να κάνεις πολλά και ωραία τα-
ξίδια!
Γιώργος Καλός

Καλή επιτυχία στις σπουδές σου, να περ-
νάς καλά και ελπίζω να μην χαθούμε.
Μάριος Αναγνωστόπουλος

Μετά από ώριμη σκέψη δεν μπορώ παρά 
να καταλήξω στο συμπέρασμα πως μας 
συνδέει κάτι σαν τηλεπάθεια..! Τα πράγ-
ματα στα οποία διαφωνούμε είναι μάλ-
λον μετρημένα στα δάχτυλα, και ό,τι και 
να λεει ο Μάριος εγώ πάντα θα πιστεύω 
στο γούστο και το χιούμορ σου. Είσαι 
από τους πιο αφηρημένους ανθρώπους 
που έχω γνωρίσει και τόσο πολύ στον 
κόσμο σου που σε ζηλεύω! Εύχομαι πολ-
λές χαρές, πολύ σινεμά, ταξίδια σε όλο 
τον κόσμο και αστείρευτη έμπνευση. Και 
να θυμάσαι, ακόμα κι αν όλα αποτύχουν, 
θα υπάρχουν πάντα οι ταινίες του Γούντι 
να σου φτιάχνουν τη διάθεση...
Υ.Γ.: Όταν γίνεις μεγάλος καλλιτέχνης μην 
ξεχάσεις την ταινία μας, ε? 
Μυρτώ Κακαρά 

Η ευγενική φυσιογνωμία με το ωραίο 
χαμόγελο. Πάντα καλοσυνάτος και με 
πηγαίο χιούμορ. Αισθάνομαι πολύ τυχε-
ρή που σε είχα συμμαθητή και φίλο μου. 
Εύχομαι να μείνουμε φίλοι για πάντα, να 
είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος και 
να πετύχεις όλους τους στόχους σου!
Βίκυ Κολοβού 

Πίπη,
μπορεί τελικά να μην ήσουν καβαλιέρος 
μου σε εκείνο το χορό στην 1η λυκείου,
αλλά στο μέλλον θα δεχτείς να με συνο-
δέψεις ως την άλλη άκρη του Ατλαντι-
κού, σε ενός άλλου είδους χορό, (μαλλον 
απονομή θα το αποκαλούσα..!),
έτσι δεν είναι??
Μέχρι τότε βέβαια, να περνάς όσο καλύ-
τερα μπορείς και..
τα λέμε σύντομα στη Βαρκελώνη, mi 
amigo ..!
Αναστασία Θάνου

Δεν θα ξεχάσω τα απίστευτα σαρδάμ 
την ώρα της χημείας, τις δεκάδες κουλές 
ταινίες που μου έχεις προτείνει όλα αυτά 
τα χρόνια και τα γέλια την ώρα των θρη-
σκευτικών….
Αγγελική Γιαννίση

Σπυρίδων Άνθης 



Και τους πέέέντε!! (συγγνώμη, έπρεπε 
να το πω!!!) Κώστα μου καλέ, δεν έχω να 
σου πω πολλά, μόνο να περάσεις εκεί 
που θες ( που θα το κάνεις κιόλας, για-
τί είσαι έξυπνος) και να γλεντήσεις όσο 
πιο πολύ μπορείς το καλοκαίρι με τον 
μεθύστακα τον Τάσο. Ελπίζω δηλαδή να 
γλεντήσουμε και μαζί σε κανα νησάκι!! 
Καλή μας επιτυχία τώρα και υπομονή 
μέχρι τις 23 Μαίου!
Αναστασία  Κιούση

Kostaaaa kali tixi sti zoi sou kai elpizo 
na kaneis afto pou thes se sxesi me tis 
spoudes sou!
Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης

Κωστα μου μπορει στο σχολειο ποτε  να 
μην καναμε παρεα αλλα περασαμε μια 
ολοκληρη χρονια μαζι στο φροντηστη-
ριο και  μπορω να ομολογισω οτι ηταν 
υπεροχα! Εκει σε γνωρισα ουσιαστικα 
και καταλαβα οτι εισαι ενα παρα πολυ 
καλο παιδι και ενα παιδι που ειναι μεσα 
σε ολα και που εχεις και εσυ τη τρελα 
σου... και για αυτα ακριβως σε συμπαθη-
σα τοσο πολυ και νομιζω οτι ταιριαξαμε! 
Για το σχολειο δεν εχω να σου πω κατι το 
ιδιαιτερο γιατι ποτε δεν ειχαμε ιδιαιτερη 
επαφη... για το φροντηστηριο ομως....
ηταν τελεια...και το ξερεις πολυ καλα! 
Τι να σου θυμισω...? την Αναστασια και 
εμενα με τις βλακιες μας , το διακριτικο 
μας γελοιο και τις εξυπναδες μας.....τη 
Μαρβα με τις αποριες της....τη Αggi...η 
τις ατελειωτες ωρες του Φωτοπου-
λου!υπαρχουν και αλλα μην νομιζεις....! 
π.χ ο Σκεπαριωτης....τα υπολοιπα παιδια 
στο φροντηστηριο και φυσικα τα μονα-
δικα μου λαθη( κυριως τα αριθμητικα...) 
τελικα περασαμε ωραια στο συν! Κωστα 
μου καλη επιτυχια στη ζωη σου....ξερω 
οτι θα καταφερεις τους στοχους σου... 
καλη ζωη....
Νικόλ Βλαβάκη

Mpieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeee. Είμαι σίγουρος ότι 
πέρασες εκεί που θέλεις οπότε συγχα-
ρητήρια και καλή συνέχεια. Περιμένω 
να φτιαχτεί το diss σου για τον Μάριο 
και να έχει video clip Hercules. Και μην 
ξαναγυρίσεις πίσω στο WOW!!!
 Άγγελος Αθανασίου

Με τον Κώστα έκανα περισσότερο πα-
ρέα στην πρώτη γυμνασίου και στο 
Λύκειο. Έμπιστος, ευχάριστος και με 
δεκάδες παρατσούκλια. Μία ανάμνη-
ση με τον Κώστα είναι οι γρίφοι και οι 
τρομακτικές ιστορίες που μας έλεγε τα 
μεσάνυχτα στην πενταήμερη στον Παρ-
νασσό.
Όταν κάποια μέρα θα μας χτίζεις όλους 
μας και θα μας εκδικείσαι δείξε μου έλε-
ος! Ελπίζω επίσης να με καλέσεις στον 
πριγκιπικό γάμο σου!
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Να βγάζεις τις πασούλες σου, να ελέγ-
χεις τα νευράκια σου( J ) και να μην 
ξεχνάς να υψώνεις στο τετράγωνο( για-
τί εκεί που θα σαι δεν θα κάνεις τίποτα 
άλλο…).Όλοι θα σε θυμούνται σαν μια 
πολύ ιδιαίτερη φιγούρα, με λίγο πιο 
έντονες τις κακές σου στιγμές(…). Είσαι 
ο μοναδικός απ την τάξη που έχει πε-
ρισσότερα ονόματα απ τον Doubledoor  
και συναγωνίζεται τον Χριστό σε αυτό 
το θέμα. Να αγαπάς την ξαδελφούλα 
σου(όσο σου επιτρέπεται) και να τιμάς 
τη Ρωσία όποτε βγαίνεις έξω… Και νο-
μίζω πως χρωστάς κάτι στον Μάριο… 
Περιμένει πώς και πώς να λαδώσει τα 
χέρια του…
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Κώστα, να σου πω την αλήθεια πιστεύω 
ότι τις περισσότερες φορές που σε νευ-
ριάζαμε και γελάγαμε, το διασκέδαζες 
εξίσου με μας! Όπως και να΄χει πάντως 
χάρηκα που σε γνώρισα και σου εύχο-

μαι να πετύχεις σε ό,τι κάνεις στη ζωή 
σου.
Και εννοείται, ΜΗΝ ΠΑΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟ 
ΒΟΛΛΕΫ….
Διονύσης Βισβάρδης

Κώστα, Κώστα…..
Be cool !!!  Μη θυμώνεις! Όλα θα πάνε 
καλά.
Να είσαι ήρεμος και αισιόδοξος! Καλή 
επιτυχία!
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Το μόνο που έχω να δηλώσω είναι ότι 
τα τρελά σου σενάρια δε πρόκειται να 
βγουν αληθινά! Μην κάνεις όνειρα ότι 
θα βαφτίσεις το παιδί μου!!!
Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

Ωραίες στιγμές στο βόλλεϋ και πολύ συ-
χνά νικηφόρες! Καλή επιτυχία σε όλα.
Γιώργος Καλός

Καλή επιτυχία σε ότι κάνεις στη ζωή 
σου, και για την βάπτιση θα τα κανονί-
σουμε :) 
Μάριος Αναγνωστόπουλος

πολυ καλοι φιλοι απο την πρωτη γυμνα-
σιου και συνεχιζουμε να ειμαστε αλλα 
ελπιζω να μην ξανασυμβουν καποια 
πραγματα!!!
Σπύρος Ζερβουδάκης

Να σαι πάντα καλά και σου εύχομαι μια 
δημιουργική και όμορφη ζωή!
Μυρτώ Κακαρά 

Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος 



Καλή συνέχεια grougrouth! 
Γεώργιος Λαμπρόπουλος

Ό,τι και να γράψω για τον XYY άντρα 
πιστεύω ότι είναι λίγο..!Αγγελούκο εί-
σαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, έχεις 
πολύ πλάκα και ελπίζω απ’το καλοκαίρι 
και μετά να βρισκόμαστε περισσότερο 
απ’ότι φέτος! Το ξέρω ότι περιμένεις 
ακόμα ένα προφιτερόλ με σοκολάτα 
γάλακτος, οπότε δεν μπορώ να σου χα-
λάσω χατίρι και σου εγγυώμαι ότι όταν 
το ζητήσεις θα είναι έτοιμο..Δεν έχω να 
προσθέσω κάτι άλλο, μόνο καλή σου 
επιτυχία στις εξετάσεις!
Υ.Γ (Ελπίζω σε μένα να μην έχεις γράψει 
τίποτα για μπουντρούμια και τέτοια, 
εε??)
Αναστασία  Κιούση

Ola ksekinisan se mia eklisia..ekei 
gnoristika sto sxolio,apo tote kanume 
parea akatapafsta..mono mia fora 
tsakothikame gia kati sovaro alla doksa 
to theo i filia mas itan pio dinati apo afto 
ke to kseperasame..exume perasei tosa 
mazi kai tha perasoume alla tosa kai 
perisotera..ise ena poli simadiko komati 
gia mena kai na ksereis oti sagapao 
paaaara ma para poli kai oti me xriasteis 
tha ime panta dipla sou..Makari na pane 
ola kala na peraseis ekei pou thes kai 
genika na ta vreis ola efkola sti zoi sou..
Kala na pernas kavl**** adra:):)
Χριστόφορος
Διαμαντίδης-Ξηντάρης 

Αγγελουκο μου θελω να ξερεις οτι εισαι 
απο τους ανθρωπους που εκτιμω παρα 
πολυ και ξερεις οτι σου εχω πολυ αδυ-
ναμια! Αχ βρε Αγγελακο μου εχουμε 
περασει πολυ ωραια μαζι και δεν εννοω  
μονο σε εκδρομες....που καλα ενταξει 
ηταν υπεροχα...αλλα και μες στη ταξη 
εχουμε ριξει πολυ γελοιο! Απο τα κου-
τσομπολια....μεχρι τις βλακιες που λε-

γαμε....μεχρι το γελοια που εχουμε ριξει 
και φυσικα πιο παλια οι συζυτησεις μας 
με χαρτακια με μενα, εσενα , τη Μαιρη 
και τον Chris.... ενα σου λεω που βασικα 
μου το εχεις πει εσυ...οτι ετσι και τελικα 
μεινουμε Αθηνα μην τολμισεις και χα-
θουμε! Που δεν θα χαθουμε γιατι θα βρι-
σκουμε χρονο για να βρισκομαστε και 
να θυμομαστε λιγο απο τα παλια! Αγγε-
λουκο μου σ.αγαπαω πολυ και το ξερεις 
και αυτα που σου λεω και σου φωναζω 
καμια φορα δεν τα κανω ουτε για να 
σου τη σπασω ουτε για να σε πειραξω...
τα κανω για το καλο σου και καταβαθως 
ξερεις οτι εχω δικιο στα περισσοτερα 
στα οποια διαφωνουμε! Δεν πιστευω 
βεβαια να ξεχασες τις απιστευτες μερες 
μας στο βερολινο που ηταν τελεια! Δεν 
θελω να σχολιασω εδω για ποια πραγ-
ματα γελαγαμε τις περισσοτερες φορες 
γιατι θα μας παρουν με τις πετρες αλλα 
ξερουμε και οι δυο οτι περασαμε υπε-
ροχα!  Αγγελακο μου σου ευχομαι πραγ-
ματικα οτι επιθυμεις και να καταφερεις 
οτι θελεις..... καλη τυχη και καλη ζωη....
αααα και μην το ξεχασω...καλο μας κα-
λοκαιρι και καλη μας ξεκουραση....
Νικόλ Βλαβάκη

Μετά από πολλή σκέψη κατέληξα στις 
παρακάτω ιδιότητες…Καλός οικοδε-
σπότης, έμπιστος άνθρωπος και μονα-
δικός φίλος. 
Άγγελε ευχαριστώ για όλες τις περιπέ-
τειες τα τελευταία χρόνια. Σου εύχομαι 
στο μέλλον να ακολουθήσεις τα όνειρά 
σου και να χαράξεις το δικό σου δρόμο.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Με τα αστεία σου ρίξαμε πολύ γέλιο. Πε-
ρισσότερο από όλα όμως σε ευχαριστώ 
που μου έμαθες ότι «δεν τελειώνει έτσι 
η αγάπη», αλλά και πώς να «φεύγω» με 
στυλ!
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Όταν μεγάλωσα λίγο με λύπη κατάλα-
βα ότι δεν υπάρχει το λαγουδάκι του 
πάσχα. Αντ’ αυτού θα έχω πάντα εσένα 
στην καρδιά μου κύριε πάσχα! 
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Angel, ισως και να μην υπηρξαμε ποτε 
απολυτως αυτοκολλητοι ,περασαμε 
ομως ωραιες στιγμες! Κανονισε λοιπον 
να συνεχισουμε να περναμε ετσι και στο 
μελλον και να βρισκεις παντα ελευθερο 
χρονο για μενα οποτε ερχομαι Ελλαδα! 
Καλη επιιτυχια μικρε μου, σ΄αγαπαω!
Μαίρη Αγγελάκη
 
΄Αγγελε, Άγγελε στην τρίτη γυμνασίου 
είχαμε πει ότι θα πάμε στη Μύκονο… Τι 
θα γίνει τελικά θα πάμε… 3 χρόνια πέ-
ρασαν…
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Στην πορεία μας σε αυτό το σχολείο έχω 
να θυμάμαι πολλές ωραίες στιγμές τις 
οποίες εσύ δημιούργησες. Βέβαια πολ-
λές φορές οι πλάκες σου με πείραζαν 
πολύ αλλά έχω να θυμάμαι πολλά πράγ-
ματα από εσένα.
Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος
 

Άγγελος Θεόδωρος 
Αθανασίου



εχουμε καιρο να παμε στο λοφο αλλα 
πιστευω θα τ αναπληρωσουμε στην 
κρητη!!!!!
Σπύρος Ζερβουδάκης

se euxaristw gia oses fores me exeis 
koimhsei kai tha me koimhseis spiti 
sou.. eisai oikogeneia mou kai afou tha 
rtheis viennh tha sunexisw na arazw 
spiti sou..       
sagapaw to remalaki sou(L)
Αλέξανδρος Ράινχαρτ

Ρε αναρωτιέμαι τι θα γίνεται σπίτι σου 
τώρα που οι βασικοί πελάτες αποχω-
ρούν για εξωτερικό.. Παίζει να πέσει 
απόγνωση ... Τουλάχιστον θα μένουμε 
όταν γυρνάμε.. Σε αγαπάω ρε
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Αν και σε διαφορετικά τμήματα, αν και 
δεν σε γνώρισα μέχρι την 11, είσαι ένας 
των καλύτερών μου φίλων και θέλω να 
ξέρεις ότι σας αγαπάω ρε. Τα λέμε στη 
Βιέννη ρε φίλε! 
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης 

Αγόρι μου δεν θα πω πολλά γιατί εμείς 
έτσι κι αλλιώς δεν χανόμαστε. Περάσα-
με πολλά και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. 
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 
Γιώργος Πουλόπουλος

Κύριε Πάσχα....
Πέτρος Τατσιόπουλος  

Από τις πιο απίθανες φάτσες της τάξης, 
πολύ κοινωνικός και πάντα μέσα στα 
πράγματα. Έχω γελάσει πολύ μαζί σου 
και πιστεύω πως, όταν θέλεις, είσαι από 
τα καλύτερα παιδιά που ξέρω! Εύχομαι 
τα καλύτερα για τη ζωή σου από εδώ και 
πέρα  και να περνάς καλά!
Μυρτώ Κακαρά 

Μέγας Χημικός. Αγορίνα, καλή επιτυχία 
στη ζωή σου και θα έρχομαι να σε βλέ-
πω από Γερμανία όταν εσύ θα περνάς 
δύσκολα φοιτητικά χρόνια στην Αθή-
να..
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Αγορίνα μου σου εύχομαι τα καλύτερα 
στη ζωή σου και να έχεις πάντα ό,τι επι-
θυμείς!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Αγορίνα τελικά δεν σου έγραψα ποίημα 
… Η αγάπη μου όμως είναι απεριόριστη 
και αρκεί :P Λοιπόν, σου εύχομαι να πε-
τύχεις ότι επιθυμείς και να περνάς πάντα 
καλά! 
Γεώργιος Λαμπρόπουλος

Μάριε, δεν θα πω πολλά, αλλά λίγα και 
καλά. Σ’αγαπάω πολύ, σε θεωρώ καλό 
μου φίλο και ελπίζω να είμαστε μαζί 
εδώ του χρόνου (κατά προτίμηση στην 
Ιατρική) για να μπορώ να σε πρήζω συ-
νέχεια και δεν ακούω γι’αυτό ΤΙΙΙ-ΠΟΟΟ-
ΤΑΑ! Γεια σουυυ!
Αναστασία  Κιούση

Marie xarika poli gia tin parea pou 
kaname afto ton xrono alla kai 
genikotera.Elpizo na petixeis se afto 
pou thes na kaneis Doc.
ΥΓ:Ego estila ta minimata sti daskala 
sou..Signomi mariouko!!;)
Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης

Μαριουκο μου μπορω να πω οτι θα μου 
λειψεις.... σε ειχα ενα χρονο στο πισω 
θρανιο και αληθεια σου λεω εχω συνη-
θισει τα σχολια σου τα οποια ηταν κα-
κιες....αλλα με αδιαφορια...και χιουμορ.... 
ηταν πολυ χαρακτηριστικα!  Περασα-
με ωραια στις πρωτες δυο σειρες ολοι 
μαζι γιατι ολη την ωρα καποιος εκανε 
βλακιες! Και λογικο θα μου πεις.... αλλα 
ετσι δεν υπηρχε ηρεμια ! ξερω οτι ολο 
αυτο το χρονο ακουσες πολλα τα οποια 
σε σοκαραν....περιεργες συζητησεις με 
τη Μαιρη...βλακιες με τη Μυρτω και τη 
Κιουση! Και ενταξει ξερω οτι ακουσες 
καποιες απο τις εξυπναδες μου φυσικα 
και αληθεια σου ζηταω συγνωμη αλλα 
σκεψου οτι καποιοι αλλοι τα ακουν αυτα 
για χρονια(....θα σε παρηγορησει νο-
μιζω) βεβαια ξερω οτι καταβαθως σου 
αρεσαν και γελαγες....! καλη επιτυχια και 

καλη συνεχεια στη ζωη σου....
Νικόλ Βλαβάκη

Μάριε,
Θυμάμαι πριν χρόνια, στην Δευτέρα Γυ-
μνασίου, που μιλούσαμε για το πόσο 
σιχαινόμασταν το σχολείο μας και για το 
πόσο περιμέναμε να φύγουμε από εκεί 
μέσα… 
Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε 
και, επιτέλους, πραγματοποιούνται τα 
τότε όνειρα μας (αλλά και τωρινά, για 
να λέμε την αλήθεια). Είμαι σίγουρος ότι 
θα καταφέρουμε να κρατήσουμε επαφή 
και μετά από το απίστευτο καλοκαίρι 
που ακολουθεί. 
Θα ήταν κρίμα να πάνε πέντε χρόνια 
πλάκες, γέλια, αντιγραφές (όχι πάντα 
επιτυχημένες) 
και βασανιστήρια (εν μέρει) χαμένα.
Τζάνας (όχι, δεν την παλεύω)
Σπύρος Άνθης

Φοβερός φίλος, αραχτός, ενθουσιώδης 
και αξιόπιστος.
Μάριε πέρασα καταπληκτικά τα τελευ-
ταία χρόνια και σε ευχαριστώ για όλες 
τις όμορφες στιγμές. Σου εύχομαι καλή 
σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες στο 
μέλλον.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Γιατί σε λένε dog? Εύχομαι να εκπλη-
ρωθούν τα όνειρα σου και για άλλη μια 
φορά σου λέω ότι εγώ δεν έκανα τίποτα. 
Ελπίζω να μην χαθούμε και όταν γίνεις 
doc να ξέρεις ότι σε εσένα θα έρθω για 
έλεγχο του προστάτη. Adios!!
Άγγελος Αθανασίου

Είσαι κι εσύ ένας από αυτούς που με 
παρέσερναν. Με βοήθησες όμως να 
εξασκήσω τα αντανακλαστικά μου, κάτι 
που εκτιμώ ιδιαίτερα. Αρκετά ίσως για 
να σου μάθω σκάκι, όχι αρκετά όμως για 
να σου κάνω το «φεύγω»!
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Γιατρέ του αύριο, πότη του σήμερα! Είσαι 
σπεσιαλίστας στη χημεία(συγκεκριμένα 
σε μία υποενότητα της οργανικής που 
αρχίζει από Α). Διάβασε και καμιά βιο-
λογία για να γίνεις άξιος της διάσημης 
Fingerfaehigkeit σου. O τίτλος doc και 
τα κοστούμια σου πάνε πολύ! Σου εύχο-
μαι ο Κώστας να σου κάνει τη χάρη και 
το όνειρο με το Μαράκι να βγει αληθι-
νό!
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Μαριουλη ηρθε η στιγμη για μια μεγα-
λη εξομολογηση. Μετα απο τοσο και-
ρο πρεπει να σου οτι εισαι απο τα λιγα 
ατομα, αν οχι ο μονος, που εχει δειξει 
τοση υπομονη στις χαζομαρες μου! Ει-
σαι φοβερος ανεπαναληπτος και πανω 
απο ολα εισαι ενας γνησιος τσουμπου-
ναρεος! Παρολα αυτα συνεχιζω να πι-
στευω πως θα ερθει η στιγμη που θα 
αναζητας τα αστεια μου, ακομα και αν 
τωρα μου κανεις τον δυσκολο!! Τελος 
παντων, νομιζω πως ηρθε η ωρα να σου 
πω καλη επιτυχια στην ζωη σου, αντιμε-
τωπιζε ολες τις καταστασεις με χιουμορ 
και φροντισε να γινει ενας σωστος dr. 
Anagnostopoulos! Φιλια πολλα.
Υ.Γ. Τα μανιταρια ειδικα αφιερωμενα σε 
εσενα!
Μαίρη Αγγελάκη

Μάριος Ραφαήλ
Αναγνωστόπουλος



Μάριος= χιούμορ, έξω καρδιά, καλοσύ-
νη
Μάριε δεν θα ξεχάσω το τσουλούφι σου, 
όταν είχαμε ντυθεί απόκριες ΄΄παρά πέ-
ντε’’  κι εσύ ήσουν ο Φώτης…
Για να μη σχολιάσω το Pikachu στο 
απουσιολόγιο. Είσαι άπαιχτος!
Καλή επιτυχία σε ότι και να κάνεις!
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Global + G-Net. Οι καλύτερες ώρες της 
ζωής μου. Ατέλειωτη Lan με πάθος και 
ένταση.  Περάσαμε λύπη και χαρά μαζί, 
μην το ξεχάσεις! Και έπονται πολλές 
ώρες στη βολική καρέκλα του G-Net…
Γιώργος Καλός

απο περσυ ουσιαστικα αρχισαμε ν κα-
νουμε παρεα και εχουμε γινει πολυ κα-
λοι φιλοι.οι μαναδες μας ομως πρεπει 
να σταματησουν επειγοντως να κανουν 
παρεα γιατι δεν παλευονται μαζι!!!!!
Σπύρος Ζερβουδάκης

Όσο κι αν λες ότι δε σε συμπαθώ, εγώ 
θα επιμένω ότι σε παω πάρα πολύ! Και 
ας σου σπάω τα νεύρα μερικές φορές με 
τις βλακείες που σου λεω, ξέρω ότι κατά 
βάθος δε μου κρατάς κακία. Ε? Όπως 
και να χει, εγώ εκτιμώ πολύ την αίσθηση 
του χιούμορ σου, την στάση σου απέ-
ναντι στα πράγματα και πιστεύω όλες 
τις παρανοϊκές σου θεωρίες (περί συ-
νομωσιών από φιλολόγους, κιούσιους 
κτλ). Θεωρώ πως όταν, με το καλό, βρεις 
κάτι που να σε ενδιαφέρει, θα το κάνεις 
τέλεια και σου εύχομαι τα καλύτερα σε 
όλους τους τομείς!
Μυρτώ Κακαρά

Το πειραχτήρι! Δε θα ξεχάσω ποτέ 
το Μάριο να κυνηγάει το Σπύρο στο 
Aachen με το σεσουάρ για τα μαλλιά ( ή 
αλλιώς air vibrator!), τις στιγμές και ατά-
κες απείρου κάλλους στο Trivial (βλέπε 
Κέντρο Δηλητηριάσεων, καρναβάλι - Ρί-
ο-Αντίρριο και άλλα πολλά). Μάριε σου 
εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο για 
το μέλλον!
Βίκυ Κολοβού

από τους λίγους ανθρώπους στον κό-
σμο που σε περίπτωση ανάγκης, ξέρει 
να καλέσει αμέσως το κέντρο δηλητη-
ριάσεων!!
Πρέπει να ξέρεις πως εγώ πάντα πί-
στευα ότι εσύ είσαι ο δημιουργός της 
κλίμακας ??Κιούσιους?? και πως αν ποτέ 
αποφασίσεις να εκδώσεις ποιητική συλ-
λογή, εγώ θα ανήκω στους πιο πιστούς 
αναγνώστες σου!!
Αναστασία Θάνου

Ελπίζω κάποτε να καταφέρεις να ξεχά-
σεις πρώτον το συμβάν με το πιρούνι 
και δεύτερον το συμβάν με τον πολυέ-
λαιο του Σπύρου….. Καλή επιτυχία με 
τις σπουδές σου!!
Αγγελική Γιαννίση



Α ρε Αλεξία… Κρίμα που έφυγες από 
την κατεύθυνση γιατί ψιλοχαθήκαμε! 
Αλλά δεν πειράζει, αφού είσαι θετικός 
τύπος, καλύτερα, μην χαραμιστείς με 
λατινικά, αρχαία κλπ.. Από εσένα έχω 
να θυμάμαι τις εξόδους και τα μεθύ-
σια μας, και τις επαναστατικές απόψεις 
σου! Είσαι πολύ ώριμη και μην το βάζεις 
κάτω. Αν δεν εξαφανιστείς στη Γερμανία 
ελπίζω να κρατήσουμε επαφές… Καλή 
επιτυχία!
Αθανάσιος Κυρίτσης 

Έχω ξεχάσει πριν πόσο καιρό γνωριστή-
καμε(πάνε 10 χρόνια τουλάχιστον...). 
Θυμάμαι ακόμα σαν να ήταν χθες το 
Kurshaus, τα V-Kurs, το άγχος μας στην 
6η δημοτικού, τα Summer Camp. Κι 
όμως...περάσαν τόσα χρόνια από τότε 
και να που φτάσαμε σχεδόν ενήλικοι...
Καλή επιτυχία να χεις σε ότι κι αν κάνεις, 
να περάσεις ένα όμορφο καλοκαίρι και 
μην ανησυχείς, δε χανόμαστε.
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Αλεξία μου, καλή σου επιτυχία στα πά-
ντα!! Στις πανελλήνιες, και στη ζωή σου 
γενικότερα!! Να είσαι πάντα καλά και 
χαρούμενη! Φιλάκια!!
Αναστασία  Κιούση 

Αλεξια δεν ειμασταν ποτε παρα πολυ 
στενες φιλες αλλα παντα καναμε πα-
ρεα....και φυσικα ολα αρχισαν στα V-kurs 
που καναμε ολοι με ολους παρεα! Ει-
μασταν εγω, εσυ, η Κιουση, η Γεωργια 
κλπ! Θυμασε τι ωραια που ηταν! Αχ βρε 
αλεξια μου εισαι ενας πολυ ιδιαιτερος 
ανθρωπος και ενας ανθρωπος που στη-
ριζει τη γνωμη του οσο πιο εντονα μπο-
ρει! Αυτο ειναι καλο απλα πλεον πρεπει 
να μαθουμε ολοι να δεχομαστε και να 
ακουμε και γνωμες αλλων! Αυτο στο 
εχω πει πολλες φορες.... εχουμε περασει 
ωραια εμεις τελικα....στη ταξη...και φυ-

σικα καθε πρωι στη περιβοητη κλουβα 
που μαζευομασταν! Πραγματικα σου 
ευχομαι οτι επιθυμεις  και τα ονειρα σου 
να γινουν πραγματκοτητα...  καλη τυχη 
και καλη ζωη αλεξακι μου.....
Νικόλ Βλαβάκη

Δυναμική, καλοσυνάτη, με καλό χαρα-
κτήρα και ατελείωτο χιούμορ.
Αλεξία ποτέ δεν θα ξεχάσω το γέλιο σου 
και τις ατελείωτες πολιτικές διενέξεις 
στην τάξη. Ήσουν απίστευτη συμμαθή-
τρια και ακόμα καλύτερη φίλη. Σου εύ-
χομαι ότι καλύτερο για το μέλλον και να 
κερδίζεις πάντα στη ζωή.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Συντρόφισσα! Ελπίζω όταν θα προσπα-
θώ να πετύχω τα καπιταλιστικά μου 
όνειρα να είσαι πάντα εκεί να μου τη λες 
με τη φωνή του λαού!
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Αλεξάκι μου …τρία χρόνια διπλανές 
έγινες αναπόσπαστο κομμάτι της καθη-
μερινότητάς μου. Οι σχολιασμοί μας, τα 
γέλια μας θα μου μείνουν αξέχαστα…
Εκτιμώ τη σοβαρότητα, την εχεμύθεια 
σου αλλά και το θάρρος σου να είσαι ο 
εαυτός σου.
Αυτό που δεν θα ξεχάσω επίσης είναι 
η ίδια αισιόδοξη απάντηση σου στην 
ερώτηση τι κάνεις; ..Σκ@τ@!!..
Μαζί περάσαμε από σαράντα κύματα, 
σχέσεις, προβλήματα, χαρές.
Αλεξάκι μου σ΄ αγαπώ πολύ και σου εύ-
χομαι ότι καλύτερο. Να προσπαθείς να 
είσαι πάντα viermal sicher! ;-)  
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Το μέλλον σου στην ΚΝΕ είναι λαμπρό. 
Το βλέπω! Να διεκδικείς πάντα το άδικό 
σου με το ίδιο πάθος! Κάθε δυσκολία για 
καλό…
Γιώργος Καλός

Γνωστή για τις πολιτικές της πεποιθή-
σεις, την εμμονή της με τα μαύρα ρού-
χα (θυμάσαι εκείνο το αποτυχημένο 
makeover στο γυμνάσιο?) και φυσικά 
το μοναδικό της τρόπο να ερμηνεύει τα 
πράγματα. Μ’ αρέσεις γιατί δεν κολλάς 
σε λεπτομέρειες και γιατί δεν επηρεάζε-
σαι από τις βλακείες των άλλων. Θεωρώ 
ότι έχεις τις προϋποθέσεις να πετύχεις 
ό,τι θέλεις, αρκεί να το πιστέψεις. Εύχο-
μαι τα καλύτερα! 
Μυρτώ Κακαρά 

Αλεξία μου,
ελπίζω να παραμείνεις τόσο δυναμική, 
τόσο μαχητική και τόσο ξεχωριστή όσο 
ήσουν τα τελευταία 6 χρόνια που σε 
γνωρίζω!
Θα συναντιθούμε σύντομα, μάλλον σε 
κάποιο μακρινό ταξίδι..!
Αναστασία Θάνου

Αλεξία Γιώτη



Ένα μύθο1 θα σας πω……, που τον ζή-
σαμε όλοι μας,  ο κάθε ένας μας από την 
πλευρά του.Αυτόν τον τρόπο επέλεξα 
για να σας αποχαιρετήσω όλους -συμ-
μαθητές και καθηγητές- ολοκληρώνο-
ντας έτσι τα μαθητικά χρόνια μου στην 
Γ.Σ.Α.  
Ακούστε λοιπόν …….
Μια φορά και έναν καιρό, ζούσε ένας 
άντρας με το όνομα Κλάρενς, ο οποίος 
είχε έναν βάτραχο για κατοικίδιο, τον 
Φέλιξ. Η ζωή του Κλάρενς ήταν μέτρια, 
άνετη και βασιζόταν σε ότι κέρδιζε με 
τη δουλειά του σε ένα εμπορικό κέ-
ντρο.
«Φέλιξ» κραύγασε μια μέρα, θα γίνου-
με πλούσιοι! Θα σου μάθω πώς να πε-
τάς!» Ο Φέλιξ, φυσικά, τρομοκρατήθη-
κε με την ιδέα. «Δεν μπορώ να πετάξω, 
ηλίθιε! Βάτραχος είμαι, όχι καναρίνι!». 
Ο Κλάρενς, απογοητευμένος από την 
αρχική αντίδραση, είπε στον Φέλιξ, 
«Αυτή η αρνητική συμπεριφορά σου 
μπορεί να είναι ένα σοβαρό πρόβλη-
μα. Θα σε στείλω σε τάξη.»
Έτσι ο Φέλιξ πήγε σε τάξη για τρεις 
ημέρες και έμαθε πώς να λύνει προ-
βλήματα, πώς να διαχειρίζεται τον 
χρόνο και πώς να επικοινωνεί απο-
τελεσματικά… αλλά τίποτα για πτή-
σεις.
Την πρώτη μέρα των “μαθημάτων πτή-
σεων”, ο Κλάρενς μόλις που κρατούσε 
τον ενθουσιασμό του(και ο Φέλιξ μόλις 
που κρατούσε την κύστη του). Ο Κλά-
ρενς εξήγησε ότι το κτίριο τους είχε 
δεκαπέντε ορόφους και κάθε μέρα ο 
Φέλιξ θα πηδούσε από ένα παράθυρο 
αρχίζοντας από τον πρώτο όροφο 
μέχρι να φτάσει στον τελευταίο όρο-
φο. Μετά από κάθε άλμα, ο Φέλιξ θα 
ανέλυε πόσο καλά πέταξε, θα αρκού-
νταν στις πιο αποτελεσματικές τεχνικές 
πτήσεως και θα εκτελούσε πρόοδο για 
την επόμενη πτήση. Όταν θα έφτανε 
τον τελευταίο όροφο, ο Φέλιξ σίγουρα 
θα μπορούσε να πετάξει.
1 Από ένα απόσπασμα του TRDEV-L Newsgroup. 
Συγγραφέας άγνωστος. 

Ο Φέλιξ παρακάλεσε για την ζωή του, 
αλλά δεν τον άκουσε κανείς. «Απλά 
δεν καταλαβαίνει πόσο σημαντικό εί-
ναι όλο αυτό…» σκέφτηκε ο Κλάρενς, 
«αλλά δεν θα αφήσω κανέναν να με 
εμποδίσει.» Και, έτσι, ο Κλάρενς άνοι-
ξε το παράθυρο και πέταξε τον Φέλιξ 
έξω(που προσγειώθηκε με έναν γδού-
πο).
Την επόμενη μέρα (έτοιμος για το μά-
θημα πτήσης) ο Φέλιξ παρακάλεσε 
για δεύτερη φορά να μην  πεταχτεί 
έξω από το παράθυρο. Με αυτά τα λό-
για, ο Κλάρενς άνοιξε το εγχειρίδιο “Δι-
αχειρίζοντας Πιο Αποτελεσματικά” 
και έδειξε στον Φέλιξ το κομμάτι που 
έλεγε πως κάποιος πρέπει πάντα να πε-
ριμένει  αντίσταση όταν εκτελεί καινού-
ρια προγράμματα. Άνοιξε το παράθυρο 
και πέταξε τον Φέλιξ έξω. (Μπαμ!)
Την Τρίτη μέρα (στον τρίτο όροφο) 
ο Φέλιξ δοκίμασε ένα διαφορετικό 
κόλπο. Σταματώντας, ζήτησε να περι-
μένουν για καλύτερες καιρικές συνθή-
κες που θα έκαναν το πέταγμα ευκολό-
τερο.  Αλλά ο Κλάρενς ήταν έτοιμος. 
Είχε φτιάξει ένα χρονοδιάγραμμα 
που επισήμανε το τρίτο ορόσημο 
και ρώτησε, «Δε θες να αποφύγεις 
το πρόγραμμα, έτσι;» Από την εμπει-
ρία του και όλη την δουλειά του ο Φέλιξ 
ήξερε πως αν δεν πήδαγε σήμερα θα 
πήδαγε δύο φορές την επόμενη μέρα. 
Έτσι είπε απλά, «Εντάξει, πάμε». Και 
βρέθηκε έξω από το παράθυρο.
Πρέπει να καταλάβετε πως ο Φέλιξ 
έβαζε τα δυνατά του. Την πέμπτη 
μέρα χτυπούσε τα πόδια του τρελά σε 
μια μάταιη προσπάθεια να πετάξει. «Το 
ξέρεις ότι με σκοτώνεις, έτσι;» είπε ο 
Κλάρενς και τόνισε πως η επίδοση του 
Φέλιξ όλο αυτό τον καιρό ήταν κάτι 
λιγότερο από υποδειγματική, αποτυγ-
χάνοντας στο να συναντήσει τους στό-
χους που είχε θέσει γι’ αυτόν. Με αυτά 
τα λόγια ο Φέλιξ του απάντησε σιγά 
«Σκάσε και άνοιξε το παράθυρο». Πή-
δηξε έξω, στοχεύοντας να προσγειωθεί 
σε έναν μεγάλο οδοντωτό βράχο στη 
γωνία του κτιρίου. Και ο Φέλιξ πήγε σε 

αυτό το μαξιλάρι κρίνων στον ουρανό.
Ο Κλάρενς ήταν τρελά νευριασμένος 
επειδή είχε αποτύχει στο να ολοκλη-
ρώσει έναν στόχο. Ο Φέλιξ όχι μόνο 
δεν είχε πετάξει, αλλά ούτε είχε μάθει 
πώς να ελέγχει την πορεία του καθώς 
πετούσε και έπεφτε σαν σάκος με τσι-
μέντο. Ούτε έγινε πιο παραγωγικός 
όταν ο Κλάρενς του είπε, «Πέφτε πιο 
έξυπνα, όχι πιο δύσκολα.»
Το μόνο πράγμα που έμενε για τον Κλά-
ρενς ήταν να αναλύσει την πρόοδο και 
να προσδιορίσει τι πήγε στραβά.
 Μετά από πολλή σκέψη, ο Κλάρενς  γέ-
λασε και είπε, 
«Tην επόμενη φορά… θα χρησιμο-

ποιήσω έναν εξυπνότερο !»

Καλή τύχη σε όλους μας στα νέα πειρά-
ματα της ανώτερης εκπαιδευτικής βαθ-
μίδας στην οποία εισερχόμαστε.
Φιλικά 
Αλεξία Γιώτη



Χριστόφορε, δεν ξέρω τί να σου γρά-
ψω. Καταρχάς καλή επιτυχία τώρα στις 
εξετάσεις και μετά στη ζωή σου..Σε συ-
μπαθώ πάρα πολύ, έχεις πολύ χιούμορ 
(κάποιες φορές τραβηγμένο, να το πού-
με και αυτό), αλλα είσαι καλό παιδί και 
το ξέρεις. Μακάρι να μην χαθούμε και 
μακάρι τώρα το καλοκαίρι να περάσεις 
τέλεια, όπως εσύ ξέρεις..;) Γεια σου προς 
το παρόν, θα τα πούμε!!
Αναστασία  Κιούση 

Chrisakο μου ξερουμε και οι δυο οτι 
εχουμε περασει πολλα μαζι....και καλα 
και κακα! Και το μονο σιγουρο ειναι οτι 
δεν υπαρχει κατι που δεν θα ηθελα να 
θυμαμαι και θελω να ελπιζω οτι ισχυει 
το ιδιο και για σενα! Και αυτο γιατι οτι 
και να εχει γινει εμεις και παλι μια χαρα 
ειμαστε μεταξυ μας και κανουμε κανο-
νικα παρεα! Βασικα θελω να σου θυμη-
σω τι ωραια που ηταν στην αρχη που 
καναμε παρα πολυ παρεα η τετραδα 
εγω, εσυ, η Μαιρη και ο Αγγελος ! ηταν 
πολυ ωραια! Εχουμε ριξει παρα πολυ γε-
λοιο....και φυσικα αυτο δεν εχει σταμα-
τησει ακομα γιατι ακομα και τωρα καθε 
φορα που βρισκομαστε μια χαρα περ-
ναμε!  Καλα αυτο που δεν ξεχνιεται με 
τιποτα ειναι ο χορος μας ρε chrisako....
ηταν πολυ ωραια και φυσικα εννοω τις 
προβες....γιατι η εκδηλωση δεν ηταν και 
τιποτα το φοβερο! Αλλα γενικα θυμαμαι 
και αλλες φασεις που εχουμε περασει 
πολυ ωραια!  Και ενταξει το τελευταιο...
το κερασακι στη τουρτα που λενε....
το βερολινο! Εκει πεθανα στο γελοιο....
ηταν τελεια και δεν νομιζω οτι ξεχασες 
γιατι γελαγαμε! Ειχαμε περασει πολυ 
ωραια! Οπως και να εχει θελω να ξερεις 
οτι δεν θελω να χαθουμε γιατι περναμε 
μια χαρα και ελπιζω τωρα το καλοκαιρι 
να βρεθουμε ολοι μαζι... καλη τυχη και 
καλη ζωη....
Νικόλ Βλαβάκη

Πάλι καλά που ήσουν και εσύ στην τάξη, 
ρε Χριστόφορε, γελάγαμε που και που 
και πέρασε 
πιο γρήγορα η χρονιά… Καλή επιτυχία 
σε ότι θες να κάνεις.
Σπύρος Άνθης

Άνετος, φευγάτος, μέγας πειναλέος και 
τυπάς. 
Χαίρομαι απίστευτα που απέκτησα ένα 
φίλο οπτιμιστή που μπορεί να γελά κάθε 
στιγμή κοροϊδεύοντας την ίδια τη ζωή. 
Σε ευχαριστώ για τις αξέχαστες στιγμές 
και τις μοναδικές περιπέτειες και σου 
εύχομαι καλή σταδιοδρομία.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

HEY APPLE!!!Θυμάμαι ακόμα την μέρα 
που σε γνώρισα. Να προχωράμε στο 
δρόμο για την εκκλησία με τον Μπίρ-
ταχα και να βλέπουμε το Colorado στο 
κινητό μου. Πραγματικά χαίρομαι πάρα 
πολύ που σε γνώρισα, γιατί εκτός από 
τον καλύτερο μου φίλο σε βλέπω και 
σαν αδερφό και σε ευχαριστώ που μου 
στάθηκες σε δύσκολες στιγμές. Θα είχα 
πολλά να πω ακόμα αλλά δεν συνεχίζω 
γιατί πιστεύω ότι ξέρεις την άποψή μου 
για σένα.
Άγγελος Αθανασίου

Οφείλω να αποδώσω φόρο τιμής στον 
αρχηγό των βουντού! Ένας τρομερά 
εφευρετικός κάφρος.
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Φίλε κάπου ταιριάζαμε κάπου όχι αλλά 
δεν πειράζει. Υπήρχαν πολλές στιγμές 
που με εκνεύριζες πάρα πολύ αλλά κρα-
τάω μόνο τις καλές στιγμές! Σίγουρα 
κάπου κάπου θα σε πετυχαίνω πουθενά 
και θα τσουγγρίζουμε κανένα ποτηράκι. 
Πάντως να ξέρεις ότι χάρηκα που ήμα-
σταν συμμαθητές! 
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Chris, δεν ξερω τι να πρωτοσχολιασω 
για το ατομο σου. Εισαι ενα ξεχωριστο 
παιδι με μπολικη τρελα και παρα την μο-
ναδικη σου ικανοτητα να σπας τα νευρα 
του κοσμου, σ΄αγαπαω πολυ και θα μου 
λειψεις! Ελπιζω να μην χαθουμε.. Καλη 
τυχη, φιλια!!
Μαίρη Αγγελάκη

Τώρα που το σκέφτομαι θυμάμαι ότι οι 
μισές απουσίες που έφαγα όλα αυτά τα 
6 χρόνια ήταν επειδή με πετούσαν έξω 
όταν γέλαγα με τις πλάκες σου! 
Εύχομαι να πετύχεις σε ό,τι κάνεις και να 
συνεχίσεις να αποτελείς πηγή γέλιου για 
τους γύρω σου!!!
Διονύσης Βισβάρδης

Χριστόφορε είσαι η ψυχή της τάξης! Οι 
ατάκες σου θα μου μείνουν αξέχαστες! 
Να είσαι πάντα ο εαυτό σου και να προ-
σέχεις τους βούρδουλες…J
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Οι ατάκες σου έχουν σημαδέψει πολλές 
από τις σχολικές ώρες αλλά και άλλες 
ώρες. Σε μια παρέα προσέφερες πολύ 
γέλιο. Πάντα είχες καλή αίσθηση του 
χιούμορ αν και κάποιες πλάκες σου ξε-
περνούσαν τα όρια!
Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης 



τα λογια περισσευουν,ΑΦΑΣΙΑ!!!
Σπύρος Ζερβουδάκης

pisteuw oti exoume perasei tosa pou ta 
logia einai perita..
akomh k otan padreutoume pali sto 
balkoni tou agelou tha katalhgoume 
elpizw na krathseis thn uposxesh sou
kai sta 60 mas na pame na zhsoume 
se vouno..
kata ta alla purino didumo g mia zwh :p
p.s. thanatero portokali,sth kardia 
ksurafi, satanikes skepseis katsoula..
Αλέξανδρος Ράινχαρτ

Μαλα*α σε ξέρω άπειρα χρόνια .. Θα 
θελα να γράψω πολλά ρε αλλά αυτό 
μπορεί μια μέρα να το διαβάσουν τα 
παιδία σου οπότε άστο.. δεν θα χαθού-
με ρε.. Σε αγαπάω ρε
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Ο φερέγγυος αυτός νέος. Από ό,τι φαί-
νεται θα χωριστούν οι δρόμοι μας από 
του χρόνου, αλλά θα κατεβαίνουμε Κυ-
ψέλη ρε φίλε. Δεν χανόμαστε ρε! 
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης 

Ότι και να πω θα ‘ναι λίγο για σένα αγά-
πη μου. Τα σκηνικά θα συνεχιστούν και 
μετά το σχολείο. 
Υ.Γ. σου εύχομαι να συνεχίσεις να χρυ-
σώνεις για όλη σου τη ζωή!!!
Γιώργος Πουλόπουλος

Είσαι από τους πιο αψυχολόγητους αν-
θρώπους που έχω γνωρίσει και δεν μπο-
ρώ    ποτέ να καταλάβω πότε μιλάς σο-
βαρά και πότε με δουλεύεις! Καφράκος 
αλλά κατά βάθος εντάξει παιδί, πιστεύω 
πως ξέρεις να περνάς καλά και να γρά-
φεις όλα τα ασήμαντα στα @@ σου! Να 
είσαι πάντα ευτυχισμένος!
Μυρτώ Κακαρά 

Είναι φανερό ότι το 90% των γυναικών 
που σου απαντάει σε μια ερώτηση, θέ-
λει να κάνει κάτι μαζί σου. Είσαι μεγά-
λος αισθηματίας και ας δεν το δείχνεις. 
Αγορίνα μου, καλή φοιτητική ζωή στην 
Αθήνα και εύχομαι να είσαι πάντα φίλος 
μου.
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Αλήθεια, με έχεις μπερδέψει.
Πέρασαν 6 χρόνια και ακόμη δεν μπορώ 
να καταλάβω πότε λες αλήθεια και πότε 
ψέματα, πότε είσαι σοβαρός και πότε 
κάνεις πλάκα.
Να ξέρεις ότι αυτό ε?ναι χάρισμα και ότι 
σε κανει τόσο ξεχωριστό, αυτό και τα 
μαλλιά σου!!!
να ?σαι πάντα καλά.
Αναστασία Θάνου
 
Αγορίνα μου καλη συνέχεια και καλή 
επιτυχία σε όλα!! δεν χανόμαστε ετσι κι 
αλλιώς!;)
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα! Είσαι 
τόσο θετικός άνθρωπος και κάνεις τον 
άλλον να νιώθει πολύ οικεία! Είχαμε τις 
ευκαιρίες μας να τα πούμε, και στην 
Άνδρο, και στην Ιστορία της Τέχνης. Να 
γίνεις μια φοβερή επιστήμων στην Γερ-
μανία και να έχεις και χρόνο για τις θεω-
ρητικές σου αναζητήσεις!   
Αθανάσιος Κυρίτσης

Γλυκειά μου μακάρι να πετύχεις όλους 
τους στόχους που έχεις θέσει και να εί-
σαι πάντα τόσο καλή και συνειδητοποι-
ημένη κοπέλα! Φιλάκια
Ευαγγελία Νησιώτη

Μαριζάκι, εσύ δυστυχώς θα μας φύγεις 
από του χρόνου στη Γερμανία και δεν 
θα μπορούμε να βλεπόμαστε τόσο συ-
χνά. Παρ’ όλα αυτά μην νομίζεις ότι θα 
μας ξεφορτωθείς τόσο εύκολα, γιατί θα 
σου ερχόμαστε ταξιδάκια, όπου κι αν εί-
σαι!! Περάσαμε τέλεια μαζί στο σχολείο 
(ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια!) και 
πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που κά-
ναμε παρέα, γιατί είσαι πάρα πολύ καλή 
κοπέλα!! Σου εύχομαι κάθε ευτυχία και 
κάθε επιτυχία για τη συνέχεια, αν και εί-
μαι σίγουρη ότι θα τα έχεις, είτε μείνεις 
Γερμανία μετά τις σπουδές σου, είτε επι-
στρέψεις στην Ελλάδα!! Πολλά πολλά 
φιλάκια!!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου

Μαριζούλα δυστυχώς δεν πρόλαβα να 
σε γνωρίσω καλά..αρκετά όμως ώστε να 
καταλάβω πως είσαι μια σπάνια κοπέλα 
που της εύχομαι μέσα από την καρδιά 
μου να πετύχει όλους τους στόχους και 
τα όνειρα της και να γίνει μια σπουδαία 
επιστήμων! Μη σταματήσεις να χαμογε-
λάς ποτέ..δίνεις δύναμη και χαρά στους 
γύρω σου !:D
Εύχομαι ειλικρινά να γίνεις πολύ ευτυ-
χισμένη στη ζωή σου και να έχεις ό,τι  
πραγματικά επιθυμείς …εκτός φυσικά 

από τον Σάκη… γιατί αυτός είναι μόνο 
δικός μου!
Φιλάκια πολλά 
Να έχεις μια χαρούμενη ζωή γεμάτη 
αγάπη :D
Ζήσε ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Μαριζάκι! Είσαι πανέξυπνη και πολύ 
καλή κοπέλα! Είμαι σίγουρη ότι θα τα 
πας τέλεια τώρα στις εξετάσεις, όπως 
και στο Abitur, και πως στο μέλλον θα 
γίνεις μια πολύ καλή γιατρός! Να γιορ-
τάσεις το καλοκαίρι σου όσο πιο πολύ 
μπορείς και καλή επιτυχία σε όλα!!!
Αναστασία  Κιούση

Μαριζουλα μου (η αλλιως μαριδουλα....) 
σου ευχομαι πραγματικα να πραγματο-
ποιησεις ολες σου τις προσδοκιες και 
τους στοχους αν και δεν αμφιβαλλω 
καθολου οτι θα τα καταφερεις.... πραγ-
ματικα σου εξιζει ενα τεραστιο ΣΥΓΧΑ-
ΡΗΤΗΡΙΑ για το Abi... και γενικοτερα για 
την αποδοση σου ολα αυτα τα χρονια 
στο σχολειο... ξερω οτι δεν περιμενεις 
εμενα να στα πω αλλα εγω θα στα πω. 
Θελω ομως να σου υπενθυμισω οτι τα 
καλυτερα ερχονται τωρα και οτι η πραγ-
ματικη σου ζωη αρχιζει μακρια απο το 
σχολειο... φυσικα οι υποχρεωσεις και 
τα μαθηματα δεν τελειωνουν εδω αλλα 
εννοειται οτι θα υπαρξει χρονος και 
για παρα πολλα αλλα πραγματα στη 
ζωη σου! Πιστευωοτι ηρθε ο καιρος για 
ολους μας να κανουμε επιτελους διακο-
πες, να χαλαρωσουμε και να ζησουμε 
επιτελους τη ζωη μας οπως τη θελουμε 
εμεις! Για αυτο λοιπον καλο μας καλα-
καιρι! Σου ευχομαι μαριζακι μου οτι επι-
θυμεις, καλη ζωη και πολυ τυχη....παντα 
χρειαζεται τυχη....
Νικόλ Βλαβάκη

Έξυπνη, ταλαντούχα, εργατική. Καλή 
κοπέλα με αίσθηση του χιούμορ.

Μαρίζα υπήρξες μεγάλη έμπνευση για 
μένα στην σχολική μου ζωή και σε ευχα-
ριστώ εγκάρδια γι’ αυτό. Σε ευχαριστώ 
για τις στιγμές που περάσαμε μαζί και 
σου εύχομαι μια λαμπρή σταδιοδρομία 
και να συνεχίσεις να προχωράς στο μέλ-
λον δουλεύοντας με το ίδιο μεράκι.  
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

C. Alicuius Mario Teresio suo salutem.
Δηλαδή: Ο Γάιος Αλικούγιος στέλνει 
τους χαιρετισμούς του στον Μάριο Τε-
ρέζιο!!!
Φίλη μου Μαρίζα, περάσαμε τόσα πολ-
λά μαζί, που είναι αδύνατο να χωρέσου-
νε εδώ μέσα!
Στην Α’ Γυμνασίου δεν κάναμε πολύ 
καλή παρέα, καθώς ο υπέρμετρος εγω-
ισμός μου δεν μου επέτρεπε να σου 
φέρομαι πολύ καλά! Περασμένα ξεχα-
σμένα όμως (ελπίζω και από την πλευ-
ρά σου), διότι από την επόμενη χρονιά 
οι σχέσεις μας βελτιώθηκαν σημαντικά. 
Εσύ, η Αγγελική κι εγώ υπήρξαμε μια 
“τριανδρία”, μια παρέα που εκτονωνό-
ταν πολλές φορές στα διαλείμματα παί-
ζοντας ποδόσφαιρο με τα (τότε γεμάτα 
ενέργεια) αγοράκια της τάξης μας. Στην 
Γ’ Γυμνασίου αποστασιοποιηθήκαμε 
πάλι κάπως, όχι εξαιτίας κάποιου τσα-
κωμού, αλλά λόγω των συνθηκών, όπως 
αυτές διαμορφώθηκαν μετά την εκδρο-
μή στον Παρνασσό...
Βέβαια, τα επόμενα 3 χρόνια επανασυν-
δεθήκαμε. Μαζί στο δωμάτιο στις εκ-
δρομές, μαζί στο μάθημα των Γερμανι-
κών και των Αγγλικών (αργότερα και της 
Έκθεσης), μαζί σε πολλά διαλείμματα. 
Και εδώ θα ήθελα να παραθέσω μερικές 
ακόμη ωραίες “κοτσάνες” που ειπώθη-
καν μεταξύ μας:
Αλίκη: Το έκανα πολύ... πατσατσούλικα.
Μαρίζα: Αυτά είναι λατινικά από μέσα 
από τη Λατινία.
Αλίκη: Να μια σχολή χορού!.. α, όχι, εκ-

Μαρία Τερέζα
Γκέκα



κλησία ήταν.
Αλίκη: Κοίτα το καραβάκι μου!!!
Μαρίζα: Ωραίο, σαν... γραβάτα είναι.
Μαρίζα: Du bist verrückt.
Αλίκη: Du bist eine Blume.
Και βέβαια, πώς γίνεται να ξεχάσουμε το 
πουλί πισεσί!!!
Μαρίζα: Τι είναι το πισεσί;
Αλίκη: Τι είναι το πισεσί;
Μαρίζα: Είναι πουλί.
Αλίκη: Α... γιατί;
Μαρίζα: Είναι που λεί-πεις εσύυυυυυυ-
υυ...
Αλίκη: Ε...;
Ή και σε μαθηματική εξίσωση του στυλ: 
Αποδείξτε ότι πουλί πισεσί = το χαμόγε-
λό σου.
Λύση: Είναι που λείπεις εσύ, το χαμόγε-
λό σου...
Û Είναι πουλί πισεσί, το χαμόγελό σου
Û Το χαμόγελό σου είναι πουλί πισεσί
Û το χαμόγελό σου = πουλί πισεσί.
Και τώρα κάτι πιο σοβαρό...
Χάρη στο μυαλό σου και την επιμονή 
σου στον αγώνα, διέπρεψες στα μαθή-
ματα αυτά τα 6 χρόνια. Και ξέρω πως 
δεν θα σταματήσεις εδώ! Θέλω να δι-
απρέψεις και στην μακρινή –και παγω-
μένη- Χαϊδελβέργη, και, αν όχι να γίνεις 
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο (όπως 
είχα δει στον ύπνο μου!!!), να κάνεις κάτι 
που πραγματικά σε ευχαριστεί (ακόμη 
και βοσκός εις τα όρη...).
Αυτά από μένα!!!
HDL,
Deine Ali-cuius
Αλίκη Αναγνωστοπούλου

Μαριζουλα μου ησουν το πρωτο κορι-
τσακι που γνωρισα στο σχολειο και ειμαι 
πολυ χαρουμενη για αυτο!σου ευχομαι 
να εισαι παντα καλα και να εχεις παντα 
τις ιδιες επιτυχιες! φιλια πολλα!
Διονυσια Αδαμοπούλου

Αν τελικά γίνεις γιατρός χωρίς σύνορα 
θα με εντυπωσιάσεις! Μην ξεχάσεις να 
μου φέρεις σουβενίρ από την Ουγκά-
ντα!
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Μαριζακι μου συγχαρητηρια για την 
μοναδικη σου επιτυχια φετος και ελπι-
ζω η ζωη σου απο δω και περα να ειναι 
γεματη απο παρομοια περιστατικα. Αξι-
ζεις πολλα και εισαι ατομο που μπορει 
να καταφερει φοβερα πραγματα! Ευχα-
ριστησου την ζωη σου, περνα καλα και 
φροντισε να εισαι παντα ευτυχισμενη! 
Φιλια!
Μαίρη Αγγελάκη

Έχεις συνειδητοποιήσει φαντάζομαι την 
τιμή που θα σε συνοδεύει ως η πρώτη 
κοπέλα που μου ζήτησε και πήγα μαζί 
της σε χορό!!! Σου εύχομαι να ζήσεις μια 
ζωή γεμάτη με τέτοιες κι ακόμη μεγαλύ-
τερες δόξες……
Διονύσης Βισβάρδης

Streben nach Perfektion. Είσαι αξιοθαύ-
μαστη και πολύ γλυκιά κοπέλα. Θα γίνεις 
λαμπρή γιατρός. Wir glauben an dich!
Γιώργος Καλός

μπαινωντας στη γερμανικη η μαριζα 
ηταν το πρωτο κοριτσι με το οποιο αρχι-
σαμε να κανουμε παρεα και εχουμε μια 
πολυ καλη φιλια τωρα,εχουμε περασει 
πολλες και ωραιες στιγμες τα καλοκαι-
ρια σε ανδρο και κρητη και ελπιζω να 
μην χαθουμε!!
Σπύρος Ζερβουδάκης

Αυτός  που έχει περάσει  τα σαράντα  
κύματα,  χωρίς να  χάσει το  κουράγιο 
να αγναντεύει τη  θάλασσα  και να της  
στέλνει  ένα  χαμόγελο.....  μονάχα  αυ-
τός θα καταλάβει  το πραγματικό  νόημα  
της ζωής .... και  νομίζω  Μαριζάκι μου 
ότι το  έχεις  καταλάβει  καλά! J
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Επιτυχίες δεν χρειάζεται να σου ευχηθώ 
γιατί είναι λίγο-πολύ σίγουρες. Αυτό που 
σου εύχομαι είναι να κάνεις στη ζωή 
σου πράγματα που να σου αρέσουν και 
να σε εκφράζουν και μετά όλα τα αλλά 
θα έρθουν μόνα τους. Καλή ζωή!
Υ.Γ.: Για μένα θα είσαι πάντα η Μαρίδα!
Μυρτώ Κακαρά 

τι να πω εγώ για το πλάσμα αυτό..?
δίπλα μου σε καθε νέο βήμα που έκα-
να..
το πρώτο άτομο με το οποίο μοιράστη-
κα το θρανίο μου στο δημοτικό, και στο 
γυμνάσιο αργότερα.
Μαρίζα μου, σε ευχαριστώ πολύ
και σου εύχομαι τα καλύτερα για το μέλ-
λον!!
Αναστασία Θάνου



Γγγεια σου! Τι κάνειςς;;; χαχαχα! Λοιπόν 
θοδωρή είσαι πραγματικά πολύ καλό 
παιδί και σε συμπαθώ άπειρα!!! Είσαι 
πολύ έξυπνος, με χιούμορ, πάντα με 
καλή διάθεση και έτσι να μείνεις! Θα 
περάσεις εκεί που θες, είμαι σίγουρη, 
και θα γίνεις ένας απίστευτος φυσικός...
ποτέ μου δεν θα καταλάβω πάντως γιατί 
σου αρέσει τόσο πολύ αυτή η επιστήμη, 
αφού εγώ απλά δεν την καταλαβαίνω..
Τέλος πάντων, να περνάς πάντα καλά 
και μην χαθούμε εεε;;!!
Αναστασία  Κιούση

Teeeeeo chriiiiiistoo ,exoume perasei 
wraies faseis mazi,epoxes tege ke tetia..
elpizo na mi xathume na pigenume gia 
kanena potaki na lionume idio server ke 
elpizo na gineis fisikos trelos theogoro..
Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης

Θοδωρακο μου πραγματικα σου ευχο-
μαι οτι επιθυμεις και να πραγματοποιη-
σεις τους στοχους σου..... να εισαι παντα 
καλα και να καταφερεις αυτα που θελεις 
στη ζωη σου...! καλο καλοκαιρι και καλα 
να περασεις ....
Νικόλ Βλαβάκη

Δυναμικός χαρακτήρας, ατελείωτος 
παραμυθάς με απίστευτη αίσθηση του 
χιούμορ, δυνατό μυαλό και ακόμα πιο 
δυνατός πότης.
Theo ήσουν απίστευτος φίλος και πά-
ντα θα είσαι. Μέσα από την παρέα σου 
σμίλεψα  τον χαρακτήρα μου και σου 
είμαι ευγνώμον γι’ αυτό. Υπήρξες για 
μένα μέντορας στις εξόδους, στο ποτό, 
στη μουσική και στη ζωή. Σε ευχαριστώ 
θερμά γι’ αυτό και σου εύχομαι καλές 
επιτυχίες και όλα να σου έρχονται καλά 
στη ζωή.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Teogoro Teogoro Teogoro. Σε σένα θα 
πω απλά καλοοοοοοοοοοοοοοοοοό 
ξύσιμο και μην λιώσεις στη καρέκλα 
μπροστά από το PC. Ή προσπάθησε 
τουλάχιστον.
Άγγελος Αθανασίου

Με το Θοδωρή ξεκίνησα να κάνω παρέα 
στη δευτέρα γυμνασίου. Με εντυπωσία-
σε το θάρρος της γνώμης του καθώς και 
η ωριμότητά του αλλά αυτό που ήταν 
πιο σίγουρο είναι ότι είχαμε κοινά ενδι-
αφέροντα, ήδη από το δημοτικό. Στην 
Τρίτη γυμνασίου θυμάμαι χαρακτηρι-
στικά που ήμασταν πρώτο ή δεύτερο 
θρανίο και οι συνεχείς συζητήσεις μας 
περί Αρένας, key binds κλπ μέσα στο μά-
θημα είχαν βγάλει πολλούς καθηγητές 
έξω απ’ τα ρούχα τους (βλ. προφορικό 
Ιλιαδάκη Β. Τετράμηνο :P, Κουμεντάκου 
κλπ). Σήμερα εξακολουθούμε να κάνου-
με παρέα και μπορώ να πω με σιγουριά 
ότι ο Τέο θα είναι ένα απ’τα παιδιά με τα 
οποία θα συνεχίσω να κρατάω επαφή.
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Μη γίνεις ποτέ σου άνθρωπος! Αν σε 
δω ποτέ μου με κυριλέ ντύσιμο και ευ-
γενικούς τρόπους θα σε δολοφονήσω. 
Αν όχι, θα συνεργαστώ μαζί σου για να 
γίνουμε βασιλιάδες της παραπαιδείας.
Όσο απίστευτο και αν σου φαίνεται, 
ακόμη και τώρα όποτε ακούω τη λέξη 
΄΄απόχη΄΄
σκέφτομαι τις μανσέτες σου! Επίσης αν 
τελικά γίνεις φυσικός σου συνιστώ να 
ξεκινάς κάθε πρώτο σου μάθημα με τη 
φράση: ΄΄was ist physik kinder?΄΄
Όπως και να΄χει πάντως σου εύχομαι να 
βρεις όλα όσα επιθυμείς…
Διονύσης Βισβάρδης

Με το τραγούδι μας στην Καππαδοκία, 
με το μπουζουκάκι στο Aachen…
Φέτος στο Βερολίνο ήσουν σημαντική 
απώλεια… 

Με το κέφι και την αισιοδοξία σου σκορ-
πάς το άγχος και την άσχημη διάθεση. 
Να είσαι πάντα καλά.  
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Περάσαμε πολλές χρονιές σαν διπλα-
νοί και πολλοί καθηγητές υπέφεραν 
από την παρέα μας μέσα στην τάξη. Οι 
συμβουλές ήταν τις περισσότερες φο-
ρές χρήσιμες αν και δεν ασπαζόμουν 
πάντα τη γνώμη σου. Ήταν ωραία να 
σε έχω διπλανό γιατί οι στιγμές γέλιου 
ήταν πολλές και το μάθημα περνούσε 
πιο εύκολα!
Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

Οι  Παρασκευές μετά το σχολείο με δύο 
δίπιτα στο χέρι και απευθείας Global για 
κάτι ατέλειωτες ώρες Dotta.  Οι καλύ-
τερες ώρες της ζωής μου. Θυμάμαι εκ-
φράσεις όπως …΄΄σε Lan δεν leavaρου-
με ρε Μαλ… γα… την Π…. μου!!!΄΄… ή 
…΄΄Puuushare!!!΄΄… Αναντικατάστατες 
στιγμές και σταθερές αξίες. Αν και σε 
χάσαμε για λίγο λόγω WoW.
Επέστρεψες όμως!!!
Γιώργος Καλός

Eh..Was ist Physik Theodor?? Μεγάλε 
σου εύχομαι τα καλύτερα
Μάριος Αναγνωστόπουλος

πουλαει και τη μανα του για ενα ποτηρι 
ουισκι!!!(τροπος του λεγειν).
για ενα μπουκαλι ομως?????
Σπύρος Ζερβουδάκης

Αν ήμουν gay, ίσως να είχαμε ζήσει ακό-
μα πιο πολλά ....
Γιώργος Χατζηιωάννου

Σε θεωρώ πολύ καλό παιδί που πατάει 
γέρα στη γη και ξέρει τι θέλει, γι’ αυτό 
νομίζω ότι όλα θα σου πανε καλά. Εύχο-
μαι να περνάς πάντα όμορφα!
Μυρτώ Κακαρά 

Θεόδωρος Ευθυμιάδης



Σσσσπύρρο! Λοιπόν, έχεις πολύ πλάκα 
και πάντα καλή διάθεση και γι’αυτό εί-
μαι σίγουρη πως θα κάνεις πάντα αυτό 
που σου αρέσει!! Εάν είμαστε και οι δύο 
στην αθήνα του χρόνου, τότε να ξέρεις 
ότι δε θα χαθούμε! Αν πάλι είμαστε σε 
διαφορετικές πόλεις, τότε να περάσεις 
τέλεια φοιτητική ζωή! Καλή μας επιτυ-
χία τώρα....!
Αναστασία  Κιούση 

Gialistere,spero,gengar..voltes me to 
corsa,balitsa sta 5x5 konta sto spiti sou 
kai ales poles ebiries pou den boro na 
grapso edo..perimeno pos ke pos na tis 
sinexisoume to kalokeri parea,filia pola 
agorina:)
Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης

Σπυρακο μου πραγματικα σου ευχομαι 
οτι επιθυμεις να το καταφερεις στη ζωη 
σου  και οτι ονειρο εχεις γενικα να γινει 
πραγματικοτητα! Εισαι πραγματικα ενα 
παρα πολυ καλο παιδι ακομα και αν 
πολλες φορες θελεις να δειχνεις το αντι-
θετο! Ηταν πολυ ωραια αυτα τα λιγα που 
περασαμε μαζι στην ιδια παρεα αλλα 
παρολα αυτα θα μεινουν αξεχαστα! 
Καλη τυχη και καλη συνεχεια....τωρα αρ-
χιζει η ομορφη πραγματικη ζωη....
Νικόλ Βλαβάκη

Απίστευτος άνθρωπος, απίστευτος φί-
λος και μην ξεχνάμε απίστευτος οδη-
γός. Σπύρο ήσουν καταπληκτικός φίλος 
όλα τα χρόνια σε ατό το σχολείο και μου 
στάθηκες σε χαρές και σε δυσκολίες. 
Πάντα αεράτος και άνετος με τις κοπέ-
λες. Με βοήθησες να γίνω ο σημερινός 
μου εαυτός χαρίζοντας μου δύναμη και 
αυτοπεποίθηση. Για όλα αυτά σε ευχαρι-
στώ και σου εύχομαι πάντα επιτυχίες… 
α και φόρα τη ζώνη σου!!
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Spyro-Due. Spyro-Bunny. Αν και παίζεις 
σαν τον Καραγκούνη και σε νικάω στο 
μονό χαίρομαι που σε γνώρισα και μπο-
ρώ να πω ότι κάναμε πολύ έμπειρες συ-
ζητήσεις μέχρι τώρα. Μην ξεχάσεις ότι 
μου έχεις υποσχεθεί κάτι και θέλω να το 
τηρήσεις. Εύχομαι να πετύχεις στη ζωή 
σου.
Άγγελος Αθανασίου

Ένας ευσυνείδητος νέος και νομοταγής 
πολίτης! Σε ευχαριστώ που με οδηγού-
σες  πάντα με ασφάλεια σε ενάρετες 
πράξεις και με επανέφερες στον ίσιο 
δρόμο!
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Με πρότυπο τον Αλόνσο ή όποιον άλ-
λον(δεν ξέρω και πολλούς) σου εύχομαι 
να κρατάς πάντα ίσιο το τιμόνι… Να 
δείχνεις αγάπη στους γύρω σου και όχι 
οργή, όπως για παράδειγμα στα αγαπη-
μένα σου γατάκια! Ίσως μετά από χρόνια 
(αν εξαιρέσουμε τα φοιτητικά) να καθί-
σουμε πάλι δίπλα-δίπλα στα Goodys και 
να…ψυχαγωγηθούμε.  
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Ήταν ωραία να είμαστε συμμαθητές! Οι 
λίγες ώρες που περάσαμε σαν διπλανοί 
είχαν πολύ πλάκα αν και κάποιοι καθη-
γητές μπορεί να διαφωνούν!
Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

Νομίζω θα συμφωνήσεις πως θα μου 
λείψουν οι πολύωρες συζητήσεις μας 
για management κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος! Σου εύχομαι να πετύχεις σε 
όλους τους τομείς της ζωής σου (και να 
τελειοποιήσεις τα κρεμάσματά σου)…
Διονύσης Βισβάρδης

Περάσαμε καλοκαίρια στην Κρήτη, 
στην Άνδρο, στην Καππαδοκία, κατεβή-
καμε το φαράγγι της Σαμαριάς σε χρόνο 
ρεκόρ, κόντεψαν να μας τσιμπήσουν οι 
σφίγγες στην καρότσα του αγροτικού…
Ήσουν δίπλα μου και στα εύκολα και 
όταν χρειάστηκα τη βοήθειά σου…
Ακόμα κι αν δεν κάνουμε κολλητή πα-
ρέα, για μένα είσαι ο αδελφός μου. 
Να είσαι καλά!
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Όσο κάναμε πιο πολύ παρέα ήταν πολύ 
ωραία… είναι δυνατές οι αναμνήσεις…. 
Ελπίζω να μη χαθούμε. Να μείνεις πάντα 
ανεξάρτητος και όλα θα γίνουν!!!
Γιώργος Καλός

Φίλε Σπύρο σου εύχομαι τα όνειρα σου 
να γίνουν πραγματικότητα  
Μάριος Αναγνωστόπουλος

Καλή τύχη και να είσαι πάντα καλά!
Μυρτώ Κακαρά 

Σπυρίδων Ζερβουδάκης 



Αναστασούλα μου!!!! Καλή μου σε αγαπάω 
πάρα πολύ, είσαι μια κοπέλα πάντα χαμο-
γελαστή και αισιόδοξη! Θα στεναχωρηθώ 
πολύ αν χαθούμε, γι’ αυτό προσεξε!!! Δεν 
έχω πολλά να σου πω, μόνο κουράγιο, καλή 
επιτυχία και πάντα με χαμόγελα!!! Το καλο-
καίρι θα το γλεντήσουμε σίγουρα κάποια 
στιγμή αλλά και μετά....το πάρτυ συνεχίζεται 
στην φοιτητική ζωή!!!!! Φιλιά πολλά προς το 
παρόν!!
Αναστασία  Κιούση

Αναστασακι μου πραγματικα σου ευχομαι 
οτι επιθυμεις και να κανεις κατι στη ζωη σου 
που θα σε κανει παρα πολυ χαρουμενη! Ανα-
στασουλα μου εχουμε περασει πολυ ωραιες 
στιγμες και οι δυο μας αλλα και με ολη τη πα-
ρεα.... θελω να ξερεις οτι σου ζηταω συγνω-
μη για ολα οσα τραβηξες για μενα....( τους 
χορους εννοω και οτι ακολουθει με αυτο) αν 
και νομιζω οτι τελικα σου αρεσε και εσενα 
πολυ... δεν προκειται ποτε να ξεχασω ποσο 
οραια περναγαμε στις προβες, πισω απο τη 
σκηνη μεχρι να βγουμε, και φυσικα δεν θα 
ξεχασω ποτε την Ουγγαρια....περασαμε υπε-
ροχα! Αχ ρε θανουλα μου....σ.αγαπαω πολυ 
και ελπιζω να μην χασουμε επαφη! Τωρα 
που τελειωνει το σχολειο και ερχετε και κα-
λοκαιρι πιστευω οτι θα κανονισουμε πολλα! 
Καλη τυχη στη ζωη σου  μικρη μου......
Νικόλ Βλαβάκη

Αναστασία,
Έχοντας φτάσει εδώ ελπίζω να καταλαβαί-
νεις, ότι άδικα ανησυχούσες έναν χρόνο για 
τις εξετάσεις. Μπορείς να σπουδάσεις ότι 
θες σίγουρα. Για αυτό, βρε παιδί μου, λίγη 
περισσότερη πίστη στον εαυτό σου…
Τέλος πάντων, είμαι σίγουρος ότι στην σκη-
νογραφία θα τα πας πολύ καλά (αν ακόμα 
αυτό θες βέβαια). Για την ακρίβεια, είναι 
πολύ πιθανό να σε πάρουν και σε τίποτα 
βραβεία… Και εκείνη την μέρα, αν δεν βρί-
σκεις συνοδό, μπορείς πάντα να βασίζεσαι 
σε εμένα.
Σπύρος Άνθης

Ξέγνοιαστη, αξιαγάπητη και πάντοτε γελα-
στή. 
Αναστασία ποτέ δεν θα ξεχάσω τον καλό 

σου χαρακτήρα, τα άγχη και την ξεγνοιασιά 
σου. Σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές που 
μοιραστήκαμε μα πιο πολύ θέλω να σε ευχα-
ριστήσω για το χαμόγελό σου που έκανε για 
όλους μας πιο φωτεινές τις μίζερες ώρες του 
μαθήματος. Σου εύχομαι πάντα να πετυχαί-
νεις τους στόχους σου και να γελάς απέναντι 
στις δυσκολίες.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Γλυκό μου κορίτσι!!!
Μπορεί να μην κάναμε πολλή παρέα, όμως 
ένοιωσα την ανάγκη να σου γράψω δυο λό-
για σε αυτό το λεύκωμα.
Σε συμπάθησα πολύ ήδη από την Α’ Γυμνα-
σίου, και η ευγενής συμπεριφορά σου δεν 
μου έδωσε ποτέ «πάτημα» να σκεφτώ κάτι 
κακό για σένα. Γενικά σε θεωρώ πολύ γλυκιά 
κι ευγενική. Μπορείς να γοητέψεις οποιον-
δήποτε.
Σου εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου. Δεν 
γνωρίζω ακριβώς τους στόχους σου, αλλά 
εύχομαι να τους πετύχεις. Και κυρίως εύχο-
μαι να παραμείνεις αυτό το ευγενικό πλά-
σμα που γνώρισα -που όλοι γνωρίσαμε.
Αλίκη Αναγνωστοπούλου

Γλυκιά και πάντα χαρούμενη, η Αναστασία 
είχε πάντα την τάση να βλέπει πάντα τη 
θετική όψη των πραγμάτων (εξαιρείται ο 
Προγραμματισμός!). Αυτό είχε ως αποτέλε-
σμα με το χαρακτήρα και τα σχόλιά της να 
μας βελτιώνει το ηθικό, πχ στο Referat στη 
Β’ Λυκείου.
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Όταν το μικρό ασχημόπαπο μεταμορφώ-
θηκε σε κύκνο αναφώνησε: «Δεν είχα ονει-
ρευτεί ποτέ μου τέτοια ευτυχία όταν ήμουν 
ασχημόπαπο!». Σου εύχομαι κάποια στιγμή 
να πεις ακριβώς αυτά τα λόγια παρόλο που 
δεν ήσουν ποτέ ασχημόπαπο.
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Είσαι και εσύ μία απ τους επίδοξους μπετα-
τζίδες της τάξης μας… Σου εύχομαι να βάζεις 
πάντα τα τουβλάκια με την σωστή σειρά για 
να μην πέφτουν, να κερδίζεις συνεχώς τον 
αγαπημένο σου αδελφό στο Jungle Speed 
και να βγάλεις φωτογραφία με τον Leo!!!!! 
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Ομορφη, θελω να τονισω για μια ακομη 
φορα ποσο γλυκια και ομορφη σε βρισκω, 
δεν θα σταθω ομως σε αυτο. Εχεις μια φο-
βερη, εκρηκτικη προσωπικοτητα, η οποια 
μπορει να σε παει πολυ μπροστα! Ακολου-
θησε τα ονειρα σου, μην φοβηθεις κανεναν 
και τιποτα και δωσε τον εαυτο σου σε ο,τι 
κανεις. Η τρελα, οι ευαισθησιες η φαντασια 
και η θεληση σου μπορουν να σε φτασουν 
ψηλα. Να εισαι παντα καλα, να εχεις καθε 
τυχη και ελπιζω να μην χαθουμε ετσι απλα!! 
Με πολλη αγαπη!
Μαίρη Αγγελάκη

Πρώτα απ΄ όλα ελπίζω το βιλβίο που σου 
πήρα να σου φανεί χρήσιμο κάποια στιγ-
μή…. Τώρα, πέρα από την πλάκα θα μπο-
ρούσα να πω πολλά για σένα, αλλά τα έχουν 
πει ήδη οι υπόλοιποι, οπότε θα πω απλά ότι 
σου έχω ιδιαίτερη αδυναμία και ότι σου εύ-
χομαι να πετύχεις σε όλα όσα κάνεις από δω 
και πέρα!!!
Διονύσης Βισβάρδης

Είσαι πολύ γλυκό κορίτσι, καλοσυνάτη και 
πάντα με τον καλό λόγο.
Με το κέφι, τον αυθορμητισμό και την ει-
λικρίνεια σου είσαι ανοιχτή σε όλους και 
σκορπάς ευχάριστη διάθεση… Δεν θα ξε-
χάσω τη μέρα που είδαμε μαζί τον Τιτανικό 
στο σπίτι σου (κλάμα...), τις διηγήσεις σου 
για τα ανέμελα καλοκαίρια στη Λευκάδα και 
το επαγγελματικό μας Βόλεϊ! Το γεγονός ότι 
είμαστε 12 χρόνια συμμαθήτριες και φίλες 
με κάνει να σε αισθάνομαι πολύ δικό μου 
άνθρωπο. Σ’ αγαπώ πολύ και σου εύχομαι να 
είσαι ευτυχισμένη! 
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα

Αναστασία Θάνου



Έχεις το δωράκι μου, δεν χρειάζεται να σου 
πω τίποτα άλλο!!! Munchen wir kommen!
Γιώργος Καλός

Όλες σου οι επιθυμίες να πραγματοποιη-
θούν και να έχεις πάντα επιτυχίες στη ζωή 
σου
Μάριος Αναγνωστόπουλος

Ομολογώ ότι εσύ με δυσκόλεψες αρκετά. Τι 
να πρωτογράψω για το κορίτσι με τα γορ-
γονοειδή μαλλιά..? Ας ξεκινήσω με τα απλά. 
Από τους πιο ευχάριστους ανθρώπους που 
έχω γνωρίσει ποτέ, έχεις πάντα ένα χαμό-
γελο για όλους! Με πολύ ισχυρό ταμπερα-
μέντο, τον περισσότερο καιρό δίνεις την 
εντύπωση ενός πολύ ήρεμου ανθρώπου 
όμως όταν είσαι χαρούμενη ή τσαντισμέ-
νη φαίνεται από χιλιόμετρα! Το κεφάλι σου 
είναι μονίμως γεμάτο από ιδέες για τα πιο 
απίθανα πράγματα –ίσως γι’ αυτό να μην πε-
ρισσεύει χώρος για το ΑΟΔΕ και τη φυσική, 
αλλά who cares? Δεν ξέρω τι να σου ευχηθώ 
για το μέλλον εκτός από πολλή-πολλή δημι-
ουργικότητα και φαντασία. Είμαι σίγουρη 
ότι η ζωή σου θα είναι μαγευτική (κι αν δεν 
είναι θα την κάνεις εσύ...) με πολλά ρούχα, 
θέατρα και σίγουρα πολύ τσάι! 
Μελλοντική μου συνεργάτιδα/ συγκάτοικο/ 
συνταξιδιώτισσα κτλ. κτλ. σου εύχομαι τα 
καλύτερα! Φιλιά πολλά..  
Μυρτώ Κακαρά 

Η φίλη των πρώτων χρόνων στη γερμα-
νική σχολή αλλά και των τελευταίων …
Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι μοιράστηκα 
μαζί σου σκέψεις και μυστικά που δεν 
θα τολμούσα να μοιραστώ με κανένα 
άλλον .  Έχουμε ζήσει μαζί απίστευτες 
στιγμές οι οποίες καλύτερα θα ήταν να 
μείνουν μεταξύ μας!!!(καταλαβαίνεις 
γιατί……..)
Σου εύχομαι με όλη την καρδιά κάθε 
επιτυχία στη ζωή σου. Αν σε στεναχώ-
ρησα καμιά φορά συγχώρα με και να 
ξέρεις ότι πάντα στη ζωή σου θα έχεις 
μια καλή φίλη.
Βίκυ Κολοβού 

Είναι παααρα πολλά αυτά που θα’πρεπε να 
γράψω.. Από το γεγονός με τον Ζαλμά , τις 
ατέλειωτες βόλτες στο κέντρο της Αθήνας, 
τα κολλήματά μας (!), τα άγχη μας..!! Το γέλιο 
που έχουμε ρίξει είναι άπειρο!!
Αγγελική Γιαννίση



Δημήτρη μου, καλή σου επιτυχία σε 
όλα, καλό καλοκαίρι και καλά να περνάς 
σε ό,τι και αν κάνεις! Μακάρι να περά-
σεις στη σχολή που θες και να κάνεις 
στη ζωή σου αυτό που σου αρέσει...! 
Προς το παρόν, πέρνα ΤΕΛΕΙΑ τώρα το 
καλοκαίρι....!
Αναστασία  Κιούση

Xadakia,noobako se thimame deftera 
gimnasiou sto sxoliko pou se piraza 
ke me martirages sti sinodo koufa**..
Den pirazei omos se sigxoro..Elpizo na 
petixeis safto pou thes na kaneis ke tha 
ta pume same sarver me teog.Kali tixi 
Golum:)
Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης

Ανώριμος και συνάμα σοβαρός, πειρα-
χτήρι αλλά και συμπαθητικός. 
Δημήτρη τα τελευταία χρόνια περάσα-
με αξέχαστα, από τη χορωδία έως και 
τις εκδρομές, από την τάξη μέχρι τις 
εξόδους.
Σου εύχομαι να μείνεις απαράλλακτος 
και σου εύχομαι μία καλή σταδιοδρομία 
και πολλές επιτυχίες. 
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Το καλό που σου θέλω είναι να μη ντρο-
πιάσεις το όνομα μας. Κανόνισε να κά-
νεις το δίδυμο αδερφό σου περήφανο!
Θεοδωρόπουλος Σπύρος

Να πλένεις τα δοντάκια σου, να αγαπάς 
τις αδελφούλες σου και να μετράς τα 
κερματάκια σου (πρωτίστως τα χαρ-
τονομίσματα). Να μας θυμάσαι όλους 
με αγάπη σαν μια αγαπητική κοινωνία 
που δεν σε περιθωριοποίησε όπως τους 
προπάτορές σου, μα σε αγκάλιασε, σε 
συμπόνεσε και σε κράτησε μακριά απ 
το νερό για να μην λιώσεις. Αν αποφασί-
σεις να μην επιδοθείς στη συλλογή πο-

λύτιμων κερμάτων στη ζωή σου, μα δια-
λέξεις τον ενάρετο (και αραχτό) δρόμο 
της διδασκαλίας τηλεφώνησέ μου για 
να κάνουμε……. ΧΡΥΣΕΣ δουλειές!  
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Δημήτρη είσαι ένας πολύ καλός φίλος…
Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πολύτιμη βοή-
θειά σου στο Referat  μου, αφού παίζεις 
την τεχνολογία στα δάκτυλα, και τη 
δύναμη και το θάρρος που μου είχες 
δώσει εκείνο το πρωί, τα ψώνια μας 
στο  Carrefour και τα κρουασάν σου, το 
αίνιγμα με το nothing και την ατάκα ‘’Η 
γριά η κότα έχει το ζουμί’’ στα προφορι-
κά του Abitur.
Να είσαι πάντα γελαστός! Θα ήθελα 
πολύ να κρατήσουμε επαφή!
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Galois, η συμμετοχή μας στο Google 
Global Science Fair, πιστεύω πως θα μεί-
νει στα χρονικά! 
Νικόλας Περάκης

Εύχομαι μια δημιουργική ζωή. Καλά να 
περνάς!
Μυρτώ Κακαρά 

Δημήτριος Θεοδωρόπουλος



Αγγελικούλαααααααααα!! Καλή μου Αγ-
γελικούλα! Σε φαντάζομαι του χρόνου 
στη σχολή σου να κάνεις ανατομίες, εγχει-
ρήσεις κλπ κλπ...Χαμός!! Όπου και να ‘σαι, 
ό,τι και να κάνεις από σεπτέμβρη, εγώ σε 
αγαπάω πολύ και σε ξέρω από το νήπιο! 
Γι’αυτό δεν θέλω να χαθούμε μετά το κα-
λοκαίρι!! Καλή σου επιτυχία όμως προς το 
παρόν στις εξετάσεις, ξέρω ότι θα τα πας 
τέλεια και ότι θα σκίσεις, όπως έσκισες και 
στο Abitur! Θα τα πούμε και από κοντά τα 
υπόλοιπα...!
Αναστασία  Κιούση

Αγγελικουλα μου παντα σε βλεπαμε σαν 
το μικρουλη μας αλλα τελικα αποδειχτη-
κε οτι μια χαρα σοβαρη εισαι και βεβαια 
εχεις και εσυ την τρελα σου! Η αληθεια ει-
ναι οτι καλα σε γνωρισα οταν ειχαμε παει 
Ουγγαρια....νομιζω θυμασαι ποσο ωραια 
ειχαμε περασει.....εεε και φυσικα μετα συ-
νεχισαμε να κανουμε παρεα και τωρα που 
τελειωσαμε μεχρι να σκορπιστουμε....
θα κανονισουμε πολλα....η αληθεια ειναι 
οτι εχουμε περασει πολυ ωραια μαζι στο 
μαθημα....μην ξεχνας τις ατελειωτες ωρες 
στην χημεια και τα δυωρα βιολογιας.... η 
μια κραταγε την αλλη ξυπνια....βοηθουσε 
και η κιουση φυσικα! Αγγελικουλα μου 
σου ευχομαι οτι καλυτερο.... πραγματικα 
ελπιζω να γινεις πολυ ευτυχισμενη και να 
κανεις ολα οσα θες στη ζωη σου!
Νικόλ Βλαβάκη

Τι να πω, ρε Αγγελική; Νομίζω ότι δεν 
υπάρχουν πολλά να πούμε σε ένα λεύκω-
μα αποφοίτησης. 
Το να χάσουμε επαφή τελείως μου φαίνε-
ται αδύνατο, οπότε τι να γράψω στο λεύ-
κωμα; Τα λέμε 
και από κοντά, βρε παιδί μου… 
Σπύρος Άνθης

Γλυκιά μου Αγγελικούλα,
μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας, οι 
δρόμοι μας χωρίζουν...
Ιδιαίτερα από τη Δ’ (Δημοτικού!!!) μέχρι 
τη Γ’ Γυμνασίου κάναμε πολλή παρέα, και, 
αν θυμάσαι, καθόμαστε και μαζί στις δυο 
πρώτες τάξεις του Γυμνασίου!!! Από αυτά 

τα δυο χρόνια, να είσαι σίγουρη, έχω κρα-
τήσει τα καλύτερα. Τότε ακόμη καλοπερ-
νούσαμε στο σχολείο! Δουλεύαμε βέβαια 
αργότερα, στο φροντιστήριο της μαμάς 
σου, αλλά τελικά ακόμη κι εγώ κατάφερα 
να πάρω τότε τα 2 Lower!
Θα ήθελα να σου ευχηθώ από μέσα από 
την καρδιά μου καλή επιτυχία σε ό,τι κά-
νεις στη ζωή σου, και μια καλή σταδιο-
δρομία. Πιστεύω πως την αξίζεις.
Αλίκη Αναγνωστοπούλου

Αμέτρητα ραβασάκια, ποιήματα, μέχρι και 
άσκηση μαθηματικών δε με βοήθησαν να 
κερδίσω την καρδιά σου. Γι’ αυτό και απο-
φασίζω να κλειστώ σε βουδιστικό μονα-
στήρι, όπου να φανταστείς δεν έχουν καν 
πιρούνια!
Θεοδωρόπουλος Σπύρος

Αγγελικουλα μου, καλη σου επιτυχια σε 
ο,τι καινουργιο ξεκινησεις, ειμαι σιγουρη 
πως θα τα πας πολυ καλα! Ελπιζω να μην 
χαθουμε, Φιλια πολλα!
Μαίρη Αγγελάκη

Αναρωτιέμαι ώρες-ώρες τι άποψη έχεις 
σχηματίσει για μένα με αυτά που ακούς 
κατά καιρούς….. Είσαι πολύ γλυκιά και 
καλή κοπέλα πάντως και σου εύχομαι να 
πετύχεις σε όλους τους τομείς της ζωής 
σου…
Διονύσης Βισβάρδης

Αγγελικουλίνι μου η φιλία μας μου προ-
σέφερε πολλά...  Δεν θα ξεχάσω ποτέ την 
εκδρομή του σκι στον Παρνασσό, το κα-
λοκαίρι μας στην Άνδρο με τις ατελείωτες 
παρτίδες μπιρίμπα, τις συνεντεύξεις που 
είχαμε πάρει στους δρόμους για την ερ-
γασία μας….   
Κι αν στο λύκειο απομακρυνθήκαμε για 
μένα θα είσαι πάντα το γλυκό φονικό ροζ 
φλαμίγκο!
Σου εύχομαι καλή επιτυχία και πιστεύω 
πως με το πείσμα και την εργατικότητά 
σου θα καταφέρεις να εκπληρώσεις τους 
στόχους σου.
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Προσπάθησε αν μπορείς να κρύβεις λίγο 
περισσότερο τις αντιπάθειές σου…
Σου εύχομαι καλή ζωή!
Γιώργος Καλός

Σου εύχομαι ότι επιθυμείς να το έχεις να 
πετύχεις τους στόχους σου και να είσαι 
ευτυχισμένη
Μάριος Αναγνωστόπουλος

Μυστήρια προσωπικότητα... Εξωτερικά 
απλό κορίτσι και εκεί που δεν το περιμέ-
νεις, τσουπ! σε  κουφαίνει με τις ατάκες 
της. Είμαι σίγουρη ό,τι θα πετύχεις όποιον 
στόχο και να βάλεις επειδή είσαι έξυπνη 
και ψύχραιμη. Και κυρίως με κλίση στο 
χορό! (αν δεν το έγραφα θα έσκαγα!) Να 
περνάς όμορφα!
Μυρτώ Κακαρά 

Δεν είναι πολλά τα χρόνια που κάνουμε 
παρέα τις αρκετά για να εκτιμήσω αφ΄ τις 
τον ακέραιο χαρακτήρα σου και αφ’ ετέ-
ρου να νοιώθω δίπλα μου μια πραγματική 
φίλη.
Φιλότιμη, εργατική, δραστήρια, με σωστή 
κρίση και άποψη , ένα κορίτσι που όλοι θα 
ήθελαν να ‘χουν φίλη.
Θέλω πολύ να βρεθούμε μαζί είτε στο 
Μόναχο είτε στη Θεσσαλονίκη…..
Σου εύχομαι να εκπληρώσεις όλες σου 
σου τις επιθυμίες!
Βίκυ Κολοβού

Το λοιπόν (!),  2 συμβουλές θα σου δώσω 
μόνο:
1ον. σταμάτα να ενοχλείς τους ανθρώ-
πους στα λεωφορεία και να προκαλείς 
έτσι απροκάληπτα τους οδηγούς στο 
δρόμο!!
2ον. Να παραμείνες και στο μέλλον, τόσο 
δυνατή, φιλόδοξη, μοναδική και πάνω 
απ? όλα, τόσο καλή μου φίλη!!
Να ´σαι πάντα καλά μικρό μου pumpkin 
..!!
Αναστασία Θάνου

Αγγελική Γιαννίση



Μυρτουλα μου ομορφια μου!! Θέλω να 
κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις στη 
ζώη σου και αν είναι δυνατον να μην 
χαθουμε ποτε!!! Δυστυχώς δεν πήγαμε 
parov stellar…και…ξέρεις(!)… αλλα 
φαντάζομαι πως θα τα αναπληρώσουμε  
όλα στο μέλλον!! Επίσης θέλω καποια 
στιγμη να πάμε μαζί στα Κουφονήσια!!!
Γεωργία Πανταζή

Μυρτώ μου, τρελή μου Μυρτώ!!!! Έχουμε 
περάσει μαζί πολλές ωραίες και άσχημες 
στιγμές, αλλά εγώ θυμάμαι κυρίως τις 
ωραίες...Θέλω να ξέρεις ότι σε αγαπάω 
πολύ και θέλω να σου πω συγγνώμη για 
τις φορές που σε έχω στεναχωρήσει και 
ευχαριστώ για το γέλιο που έχουμε ρίξει 
μαζί!! Σου εγγυώμαι ότι δεν θα χαθούμε, 
ακόμα και αν μας χωρίζουν τα σύνορα 
από του χρόνου!!! Εσύ πάντως να κάνεις 
αυτό που θες, και όχι αυτό που πρέπει 
πάντα στη ζωή σου. Είσαι έξυπνη όμως, 
οπότε δε σε φοβάμαι εσένα!! Τα καλύτε-
ρα τώρα έρχονται για σένα και για μένα, 
οπότε ελπίζω να τα περάσουμε μαζί...! 
Να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου και 
να μην ξεχνάς ΠΟΤΕ την θέα-κουκλάρα-
πανέξυπνη φίλη σου ( εγώ είμαι αυτή..)!!! 
Σου υπόσχομαι πως θα είμαι δίπλα σου 
σε ό,τι και αν θελήσεις και θα σου λέω 
βλακείες για να σου φτιάξω το κέφι!! 
Εσύ μπορείς να μου εξηγείς τι παέι να 
πει συνδικαλισμός και όλα τα συναφή, 
για να βγω και γω σαν άνθρωπος στην 
κοινωνία! Ελπίζω το φετινό καλοκαίρι 
να μας μείνει αξέχαστο και να περάσου-
με τέλεια, χωρίς να υπάρξουν παρεξη-
γήσεις και τέτοιες βλακείες!! Άντε γεια 
τώρα, θα τα πούμε αύριο...!
Αναστασία  Κιούση

Αχ Μυρτουλα μου....Μετα απο τοοοοο-
οσα χρονια που σε ξερω....νιωθω παρα 
πολυ τυχερη που βρεθηκες στη ζωη 
μου... ακουγετε γελοιο αλλα σε ξερω πιο 
πολλα χρονια απο οσα κανουμε παρεα....

ημουν στη βαπτιση σου οπως ξερεις.... 
σ.αγαπαω παρα πολυ βρε χαζο και ας 
με βασανιζεις.... εχουμε περασει πολυ 
ωραια μαζι και ειναι καποιες στιγμες 
που δεν προκειται να ξεχασω ποτε....και 
εννοειται οτι εχουμε να ζησουμε πολλα 
ακομα μαζι....δεν χωριζουν ετσι απλα οι 
δρομοι μας....  μην τρομαξεις για καλο 
το λεω μικρη μου! Θελω να ξερεις οτι 
εισαι απο τα λιγα ατομα στο κοσμο που 
μπορω και εμπιστευομαι....για σοβαρα 
θεματα και οχι μονο για βλακιες αν κα-
ταλαβαινεις τι εννοω....και σε ευχαριστω 
παρα πολυ για αυτο.... μου εχεις σταθει 
παρα πολυ.... αληθεια σου λεω δεν ξερω 
τι να πρωτοθυμηθω απο ολα αυτα τα 
τραγικα που εχουμε κανει....τις πλακες....
τα γελοια...τις χαζομερες που ειπαμε 
μαζι...τις χαζομαρες που εχεις ακουσει....
τις ατελειωτες στιγμες τηλεπαθειας...τα 
σχολεια....το θαψιμο....και φυσικα δεν 
ξεχναω τους ατελειωτους καφεδες μας 
...και τα «ησυχα»βραδια μας στο γραφι-
κο οπως λες Ματι.... αχ μικρη μου θα μου 
λειψεις πολυ και εσυ και αυτη η γλυκια 
μας καθημερινοτητα.... ποιον θα φιλαω 
εγω τωρα καθε πρωι? Για πες μου.... πα-
ρολα αυτα ενα χαζοβιβλιο δεν μπορει 
να σου πει ουτε να σου δειξει και ουτε 
να σου θυμιζει ποσο πολυ σ.αγαπαω 
και ποσο ωραια εχουμε περασει! Αυτο 
τ ξερουμε εμεις και μονο εμεις....καλο 
ειναι αυτο και ετσι και αρχισω τωρα να 
σου λεω ποσο θα μου λειψεις και ποσο 
πολυ θα περιμενω να βγουμε....ακομα 
και αν περνανε μηνες επειδη μπορει να 
ειμαστε μακρια ..... και αμα σου πω οτι 
τωρα βρισκετε ενα υπεροχο καλοκαιρι 
μπροστα μας που δεν θα μας νοιαζει τι-
ποτα και απλα θα περασουμε υπεροχα 
μαζι....θα βαλουμε τα κλαματα και οχι τι-
ποτα αλλο αλλα θα βραχει το βιβλιο και 
μετα να δω τι θα διαβαζουμε μαζι μετα 
απο χρονια γιατι το δικο μου μουσκεμα 
προβλεπετε να γινει...κριμα δεν ειναι,....? 
οποτε θα σου πω απλα οτι θελω να ει-

σαι καλα αγαπη μου παντα και να κανεις 
τελικα αυτο που θελεις εσυ χωρις να 
ακους τι λενε οι αλλοι και χωρις να επη-
ρεαζεσαι απο  τα θελω αλλων.... ελπιζω 
να τα καταφερεις αν και δεν αμφιβαλλω 
γιατι οταν χρειαζεται και σοβαρη εισαι 
και πολυ πεισματαρα.... λοιπον επειδη 
ομως πρεπει να τελειωνω σιγα σιγα για-
τι θα συγκινηθουμε....σου ευχομαι οτι 
επιθυμεις αγαπη μου...καλη ζωη δεν θα 
σου πω γιατι θα σε βλεπω συνεχεια και 
ειμαι σιγουρη οτι δεν προκειται να το 
αφησουμε.... αχ μωρη χαζη θα μου λει-
ψεις παρα πολυ.....σ.αγαπαω....
Νικόλ Βλαβάκη

Χαρούμενη, καλοσυνάτη, δεκτική και με 
μια καλή αίσθηση του χιούμορ.
Μυρτώ υπήρξες φοβερή φίλη τα τε-
λευταία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τις 
στιγμές που ζήσαμε, για το γέλιο και την 
ξεγνοιασιά σου που πάντα γέμιζαν το 
χώρο. Σου εύχομαι καλές σπουδές και 
πάντα επιτυχίες.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Η πρώτη μου ανάμνηση από τη Μυρ-
τούλα: Εκείνη καθισμένη σε κάποιο κά-
θισμα στο σχολικό, κάπως νυσταγμένη. 
Η αδελφή της η Τατιάνα να της διαβάζει 
ένα παραμυθάκι...
Στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό 
δεν ήμαστε στο ίδιο τμήμα. Εντούτοις, 
ανταλλάσσαμε πού και πού καμιά κου-
βέντα, αφού πηγαίναμε με το ίδιο σχο-
λικό σπίτι.
Αργότερα βρεθήκαμε και στην ίδια 
τάξη. Εξακολουθήσαμε να μιλάμε, γίνα-
με μερικές φορές Journalists στο MUN, 
και γενικά δεν μπορώ να πω ότι ήσουν 
από τα άτομα για τα οποία αδιαφορού-
σα πλήρως.
Για ένα πράγμα θέλω να σε ευχαριστή-
σω πάντως... Για το ότι μου σύστησες το 
Βασιλάτο ;)

Μυρτώ Κακαρά



Λοιπόν, ελπίζω να τα ξαναπούμε στο 
μέλλον!!!
Μέχρι τότε, καλή επιτυχία παντού και 
σου εύχομαι να γίνεις διάσημη ζωγρά-
φος ή κάτι τέτοιο.
Με love,
Αλίκη Αναγνωστοπούλου

Μυρτουλα μου εισαι το ατομο που ξερω 
περισσοτερο καιρο απο ολους, μιας και 
ειμαστε απο το δημοτικο μαζι. Ομολογω 
οτι αργησαμε να δεθουμε τα δυο μας, 
ομως καλλιο αργα παρα ποτε... Οπως 
σου ειχα ξαναπει ενα μοιραιο βραδυ 
στο Μαρουσι(μετα το Rockkonzert, φα-
νταζομαι θυμασαι...) εισαι ενα απο τα 
ατομα που με κανουν να περναω καλα, 
να γελαω, να «την βρισκω» βρε αδερ-
φε οπως ειχα αναφερει και τοτε!! Εχεις 
μια πολυ τρελη αλλα παραλληλα ενδι-
αφερουσα προσωπικοτητα την οποια 
εκτιμω αφανταστα! Μικρη μου, ειμαι σι-
γουρη πως θα βρεις τον δρομο σου απο 
δω και περα και θα τον προσαρμοσεις 
τελεια στον ξεχωριστο σου μυρτου-
λοκοσμο. Πραγματικα θελω να ελπιζω 
πως η επομενη χρονια θα μας βρει κα-
που κοντα αν οχι στην ιδια πολη γιατι 
πιστευω πως μπορουμε να περασουμε 
τελεια. Οπως και να εχει θελω να θυμα-
σαι παντα πως θα ειμαι διπλα σου σε ο,τι 
με θελησεις απο το πιο σημαντικο μεχρι 
το πιο ασημαντο μικρη μου φιλη! Περνα 
καλα, ζησε τρελα και φροντισε να μην 
χαθεις!! Σε αγαπω πολυ!
Μαίρη Αγγελάκη

Μυρτούλι μου, μου αρέσει πολύ ο ανοι-
χτός σου χαρακτήρας, ο αυθορμητισμός 
και η ειλικρίνειά σου. Αυτό που θέλεις να 
πεις θα το πεις κι αυτό που θέλεις να κά-
νεις θα το κάνεις…, και ας τους άλλους 
να κουρεύονται. Έχεις το δικό σου τύπο, 
είσαι αθώα και αξιαγάπητη… Τρελαίνο-
μαι όταν με φωνάζεις ‘’Μαρίδα΄΄ και λα-
τρεύω το αυθεντικό σου γέλιο…ειδικά 

όταν σε έπιανε σε άσχετες ώρες μέσα 
στο μάθημα J
Μυρτούλι μου σ΄αγαπώ πολύ και σου 
εύχομαι ότι καλύτερο…  
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Δε θα ξεχάσω ποτέ το γέλιο σου…! Πά-
ντα κεφάτη και χαμογελαστή, αισιόδο-
ξη και ψύχραιμη. Σου εύχομαι να εκπλη-
ρώσεις όλα σου τα όνειρα και να είσαι 
πάντα ευτυχισμένη! 
Βίκυ Κολοβού

Αρχικά πρέπει να σου πώ ένα μεγάλο 
“Ευχαριστώ” για την μονάδική αυτή 
εμπειρία κουλτούρας που μου προσέ-
φερες πριν λίγο καιρό !!
Τα υπόλοιπα τα αφήνω για το μέλλον..
αρκεί φυσικά παραμείνεις έτσι χα-
ρο?μενη, δημιουργική και γεμάτη ζωή!!
Α, και μην ξεχνιέσαι..
έχουμε να (ξανα)πάμε στο θέατρο 
εμείς..
ο Δημοσθένης μας περιμένει!!
Αναστασία Θάνου



Γιωργάκη, καλή σου επιτυχία στα πάντα! Να 
περνάς πάντα καλά και να κάνεις αυτό που 
αγαπάς!! Ελπίζω το καλοκαίρι τώρα να περά-
σεις τέλεια και να είσαι χαρούμενος!! Φιλάκια 
πολλά!!
Αναστασία  Κιούση

Elpizo na pane ola kala me tis spoudes sou 
agori,na pernas kala:)
Χριστόφορος Διαμαντίδης-Ξηντάρης

Γιωργακη μου εισαι ο μονος ανθρωπος που 
επεμενε να με φωναζει με το δευτερο μου 
ονομα.....συνεχεια Σοφακι με φωναζες και ας 
ηξερες οτι δεν μου αρεσει! Αλλα δεν πειραζει 
εγω το συνηθισα απο εσενα και ακουω και σε 
αυτο τωρα! Γιωργακη μου εισαι κ εσυ ενας 
πολυ περιεργος ανθρωπος και εχεις πολλα 
σκαμπανεβασματα στη ψυχολογια σου...εκει 
που εισαι καλα πεφτεις σε καταθλιψη και το 
αντιθετο! Αλλα δεν πειραζει εμεις σ.αγαπαμε! 
αυτο που δεν θα ξεχασω απο εσενα ειναι το 
γεγονος οτι εισαι ενα τεραστιο πειραχτιρι! 
Δεν μπορεις να βλεπεις ανθρωπο να καθετε 
ηρεμα, θα πας αμεσος να τον πειραξεις....καλα 
οταν ειμαστε για καφε καθε φορα εγω πιστευω 
οτι δεν θα μας αντεξουν και θα μας διωξουν....
αλλα τελικα δεν μας διωχνουν.... αυτο ειναι 
καλο γιατι με το τροπο σου προσπαθεις να κα-
νεις τους ανθρωπους γυρω σου χαρουμενος...
και συνηθως τα καταφερνεις!  Σου ευχομαι να 
εισαι ευτυχισμενος απο εδω και περα και να 
πετυχεις οτι πραγματικα θελεις..... καλη ζωη 
και καλο καλοκαιρι....
Νικόλ Βλαβάκη

Ένας ώριμος γκαφατζής, ένας σοβαρός χιου-
μορίστας, ένας κυνικός χορευτής και ένας 
ξέγνοιαστος ονειροπόλος είναι στοιχεία που 
συνθέτουν αυτή την προσωπικότητα.
Γιωργάρα σου εύχομαι να κρατήσεις και στο 
μέλλον όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που σε 
κάνουν μοναδικό ως άνθρωπο, ως συμμαθητή 
αλλά και ως φίλο. Σου εύχομαι πάντα επιτυχίες 
και να εκπληρώσεις όλα σου τα όνειρα.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Είσαι πολύ καλός στο να κάνεις συζητήσεις 
χωρίς νόημα. Και ίσως οι μόνες συζητήσεις 
που να έχουν νόημα να είναι οι συζητήσεις 

χωρίς νόημα…
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Πεισματάρης και αμετανόητος… Ελπίζω να τα 
χρησιμοποιήσεις με τον καλύτερο τρόπο γιατί 
όπως σίγουρα ξέρεις το δέντρο που δεν λυγί-
ζει τα κλαδιά του κόντρα στον άνεμο τελικά 
σπάει. Καλή τύχη!J
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Γιωργο μου, δεν εχω και πολλα να σου γραψω 
ο,τι ηθελα να σου πω στο εχω ηδη πει. Σου ευ-
χομαι να εχεις καθε επιτυχια απο δω και περα, 
περνα καλα και ελπιζω να μην χαθουμε ετσι 
απλα! Φιλια πολλα!
Μαίρη Αγγελάκη

ανυπομονω για παρτι!!!!!!!
Σπύρος Ζερβουδάκης

Από τα πάρτι του γυμνασίου μέχρι τις καφρί-
λες στο λύκειο, υπήρξες πάντα προσωπικό-
τητα στην τάξη. Γνωστός τρακαδόρος, κάπου 
ανάμεσα στις χαζομαρούλες και την παράνοια, 
αψυχολόγητος, πολύ καλό παιδί όταν θέλεις, 
με αστείρευτες πηγές ενέργειας, μπορώ να πω 
πως είσαι σπάνια περίπτωση ανθρώπου. Σου 
εύχομαι να περνάς πάντα τέλεια! Καλή τύχη...
Υ.Γ.: Σ’ ευχαριστώ.
Μυρτώ Κακαρά

Όπως λες και ο ίδιος, όποτε βρίσκομαι σε 
άσχημη κατάσταση, έχω εσένα…….
Να μου λες μια-δυο …κίες για να χαλαρώ-
νω…… κι αισθάνομαι πολύ τυχερός γι΄αυτό!  
Μαζί σου πιστεύω πέρασα τις πιο πολλές ευ-
χάριστες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια στο σχο-
λείο και δεν είναι τυχαίο άλλωστε αφού όλα τα 
χρόνια αυτά σχεδόν είμαστε πολύ κοντά και 
επίσης εσύ ήσουν η ψυχή της τάξης και της 
οποιασδήποτε παρέας… Ακόμη κι αν μείνω 
στην Ελλάδα και συ βρεθείς στη Γερμανία να 
είσαι σίγουρος ότι δεν θα χαθούμε και επίσης 
όποτε με χρειαστείς θα κάνω ό,τι μπορώ 
για να σε βοηθήσω……….
Διονύσης Βισβάρδης

Αχ βρε Γιώργο…
Πάνω που πήγαινα να σε συμπαθήσω τσουπ.. 
έκανες κάποια χοντράδα και το μετάνιωνα… 
Μετά όμως δεν ξέρω πως, είχες τον τρόπο σου 

και δεν μπορούσα να σε αντιπαθήσω!
Γιώργο για μένα είσαι ένας ιδιαίτερος τύπος 
που ζει στο δικό του κόσμο (με τη θετική έν-
νοια) και χαράζει τη δική του πορεία.
Είσαι αυθόρμητος, εκφράζεις ελεύθερα τους 
προβληματισμούς σου και τις απόψεις σου 
ακόμα κι αν αυτές είναι μερικές φορές σκλη-
ρές για κάποιους και πιστεύω πως κατά βάθος 
είσαι καλό παιδί.
Πραγματικά έχεις ταλέντο στο τραγούδι…Δεν 
θυμάμαι ποιο τραγούδι τραγουδούσες εκείνη 
τη μέρα που είχες πονοκέφαλο, αλλά πραγμα-
τικά μας είχες σπάσει τα τύμπανα και τα νεύρα 
μαζί …
Επίσης δεν θα ξεχάσω το Debutant της 3ης γυ-
μνασίου που γυρίζαμε μαζί στο σπίτι και έξω 
έριχνε ΤO Χιόνι!
Γιώργο σου εύχομαι να είσαι καλά και να πα-
ραμείνεις ο εαυτός σου!          
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

μήπως πρέπει από ?δω και πέρα να σε φωνά-
ζουμε “κομμάντο”?!
Σου εύχομαι μια καλή ζωή, γεμάτη περιπέτεια 
και ταξίδια..
Αναστασία Θάνου

Ισως ο μονος ανθρωπος που μπορει να αντεξει 
την εγωιστικη μου προσωπικοτητα, ο ανθρω-
πος που του εχω ανοικτει περισσοτερο από 
κάθε αλλον γιαυτο και είναι το πιο σημαντικο 
ατομο της ζωης μου είναι ο κολλητος μου ο 
καλυτερος μου φιλος και κάθε μερα νιωθω τυ-
χερος που καταφερα να βρω ένα ατομο τετοιο 
που είναι εχεμυθο , το ατομο που χωρις καν 
να μιλησω ξερει τι σκεφτομαι, το ατομο που 
μαζι προσπαθουμε να εξηγησουμε τι συμβαι-
νει σαυτο το μεγαλο μπουρδελο που λεγεται 
ζωη, το ατομο που φιλοσοφουμε τα παντα, το 
ατομο που με ξερει καλυτερα από τον κάθενα! 
Το μονο ατομο που θα μου λειψει πραγματικα 
από αυτό το κωλοσχολειο και απλα το ατομο 
που θα στεναχωρηθω που θα το χασω! Σαγα-
παω man και δεν ξεχναω ποτε αυτά που εχου-
με περασει μαζι!
Χρήστος Μπέτσης

Όνομα και πράγμα.
Πέτρος Τατσιόπουλος

Στέφανος-Φρειδερίκος-Γεώργιος 
Καλός



Κανιέέέέέ!!!!!! Κοίτα να δεις, κατά πάσα 
πιθανότητα θα πας εξωτερικό, αλλά 
εγώ και πάλι ελπίζω να περάσεις εδώ 
στην Αθήνα, να περάσω και γω για να 
κάνουμε παρέα!! Είσαι γαμάτο παιδί και 
σε πάω πάάάάρα πολύ!! Πέρνα τέλεια το 
καλοκαίρι, αλλά από σεπτέμβρη σοβα-
ρέψου πια. Πλάκα κάνω, ελπίζω να είσαι 
πάντα χαρούμενος και να γίνεις ένας 
πολύ πολύ καλός γιατρός!!
Αναστασία  Κιούση

Kakooon agori mou,tha sou afieroso 
ola ta summerhits afto to kalokeri..
elpizo na ta katafereis me tous stoxous 
sou kai ama mineis ellada ennoeitai 
pos tha vriskomaste na ta leme mias 
ke menoume ke konta..an pali figeis 
otan erxese tha se perimeno me poles 
ekplikseis..;) Filia kaniiiieelooo!!
Χριστόφορος
Διαμαντίδης-Ξηντάρης 

Κωσταντινε μου σου ευχομαι οτι θε-
λεις να το πετυχεις στη ζωη σου και να 
εισαι παντα καλα! Καλο καλοκαιρι...να 
περασεις υπεροχα... καλη τυχη και καλη 
ζωη....
Νικόλ Βλαβάκη

Άγαρμπος και χωρατατζής, γελαστός 
με καλή καρδιά και πάνω απ’ όλα είναι 
ο ΚΑΚ!!
Κωνσταντίνε σου εύχομαι καλή σταδιο-
δρομία και όλα τα καλά στη ζωή σου.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Πραγματικά συγχαρητήρια. Είμαι πολύ 
χαρούμενος για σένα και που σε γνώ-
ρισα γιατί είσαι από τα άτομα που αν 
βάλει κάποιο στόχο έχει τα @@@ να τον 
ολοκληρώσει. Ελπίζω ότι επιθυμείς να 
το πετύχεις αν και είμαι σίγουρος ότι θα 
τα καταφέρεις. Και να ξέρεις ότι όποτε 
με χρειαστείς είμαι εδώ για σένα.
Άγγελος Αθανασίου

Περάσαμε μαζί μερικές από τις πιο δύ-
σκολες ώρες της ζωής μας. Με ποιόν 
θα αποσυντίθεμαι τώρα στα μαθήματα 
φυσικής;
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Κωνσταντίνε είσαι πειραχτήρι (ειδικά σε 
ότι αφορά τον Doctor….)
Είσαι πολύ καλό και ευγενικό παιδί και 
πάντα πρόθυμο να βοηθήσει…
Χαίρομαι πολύ που στις τελευταίες ει-
δικά τάξεις κάναμε πιο στενή παρέα, 
γιατί πιστεύω ότι είσαι ένας πολύ καλός 
και έμπιστος φίλος που μπορεί κανείς 
να συζητήσει μαζί σου με τις ώρες για 
οποιοδήποτε ζήτημα... 
Επίσης θαυμάζω τον αυθορμητισμό, την 
ειλικρίνεια  και το δυναμισμό σου.
Κωνσταντίνε σε εκτιμώ πολύ και εύχο-
μαι οι δρόμοι μας να συναντηθούν στη 
Γερμανία….
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Περάσαμε αρκετές καλές στιγμές όπως 
το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο. Σου εύχομαι 
να πετύχεις στη ζωή σου αυτό που θέ-
λεις!
Γιώργος Καλός

μου χρωστας μια κοντρα στο ντραφι!!!!
Σπύρος Ζερβουδάκης

Ριεεε πατιεέρα!
Γιώργος Πουλόπουλος

Λοιπόν εσύ έχεις πολύ γέλιο. Αλήθεια, 
και χωρίς παρεξήγηση, έχεις μια φάτσα 
και ένα χιουμοράκι που θα μου μείνουν 
αξέχαστα! Για να μην αναφερθώ στο 
γέλιο αλά Μπομπ Σφουγγαράκης..! Εύ-
χομαι για το μέλλον σου πολλή χαρά, 
δημιουργικότητα και επιτυχία.
Μυρτώ Κακαρά 

Κανέλο καλή επιτυχία με τις σπουδές 
σου!! 
Αγγελική Γιαννίση

Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος 



Πόσο μου αρέσει να σε εκνευρίζω σε 
οποιαδήποτε ώρα οπουδήποτε(βλ. 
αοδέ), καλοπροαίρετα πάντα βέβαια. 
Μου είσαι πολύ συμπαθής και εύχομαι 
να πετύχεις όλους τους στόχους σου και 
να κάνεις ότι σ’ αρέσει.
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Μωρό τρελό, δεν θα σου πω πολλά γιατί 
μάλλον μαζί θα είμαστε του χρόνου!!!! 
Όπως και να ‘χει, θα περάσουμε μαζί 
επίσης ένα τρελό καλοκαίρι!! Σε αγαπώ 
πολύ και γι’αυτο κανόνισε κακομοίρα 
μου να χαθούμε τελικά!! Μμμμπα! Καλή 
επιτυχία τώρα, και από 25 Μαίου αρχίζει 
το πάρτυ dear!!
Αναστασία  Κιούση

Αναστασουλα μου....επιτελους τελειω-
σαμε.... επιτελους ειμαστε ελευθερες να 
κανουμε οτι θελουμε...οποτε θελουμε! 
Καλα ολα αυτα που εχουν γινει μεταξυ 
μας ειναι τραγικα...ευτυχως που τελικα...
εστω και τη τελευταια χρονια τα βρηκα-
με...  ειμαι πολυ χαρουμενη που τελικα 
κανουμε παρεα γιατι περναμε πολυ 
ωραια μαζι....το γελοιο που ριχνουμε! 
Πιστευω οτι οι συζητησεις....οι βλακιες 
και οι πλακες που καναμε στη ταξη....
δεν ξεχνιουνται. ηταν πολυ ωραια τε-
λικα η τελευταια μας χρονια.... λοιπον 
Αναστασακι μου σου ευχομαι ενα αξε-
χαστο καλοκαιρι και γενικα μια υπεροχη 
ζωη γιατι την αξιζεις βρε χαζο!μακαρι να 
πετυχεις τους στοχους σου και να εισαι 
ευτυχισμενη...παντα!
Νικόλ Βλαβάκη

Δυνατός χαρακτήρας, ώριμη κοπέλα με 
χιούμορ και κυνισμό και αιώνια βασίλισ-
σα του κιτς. 
Σία υπήρξες απίστευτη φίλη τα τελευ-
ταία χρόνια και χαίρομαι και εκτιμώ τις 
στιγμές που μοιραστήκαμε και χαρήκα-
με. Σε ευχαριστώ για αυτές τις στιγμές 

και σου εύχομαι πολλές και καλές επιτυ-
χίες στο μέλλον.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Τρία πράγματα θυμάμαι πιο χαρακτη-
ριστικά για την Αναστασία. Ότι πάντοτε 
ήξερε το ΑΟΔΕ καλύτερα από μένα, ότι 
ξέχναγα συχνά να γράψω το όνομά της 
στο απουσιολόγιο! και ότι με βοήθαγε 
συχνά στα διαγωνίσματα στη γενική.
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Λοιπον...με αφορμη αυτο το λευκωμα 
νομιζω οτι ηρθε η ωρα να καλεσω επι-
σημα ολη την ταξη στο επετειακο μας 
beach party! χαχα! νομιζω μιας και κλει-
νουμε και τα 18 ειναι μια καλη ευκαιρια 
να γιορτασουμε 15 χρονια φιλιας! Στο 
μπαλετο μαζι, στο δημοτικο μαζι, στο 
γυμνασιο μαζι, στο λυκειο μαζι... αφου 
εχουμε αντεξει η μια την αλλη μπορου-
με πλεον να πουμε με σιγουρια οτι η 
φιλια μας θα εχει διαρκεια στο χρονο! 
πραγμα το οποιο ελπιζω κιολας!φιλια!
Διονυσια Αδαμοπούλου

Ότι και να γίνει το θεωρώ χρέος μου να 
υποβάλλω τα σέβη μου στη μεγαλειο-
τάτη. Όσο για τις συνέπειες θα μας τις 
δείξει το “worst-case-scenario”!
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Δεν σε είδα και πολύ στην τάξη τον τε-
λευταίο χρόνο. Παρ όλα αυτά κατάφε-
ρες να μην κάνεις ιδιαίτερα «αισθητή» 
την απουσία σου γλιτώνοντας πολλούς 
σταυρούς στο απουσιολόγιο. Όπως και 
να ‘χει χάρηκα που σε γνώρισα και που 
ήμασταν συμμαθητές αυτά τα 6 χρόνια 
σ αυτό το «υπέροχο» σχολείο…
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Λοιπον αν μπορουσα να πιασω ολη την 
σελιδα, φυσικα θα σου αφιερωνα ενα και 
μονο τραγουδι, επειδη ομως δεν μπορω 

θα σου γραψω λιγους στιχους «Σ΄ εχω 
δει στο ονειρο ημασταν μαζιιι» Μικρη 
μου κατεργαρα μπορει να μην υπηρξα-
με οι καλυτερες φιλες αλλα οφειλω να 
ομολογησω πως σε καποια πραγματα , 
εχεις δικιο (οχι παντως στο κλωσσες...) 
Εισαι μια πολυ γλυκια παρουσια, ενα ευ-
χαριστο ατομο με μια μαγικη ικανοτητα 
να μεταδιδει θετικη ενεργεια σε οποιον 
βρεθει στον δρομο σου. Καλη επιτυχια 
λοιπον σε ο.τι κανεις και πραγματικα ελ-
πιζω να μην χαθουμε! Φιλια πολλα!
Μαίρη Αγγελάκη

Μου αρέσει που δεν ασχολείσαι με κα-
νέναν κακόβουλα, είσαι πάντα γελαστή, 
ευδιάθετη και προσφέρεις τη βοήθειά 
σου απλόχερα! Δεν θα ξεχάσω την ιστο-
ρία σου με το Lammkeule και το ,,σατα-
νικό σου γέλιο,,…  Σε συμπαθώ πολύ και 
ελπίζω να μη χαθούμε… 
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Έχω γελάσει πολύ μαζί σου… Ωραία 
ήταν…. Σου εύχομαι ό,τι επιθυμήσεις να 
το βρεις στη ζωή σου!
Γιώργος Καλός

Ο φωτεινός παντογνώστης στο ΑΟΔΕ 
και το καμάρι μας στον Προγραμματι-
σμό. Και ναι λοιπόν, η κατεύθυνση φέρ-
νει τους ανθρώπους πιο κοντά! Καλή 
τύχη με ό,τι κι αν κάνεις...
Μυρτώ Κακαρά 

Τρελό παιδί χαρά γεμάτο!!!!!
Πάντα με μια καλή κουβέντα και καρδιά 
θησαυρό!!!!
Σ’ ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές 
που περάσαμε στα σχολικά μας χρόνια 
και ανυπομονώ γι’ αυτές που θα ακο-
λουθήσουν.
Σου εύχομαι να πραγματοποιήσεις όλα 
σου τα όνειρα γιατί πραγματικά το αξί-
ζεις
Βίκυ Κολοβού

Αναστασία Καραβασίλη



Dr Minos θα σε βάλω στο Minus Buch!!! Αγο-
ρίνα να περνάς πάντα καλά!!
Γεώργιος Λαμπρόπουλος

Μίνοοοοο!! Λοιπόν, καλή επιτυχία πρώτα 
απ’όλα σε ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, αλλα 
και στις εξετάσεις! Να περάσεις εκεί που θες 
και να περνάς γενικότερα πάντα καλά! Μακά-
ρι να περάσουμε στην ίδια πόλη( κατά προ-
τίμηση Αθήνα) και να βρισκόμαστε συχνά...
Διαφορετικά, να σπουδάσεις αυτό που σου 
αρέσει και εύχομαι, όσες βόλτες δεν κάνα-
με μαζί τόσο καιρό, να τις κάνουμε τώρα το 
καλοκαίρι μαζεμένες, αφού χρόνος θα υπάρ-
χει...!
Αναστασία  Κιούση

Bimbooooo,kaname parea apo 3ti dimotikou 
os gimnasio kolitoi..meta ksekopsame alla 
tora exoume ksanaarxisei..Boro na po oti ise 
kai gam* ta paidia kai de thelw na xasoume 
epafi kai na perasoume diakopes parea me 
poli alokotes ebiries..;)
Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης
 
Μινω μου φετος μπορω να πω οτι χαθηκαμε 
αλλα θυμαμαι οτι περσυ ειχαμε περασει πολυ 
ωραια! Θυμασαι βεβαια οτι σου εχω εξομολο-
γηθει πολλα οπως και εσυ βεβαια και πραγμα-
τικα μου αρεσε παρα πολυ που μιλαγαμε για 
τετοια θεματα! Ολες οι ωρες στο Δικαιο και 
πολλες στα Αρχαια σημαιναν για μας κουτσο-
μπολιο και οχι μονο! Ηταν πολυ ωραια! Μινω 
μου ξερω οτι εισαι ενα παρα πολυ καλο και 
ευαισθητο παιδι και ξερω οτι προσπαθεις να 
το κρυψεις αλλα δεν πειραζει! Οπως και να ει-
ναι τα πραγματα ελπιζω να τα καταφερεις στη 
ζωη σου και να σου πανε ολα καλα.... καλη 
τυχη και φροντισε να κανεις τα παντα για να 
πραγματοποιησεις τα ονειρα σου! 
Νικόλ Βλαβάκη

Ένα καλοσυνάτο παιδί με ατελείωτη ευγένεια 
αλλά και ένα απίστευτο ρεπερτόριο από κα-
φρίλες. 
Μίνω περάσαμε απίστευτα τα τελευταία χρό-
νια μέσα και έξω από το σχολείο. Σε ευχαρι-

στώ για όλες τις στιγμές που μας χάρισες και 
σου εύχομαι να περνάς κάθε εμπόδιο στη ζωή 
σου και να προοδεύεις με τον καλό σου χα-
ρακτήρα.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

BIMBOOOOOOOOOOO!!! Που είναι ο Ταααα-
αααααασος? Καλή επιτυχία στη ζωή σου και 
ελπίζω να περνάς πάντα καλά. Εννοείται πως 
θα είμαστε κάθε μέρα μαζωμό!!! Και πλησιά-
ζει Φοινικου..Αρρωστάκο.. Είσαι από τα άτο-
μα που δεν θέλω να χαθούμε και αύριο σπίτι 
μου για διάδρομο…
Άγγελος Αθανασίου

Ο υποκινητής, η πέτρα του σκανδάλου, η 
κακή επιρροή! Από εδώ και πέρα θα ανησυχώ 
πάντα αν το κινητό μου βρίσκεται στην τσά-
ντα μου! Γροθιές, Kick.
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Μέγιστε Μίνο μην παρατήσεις ποτέ το Volley. 
Όμως αυτό μην σταθεί εμπόδιο στις συνήθει-
ες της καθημερινότητας… Να τους τσακίζεις 
στο φιλέ και μετά να μας συναντάς στο Beer 
Academy. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο!
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Δεν θα ξεχάσω τις πλάκες μας στην Ιστορία 
στη Β΄ Λυκείου με το Σπύρο και την Αλεξία, 
την εκδρομή με το Tiger Club στον Παρνασ-
σό, που νομίζω ότι ήταν μοναδική εμπειρία…
ούτε τις ατάκες σου όταν μας είχε πιάσει πο-
νοκέφαλος από το τραγούδι του Καλού! 
Σου εύχομαι καλή επιτυχία σε ότι κάνεις! 
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο…
Γιώργος Καλός

δεν εχω να πω πολλα,κολληταρια απο την 
αρχη και συνεχιζουμε.....διακοπες στην κρη-
τη!!!!!!
Σπύρος Ζερβουδάκης

Όπως όλοι οι μαθητές από την πρώτη μέρα 
που πήγα σχολείο σκεπτόμουν την «άγια» 

εκείνη μέρα που θα τελείωνα τις υποχρεώσεις 
μου και θα μπορούσα να ζω χωρίς την έγνοια 
των μαθημάτων, των διαγωνισμάτων και των 
εξετάσεων. Με λίγα λόγια ονειρευόμουν την 
ημέρα της αποφοίτησης. 
Πλησιάζοντας αυτή την πολυπόθητη στιγμή 
δεν μπορώ να πω ότι διακατέχομαι  ακριβώς 
από τα ίδια συναισθήματα που περίμενα όταν 
σκεπτόμουν αυτή την ημέρα. Ίσως γιατί δια-
πιστώνω ότι οι υποχρεώσεις δεν σταματούν 
με την αποφοίτηση, ίσως γιατί οι συγκυρίες 
που υπάρχουν σήμερα δημιουργούν πολύ 
μεγαλύτερες αβεβαιότητες απ’ ό,τι σε παλιό-
τερες εποχές, ίσως γιατί ……με τίποτε δεν 
είναι ευχαριστημένος ο άνθρωπος!
Σε λίγες μέρες θα πέσει η αυλαία της πρώτης 
μας νιότης. Σε λίγες μέρες θα είμαστε ακα-
δημαϊκοί πολίτες. Θα αφήσουμε πίσω μας 
την παιδική αλλά και την εφηβική περίοδο 
της ζωής μας και θα ξεκινήσουμε μια άλλη 
περίοδο, μια περίοδο που θα κτίσουμε πάνω 
στις βάσεις που αποκτήσαμε μέχρι τώρα την 
επαγγελματική μας ζωή. Αρχίζω και πιστεύω 
ότι η αναδρομή στα μαθητικά μου χρόνια 
δεν θα δημιουργεί πλέον δυσάρεστα συ-
ναισθήματα, ενθυμούμενος τις αγωνίες των 
Klassenarbeit ή τις ατέλειωτες σελίδες της 
Ιστορίας ή τα ακαταλαβίστικα Αρχαία. Η ανα-
δρομή στα χρόνια αυτά θα μου προσφέρει τη 
χαρά της ανάμνησης της ανέμελης ηλικίας, 
των αταξιών και των πειραγμάτων, του πρώ-
του παράνομου τσιγάρου ή …..
Αγαπητοί συμμαθητές και ιδιαίτερα Άγγελε 
Αθανασίου, Σπύρο Ζερβουδάκη, Χριστόφο-
ρε Διαμαντίδη – Ξηντάρη ας ευχηθούμε να 
είμαστε καλά και είμαι σίγουρος ότι θα μας 
δοθεί πολλές φορές η ευκαιρία στο μέλλον 
να σμίγουμε, να πειραζόμαστε, να συνεργα-
ζόμαστε, να τσακωνόμαστε να ζούμε μαζί!!!
Ο συμμαθητής σας
Μίνως Θεμελής

Πότε θα μάθεις μπάλα ρε? Αν θες το καλοκαί-
ρι σε περιμένω για ιδιαίτερα.
Νικόλας Περάκης

Καλή τύχη σε ό,τι κι αν κάνεις!
Μυρτώ Κακαρά

Επαμεινώνδας-Σπυρίδων 
Θεμελής



Βικάρα!!!! Βικάρα!!! Α ρε Βικάρα!!!! Καλή 
μου, σίγουρα θα περάσεις εκεί που θες 
εδώ στην Αθήνα, όπως και στο εξωτε-
ρικό!! Είτε είμαστε στη ίδια πόλη του 
χρόνου, είτε όχι, εγώ θέλω ΤΡΕΛΟ ξεφά-
ντωμα αυτό το καλοκαίρι...Έχουμε να 
πάμε σε ΠΟΛΛΑ μέρη και να χορέψουμε 
πολύ!!!!!! Σε αγαπώ πολύ, να το ξέρεις 
αυτό, και γι’αυτό δεν σου επιτρέπω 
να χαθούμε!! Είσαι μια κοπέλα γεμάτη 
ενέργεια και χαρά και σου λέω ότι όλα 
θα σου πάνε τέλεια, να το ξέρεις και 
αυτό!! Να πας όμως και κάποια στιγμή 
στη Βραζιλία, για να βρεις αυτόν τον 
άσχημο μωρέ, τον Rodrigo!!!( Ααααα-
αχχχ!) Φιλάκια πολλά, τα λέμε σε κάποια 
παραλία ή στο Enzzo de Cubaaaaa!!!!
Αναστασία  Κιούση

Βικακι μου σου ευχομαι οτι επιθυμεις 
για τη ζωη σου και πιστευω οτι θα τα 
καταφερεις γιατι εισαι πεισματαρα! Σου 
ευχομαι πραγματικα οτι καλυτερο.... και 
τωρα βικακι τι ερχεται? Το καλοκαιρι 
που τοσο καιρο περιμεναμε.... και ποσες 
συζυτησεις εχουμε κανει για το καλοκαι-
ρι μες το μαθημα και στα διαλειματα... 
ειδικα στα γερμανικα, στη γυμναστικη 
και στην εκθεση.... μια συμβουλη εχω να 
σου δωσω μονο....μην σταματησεις να 
γελας ποτε γιατι πραγματικα ολα αυτα 
τα χρονια που σε ξερω εισαι ο ανθρωπος 
που οτι και να γινεται γελαει! Και οταν 
και καλα νευριαζεις....αντε για λιγη ωρα 
μετα απο λιγο γελας  παλι... πραγματικα 
σου μιλαω...για τους αλλους αυτο ειναι 
πολυ ωραιο γιατι απλα εισαι η χαρα της 
ζωης προσωποποιημενη.... βικακι οπως 
εχουμε πει πολλες φορες...τωρα ερχεται 
τ καλοκαιρι και ολα ειναι τελεια.... στις 
διακοπες εχουμε πει ολο και κατι θα 
κανονισουμε! Οπως και να εχει βικακι 
μου...καλη ζωη και καλη τυχη.....
Νικόλ Βλαβάκη

Βικώνι, σου εύχομαι πρώτα απ’ όλα καλή 
επιτυχία  στις σπουδές σου ως δικηγό-
ρος ή ότι άλλο αποφασίσεις να κάνεις. 
Σου εύχομαι επίσης καλή επιτυχία με 
τον χορό, όχι ότι την χρειάζεσαι, αφού 
από ότι έχω δει το κατέχεις το άθλημα.
Υ.Γ. : Του χρόνου το καλοκαίρι Κούβα για 
έναν μήνα, εεε; Να αλλάξουμε παρα-
στάσεις… Μπορεί να βρεις και κανέναν 
Λατίνο παρτενέρ…
Σπύρος Άνθης

Δυναμική κοπέλα, αεράτη και πάντα 
ελεύθερη. 
Βικούλα υπήρξες καταπληκτική φίλη τα 
τελευταία χρόνια και μοιράστηκες το δυ-
ναμισμό σου και την αγάπη σου για τον 
χορό με όλους μας. Μου πρόσφερες τον 
πρώτο μου χορό στη πρώτη γυμνασίου 
και άλλες ατελείωτες στιγμές ξενοιασιάς 
στην τάξη. Σου εύχομαι πάντα επιτυχίες 
στη ζωή σου και όλοι να χορεύουν με 
τους δικούς σου ρυθμούς. 
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Τα τελευταία τρία χρόνια όποτε κάναμε 
σχέδια για το μέλλον μας, όχι απαραίτητα 
μακροχρόνια, επαναλάμβανες συνέχεια 
φράσεις όπως «σε τρία χρόνια» ή «όταν 
τελειώσουν οι πανελλήνιες » ή «όταν θα 
έχουμε περάσει στο πανεπιστήμιο». Για 
δες λοιπόν που έφτασε η μέρα που θα 
ξεμείνεις από ατάκες! Βικάκι μου, τε-
λειώσαμε! Απόεδώ και πέρα μπορούμε 
επιτέλους να κάνουμε πραγματικότητα 
όλα αυτα τα όνειρα, τα σχέδια και φυσι-
κά τα φοιτητικά προγράμματα! Τα πρώ-
τα χρόνια της γνωριμίας μας – τα χρόνια 
του δημοτικού -  δεν είχαμε ιδιαίτερες 
σχέσεις και η μία ήταν αδιάφορη για την 
άλλη. Στην πρώτη γυμνασίου νομίζω ότι 
μισιόμασταν. Αρκετά. Όμως μια μέρα 
της δευτέρας γυμνασίου που έτυχε να 
λείπουν οι παρέες μας λόγω του βόλλεϋ 
αναγκαστήκαμε να κάτσουμε παρέα 

και έτσι ξεκίνησε αυτή η θρυλική φιλία. 
Αυτό που θυμάμαι πιο έντονα από εκεί-
νη την μέρα είναι ότι είπαμε η μία στην 
άλλη πως δεν συμπαθιόμασταν. Πωπω, 
τα σκέφτομαι τώρα που τα γράφω και 
αυτό έχει ως συνέπεια να κλαίω και να 
γελάω ταυτόχρονα. Το ίδιο συνέβη και 
σήμερα το μεσημέρι μόλις μάθαμε τα 
αποτελέσματα του ABI που αγγαλιαστή-
καμε και άρχισες να κλαίς και εξαιτίας 
σου με πήραν και μένα τα ζουμιά. Μετά 
όμως αρχίσαμε να γελάμε.... Όλα αυτά τα 
χρόνια θεωρώ ότι πέρα από μαθήματα 
latin, μου προσέφερες αρκετή στήριξη 
και απίστευτες αναμνήσεις, που  - πίστε-
ψέ με -  δεν θα ξεχάσω ποτέ! Φρόντισε 
να μην χαθούμε, αλλιώς ..... (δεν θες να 
μάθεις!) ετοιμάσου για ένα αξέχαστο 
καλοκαίρι το οποίο θα επανορθώσουμε 
για όλο αυτό το διάβασμα που ρίξαμε! Σ’ 
αγαπώ πολύ ρε μικρό!
Αναστασία Καραβασίλη

Φέτος με τα Αμπετσέ και τις θεωρητικές 
κάναμε μαύρα μάτια για να σας δού-
με! Θυμάμαι τότε που είχαμε πάει στο 
Cubanita που χόρευες με τον Κουβα-
νό και μας έδειχνες πώς να χορεύουμε 
Latin.
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Χμμμ.... Τι να πω για σενα... Στη δικια 
μας περιπτωση νομιζω πραγματικα οτι 
ειναι ισως περιττο να προσπαθησω να 
αποτυπωσω σε ενα λευκωμα τις στιγμες 
που εχουμε περασει αυτα τα χρονια στο 
σχολειο αλλα και τη σημασια που εχει η 
φιλια μας για μενα... Μαλλον μου ειναι 
δυσκολο να περιγραψω μεσα σε λιγες 
προτασεις το ποσο ομορφα εχουμε πε-
ρασει εξι χρονια στο ιδιο θρανειο αλλα 
και ποσες φορες ησουν διπλα μου οσες 
φορες σε εχω χρειαστει... Θελω να ξερεις 
οτι θα κανω οτι περναει απο το χερι μου 
για να συνεχιστει αυτη η ομορφη σχεση 
και μετα το σχολειο... Αλλωστε νομιζω 

Bασιλική Κολοβού



οτι σου χρωσταω μετα απο τοση γκρι-
νια που εχεις αντεξει αυτη τη χρονια...! 
Βεβαια τωρα που το σκεφτομαι μαλλον 
εγω ειμαι αυτη που εχω δειξει την πε-
ρισσοτερη υπομονη στις τρελες σου φε-
τος! χαχα! ελπιζω να πετυχεις ολους σου 
τους στοχους και να μην πας μοναχο και 
οπου αλλου σου ερχεται κατα καιρους 
γιατι εχω πολλα σχεδια για μετα ;-)
Διονυσια Αδαμοπούλου

Έχεις τη σπάνια ικανότητα να μου φτιά-
χνεις τη διάθεση. Σου εύχομαι να είσαι 
πάντα τόσο χαρούμενη και να μην τα 
βάφεις ποτέ μαύρα… Άσε τους γύρω 
σου να είναι μαύροι!
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι… 
Αυτά που έχουν τάσεις προς Νότια Αμε-
ρική!
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Βικυ μου, οπως ειχες διαπιστωσει και 
μονη σου φετος περνουσαμε τις περισ-
σοτερες σχολικες ωρες μαζι, πραγμα πε-
ριεργο ομως και ευχαριστο παραλληλα. 
Εισαι ενα πολυ γλυκο ατομο με πολλες 
δυνατοτητες και ειμαι σιγουρη πως θα 
τα πας περιφημα σε ο,τι κανεις. Καλη 
επιτυχια στην καινουργια σου ζωη και 
κοιτα να κρατησεις τη τρελα που εχεις 
γιατι σου παει πολυ!!!!! Φιλια πολλα.
Υ.Γ. Μεσα στον επομενο χρονο περιμε-
νω τηλεφωνο για ταξιδι στην Βραζιλια, 
ξερεις εσυ...
Μαίρη Αγγελάκη

Από την Τρίτη Δημοτικού μαζί και πάντα 
από τα αγαπημένα μας άτομα! 
Όλη την ώρα ευδιάθετη, με πολύ κατα-
νόηση και πραγματική ΛΑΤΙΝΑ…
Δεν θα σου ευχηθώ να περάσεις καλά 
στη Βραζιλία όταν πας γιατί αυτό είναι 
σίγουρο…..
Εύχομαι όμως να είσαι πάντα χαρούμε-

νη και να μη χαθούμε! 
Διονύσης Βισβάρδης

Βικάκι μου, 
έχεις πολύ χιούμορ και κέφι και για αυτό 
η παρέα σου είναι πολύ ευχάριστη…
Σου εύχομαι να πετύχεις το στόχο σου 
και κάποια μέρα να σε καμαρώσουμε 
δικαστίνα σε μεγάλες υποθέσεις, με ένα 
ωραία μελαμψό αγόρι στο πλάι σου!
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα

Η χορεύτρια με τις πιο ωραίες καμπύ-
λες!!! Χαίρομαι που τουλάχιστον τα τε-
λευταία χρόνια του σχολείου τα πηγαί-
ναμε καλά….
Γιώργος Καλός

Βίκυ σου εύχομαι να πραγματοποιη-
θούν όλες οι προσδοκίες σου και να εί-
σαι ευτυχισμένη 
Μάριος Αναγνωστόπουλος

Η Βίκυ είναι ήρεμη δύναμη. Αν δεν την 
γνωρίσεις καλά δεν καταλαβαίνεις ποσά 
πράγματα έχει μέσα της. Ευτυχώς τα 
τελευταία χρόνια σε γνώρισα! Είσαι πά-
ντα χαρούμενη και, μπορεί να μην το 
καταλαβαίνεις, αλλά πετάς απανωτές 
ατάκες!! Ανήκεις επίσης στη μειονότητα 
των ανθρώπων που εκτιμούν τη χροιά 
του γέλιου μου (γνωστό και ως κακάρι-
σμα). Μόνο και μόνο γι’ αυτό αξίζεις την 
αγάπη μου! Αυτά προς το παρόν. Θα τα 
πούμε. Καλή ζωή.
Μυρτώ Κακαρά 

δεν τολμώ να δημοσιεύσω κανένα από 
τα “κατορθώματα” μας ..!!
το μόνο που εύχομαι είναι οι σελίδες του 
τετραδίου μας να γεμίζουν με τον καιρό 
όλο και πιο γρήγορα..
Ως τότε, συνέχισε να χορεύεις, να μιλάς 
ακατάπαυστα και να μας γεμίζεις ζωή!!
Αναστασία Θάνου

Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό 
είναι αυτό που είμαι σίγουρη ότι θα το 
έχουν γράψει και άλλα παιδιά, οπό-
τε μάλλον πρέπει να σου γράψω κάτι 
άλλο… Μην χάσεις ποτέ την ενεργητι-
κότητα και την ζωντάνια σου!! Ήσουν 
και ελπίζω να συνεχίσεις να είσαι η ψυχή 
της παρέας !! Κράτα δυνάμεις για το κα-
λοκαίρι και την Βαρκελώνη που μας πε-
ριμένει!!!
Αγγελική Γιαννίση



Πόσο θα μου λείψει η ατάκα σου κάθε 
φορά όταν σου ανακόινωνα ότι ακολου-
θεί δίωρο φυσική(«f@ck», με τον δικό 
σου μοναδικό τρόπο). Είσαι ωραίος ρε 
μαν, να κάνεις ότι γουστάρεις, καλή επι-
τυχία με τις εξετάσεις και να περάσεις 
ένα υπέροχο καλοκαίρι!
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Ορφέα μου, δε μπορώ να σου γράψω 
κάτι αποχαιρετιστήριο..ελπίζω να μην 
κάνω λάθος και να είμαστε μαζί και το 
καλοκαίρι! Απο’κει και πέρα, αν σπου-
δάζουμε σε διαφορετικές πόλεις, είμαι 
σίγουρη ότι θα βρισκόμαστε όποτε 
υπάρχει ευκαιρία! Καλή μας επιτυχία και 
θα τα πουμε!!!!
Αναστασία  Κιούση 

tst re tst kali tixi sti zoi sou re..
Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης

Ορφέα, καταρχάς καλή επιτυχία  στις 
σπουδές σου και σε ότι άλλο θες να κά-
νεις. 
Πέρα από αυτό, όμως, θα ήθελα να σου 
πω ευχαριστώ για τις διάφορες μιμήσεις  
φωνών που μας χάρισες φέτος (ειδικά 
για αυτές σε εκείνη τη μπυραρία στο 
Βερολίνο). 
Μπόρεσα έτσι να ζήσω ένα συγκεκριμέ-
νο γεγονός (νομίζω ότι ξέρεις ποιο) ξανά 
και ξανά, μέχρι που κατάλαβα πόσο γε-
λοίο ήταν. Α, και μην παρατήσεις τα κό-
μικ, γιατί  όσα έχω δει είναι απίστευτα.
Σπύρος Άνθης

Πρόσφερε άπλετο γέλιο μέσα από τα 
κόμικς ή τα ανέκδοτα του. (μου ήρθε 
τυχαία τώρα αυτό με τον Τέο σε ρόλο 
Komissar Baerlach.) Βέβαια όλα τα λε-
φτά ήταν η αναπαράσταση του διαλό-
γου Kick-Οικονομό στο Βερολίνο!! Είχα-
με πιεί και κάμποσο οπότε πραγματικά 

είχα σκάσει στα γέλια. Επίσης αυτό που 
μέτρησε ήταν και το yugi. Λίγο, αλλά 
καλό.
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Αν και τα «χτισίματά» σου κάποιες φο-
ρές δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχημένα σου 
εύχομαι ότι χτίζεις(σχεδιάζεις) στη ζωή 
σου να είναι στέρεο. Πέρνα και καμιά 
φορά για ποτάκι και τραγούδι! Και να 
θυμάσαι… keep walking.
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Γεια σου περιεργε τυπε. Σου ειχα πει οτι 
εδω και καιρο μαζευα διαφορες στιγ-
μες για να σου γραψω εδω μεσα ομως 
δυστυχως τις ξεχασα ολες. Θελω ομως 
να σου περιγραψω γρηγορα το μελλον 
σου οσο «περιεργο» το φανταζομαι. Χω-
ρις δευτερη σκεψη ολα ξεκινουν καπου 
στη Karlsruhe γυρω στο 2017. Αφου θα 
εχεις τελειωσει τις μακροχρονες σπου-
δες σου, το μελλον θα ανοιγεται λαμπρο 
μπροστα σου σε καποια μεγαλη αμερι-
κανικη αρχιτεκτονικη εταιρια. Εσυ ομως 
αλλαζοντας πορεια πανω σε μια στιγμη 
«¨περιεργης» τρελας θα τα παρατησεις 
ολα αποφασιζοντας να ακολουθησεις 
το ονειρο σου και να γινεις σχεδιαστης 
καπελων. Οτι και να λες ειμαι σιγουρη 
πως μια φορα στην ζωη σου το εχεις 
σκεφτει... Τελος παντων, αρκετα με 
αυτα, επιστροφη στην πραγματικοτητα. 

Μικρε μου καλλιτεχνη, καλη επιτυχια σε 
ο,τι κανεις στην ζωη σου και να ξερεις 
πως πραγματικα ελπιζω να ειμαστε μαζι 
του χρονου, γιατι θα περασουμε τελεια!! 
Φιλια πολλα!
Μαίρη Αγγελάκη

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα θυμάμαι 
πάντα το γέλιο που έχω ρίξει με τις μι-
μήσεις και τα σκίτσα που έχεις κάνει… 
Έχεις μεγάλο ταλέντο και σου εύχομαι 
να το αναπτύξεις ακόμη περισσότερο!  
Διονύσης Βισβάρδης

Η ζωγραφική σου, η μουσική σου, το 
πιάνο με ταξιδεύουν…
Η βραδιά στο Kreuzberg όπου έπαιζες 
πιάνο και τραγουδούσες θα μου μείνει 
αξέχαστη, όπως και η συζήτησή μας την 
τελευταία βραδιά στο Βερολίνο.
Μου αρέσει πολύ ο τύπος σου, η θε-
ατρικότητά σου «Δεν τελειώνει έτσι η 
αγάπη…», ο τρόπος με τον οποίο λες 
ανέκδοτα…,,και ανοίγει το κουτί και τι 
βλέπει …ένα δεύτερο κουτί…,,
Αν και ίσως τότε δεν το έδειξα, ο χορός 
μας στην πρώτη λυκείου και οι πρόβες 
ήταν για μένα μοναδική εμπειρία!
Δεν ξέρεις τι όμορφα που αισθάνθηκα 
που φέτος δίναμε τις ίδιες ώρες προ-
φορικά….Η παρουσία σου μου έδωσε 
πολύ δύναμη και θάρρος ειδικά der 
Kopf der Schlafenden Erinnye…
Ορφέα είσαι πολύ ευαίσθητος και ευγε-
νικός.
Αν και φέτος δεν τα κατάφερα να σε 
ακούσω στο Rockkonzert ελπίζω να μου 
δοθεί η ευκαιρία να σε ακούσω να τρα-
γουδάς ζωντανά σε μεγάλο κοινό!
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Έχεις μεγάλο ταλέντο στον καλλιτεχνικό 
τομέα. Ανάπτυξέ το!
Γιώργος Καλός

Ευστάθιος-Ορφέας 
Γεωργιάδης 



Στυλάτος και φινετσάτος. Το καλοκαίρι 
επιβάλλεται να ανοίξουμε το Fight Club 
που λέγαμε στην ταράτσα. Το πρωί εκεί, 
μετά παραλία με πατέντες hot dog!
Γιώργος Χατζηιωάννου

Μέγας καλλιτέχνης. Τα θρυλικά του  κα-
πέλα θα μείνουν αξέχαστα! 
Νικόλας Περάκης

Ο Ορφέας με το καπέλο! Τα περασμένα 
χρόνια κάναμε πολλές εξόδους στην 
Αγ. Παρασκευή, παίξαμε πολύ πιάνο και 
είχαμε άπειρες και αξέχαστες εμπειρίες! 
Τελικά δεν σε είδα όμως ποτέ με μα-
γκούρα! Δεν χανόμαστε όμως έχουμε 
ακόμα όλο το καλοκαίρι μπροστά μας 
να κάνουμε ότι δεν προλάβαμε μέχρι 
τώρα!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Είσαι ο πρώτος άντρας που με πήγε σε 
χορό (ηη εγώ σε πήγα? –δε θυμάμαι 
πια...) και γι’ αυτό θα μείνεις για πάντα 
στην καρδιά μου! Αντιμετωπίζεις τη ζωή 
με τον κατάλληλο συνδυασμό αδιαφο-
ρίας και ενδιαφέροντος γι’ αυτό νομίζω 
πως θα περνάς πάντα όμορφα. Είσαι 
φοβερή φάτσα και θεωρώ ότι έχεις πολ-
λά ταλέντα –ίσως όχι στο βαλς αλλά δεν 
θα σου χρειαστεί και πουθενά- και σε 
περιμένουν πολλά δημιουργικά χρόνια 
γεμάτα φαντασία και χιούμορ! 
Μυρτώ Κακαρά 



Νικολίτσα μου....νικολίτσα μου....σκέ-
φτομαι όσα ζήσαμε μαζί, καλά και άσχη-
μα, και είναι κρίμα να μην κάνουμε και 
άλλα!( μόνο καλά, κατά προτίμηση!!!!) 
Το καλοκαίρι που έρχεται θα πάμε πα-
ντού και θα κάνουμε τα πάντα!! Και ναι, 
επιτέλους να ξέρεις ότι θα σου φορτω-
θώ στο Μάτι!!! Κατά πάσα πιθανότητα 
θα είμαστε και οι δύο στην Αθήνα του 
χρόνου, οπότε δεν υπάρχει λόγος για 
αντίο!! Είναι όμως στο χέρι μας να μην 
χαθούμε...γι’ αυτό ας το εκμεταλλευ-
τούμε αυτό!! Σ’αγαπάω πάάάρα πολύ, 
να το ξέρεις, και γι’αυτό μακάρι όλη η 
τρελοπαρέα που είμαστε να ζήσουμε 
μαζί το καλοκαίρι αξέχαστες στιγμές 
και να περάσουμε όσο χρόνο δεν κατα-
φέραμε να περάσουμε φέτος!! Σίγουρα 
θα υπάρξουν και άλλοι τσακωμοί και 
παρεξηγήσεις, αλλά πιστεύω ότι θα εί-
ναι πολύ λιγότερες από τις ευχάριστες 
στιγμές!! Να θυμάσαι πως όποτε θες, θα 
είμαι δίπλα σου και να αντιμετωπίζεις 
με δύναμη και αισιοδοξία ό,τι δυσκολί-
ες σου φέρνει η ζωή!! Στο χέρι σου είναι 
να χαμογελάς πάντα, αλλά είναι και στο 
χέρι μου να σε κάνω εγώ να χαμογελάς 
επίσης!!
Αναστασία  Κιούση

αδερφούλαα!!! Εσένα γλυκό μου πραγ-
ματικα δεν θα σε ξεχασω και δεν θα ξε-
χασω και την παρέα που μου εκανες στο 
σχολικό!! Θέλω να σου πάνε όλα καλα 
και να έχουμε τη δυνατότητα να βλεπό-
μαστε συνέχεια!!
Γεωργία Πανταζή

Nikolitsa elpizo na ta katafereis me 
tous stoxous sou pou exeis gia tis 
paneladikes (eimai sigouros oti tha ta 
katafereis) kai otan tha kanonizoume 
mesa sto xrono i gnosti parea mi mas 
grafeis opos sinithos mias ke de tha se 
vlepume sxolio!!:P Kano plaka fisika..
kala na pernas ke filia polla:)
Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης

Αγαπημένη μου «αρχικλωσσάρα»! χα-
χαχαχαχα! Όχι, αυτές οι εποχές πέρα-
σαν, σωστά; Πλέον δεν μπορώ να σκε-
φτώ μια χαρούμενη μέρα στο σχολείο 
με εσένα απούσα. Φέτος γέμιζες τις 
βαρετές μέρες μου στο σχολείο και μου 
στεκόσουν στα δύσκολα. Το πιο σημα-
ντικό απ’ όλα, βέβαια, είναι ότι μου έμα-
θες να στρίβω και κατέβαλες πολύτιμες 
προσπάθειες να μάθει και η Βίκυ, παρό-
λο που δεν είναι του αθλήματος. Αυτή 
την τελευταία χρονιά ζήσαμε απίστευ-
τες καταστάσεις (π.χ.  αμύγδαλα, ώρες 
της Νούσια, ώρες Barabas). Θέλω να σ’ 
ευχαριστήσω για τις στιγμές που μοιρα-
στήκαμε και να σου πω ότι εμείς οι δύο 
δεν πρόκειται να χαθούμε! Σ’ αγαπώ 
πολύ Νικολάκι μου!
Αναστασία Καραβασίλη

Εύχομαι πολλά και καλά αράγματα, αν 
και εσείς οι αγιοπαρασκευιώτες ξέρετε 
από τέτοια… Εκεί στα περίχωρα σί-
γουρα θα συναντηθούμε ξανά. Και μην 
ισιώνεις το μαλλί με σίδερο γιατί θα το 
κάψεις!(είσαι και ξανθιά)
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Νικολακι μου η ιστορια μας μεγαλη και 
οι συζητησεις μας ατελειωτες για να χω-
ρεσουν σε μια μονο σελιδα. Μεσα στα 
τελευταια χρονια εγιναν πολλες αλλα-
γες στην σχεση μας, στις ζωες μας και 
ακομη και αν σε καποιες απο αυτες δεν 
ημασταν κοντα για τον οποιονδηποτε 
λογο, ξερεις καλα πως ειχες την υπο-
στηριξη μου. Μικρη μου εχεις περασει 
πολλα και θα περασεις αλλα τοσα αυτη 
την φορα ευχαριστα ομως που θα ση-
μαδεψουν την ζωη σου και θα αφησουν 
σε αυτο το προσωπακι ενα υπεροχο χα-
μογελο. Εισαι πολυ δυνατη, εχεις πολλη 
θεληση και σε θαυμαζω για αυτο. Χρη-
σιμοποιησε αυτες τις ικανοτητες ωστε 
να μεινεις κοντα μας απο δω και περα. 
Don’t lose your self. Ειμαστε εδω για 
εσενα(μιλωντας παντα πιο πολυ για τον 
εαυτο μου) και εισαι εδω για εμας. Φρο-
ντισε να αναζητησεις το καλυτερο για 
εσενα και γραψε ολα τα αλλα. Παρε την 
ζωη σου στα χερια σου δυναμικα και 
με τσαμπουκα και να ξερεις πως καθε 
επιλογη σου θα ειναι δεκτη αρκει να ει-
ναι δικη σου. Διδυμακι μου (θυμασαι...) 
ακομα και τωρα που θα φυγω ξερεις 
πως θα ειμαι ενα κλικ μακρια σου. Ο,τι 
θελησεις, ο,τι χρειαστεις θα ειμαι διπλα 
σου. Να προσεχεις τον εαυτο σου και 
πανω απο ολα να εισαι χαρουμενη. Σε 
αγαπω πολυ!
Μαίρη Αγγελάκη

Νικολέτα-Σοφία 
Βλαβάκη 



Νικόλ μου είσαι μια πολύ γλυκιά και ευ-
αίσθητη ψυχή με ένα υπέροχο χαμόγε-
λο, που σκορπά όλες τις λύπες μακριά.
Ευτυχώς που υπήρχες κι εσύ φέτος και 
με βοηθούσες με το απουσιολόγιο αλ-
λιώς….τώρα θα ήμουν μέσα δεν θα τη 
γλίτωνα…
Να είσαι πάντα καλά και χαρούμενη. 
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Νικολάκι μου! Η πρώτη μας κοινή ανά-
μνηση πρέπει να είναι πριν σχεδόν 17 
χρόνια. (μην το αρνηθείς, υπάρχουν 
ντοκουμέντα..!) Μετά, η επανένωση 
πριν από 6 χρόνια. Και μετά το χάος! Τι 
να θυμηθώ τι να ξεχάσω, που λενε από 
αυτά που έχουμε ζήσει παρέα. Και δεν 
φαντάζομαι να περιμένεις να τα θυμηθώ 
και να τα ξεχάσω όλα εδώ πέρα... Ξέρεις 
και ξέρω πως όλες μας οι στιγμές αξί-
ζουν πολλά. Και λίγα να αξίζουν βέβαια, 
εγώ πάλι θα τις κρατήσω στο κεφάλι 
μου. Αυτό που φοβάμαι είναι μη γίνει 
κάτι και σε χάσω. Αλήθεια το φοβάμαι 
γιατί δεν έχω μάθει να ζω χωρίς εσένα. 
Σ’ αγαπάω για όλες τις φορές που γέλα-
σα μαζί σου ή  που έκλαψα μαζί σου ή 
που σκέφτηκα ή μίλησα ή  άκουσα ή ή 
ή... Χίλια πράγματα και άλλα τόσα που 
θα έρθουν. Και για το τέλος κάτι πιο λάϊτ 
- αποφοίτηση είναι, μην πέσουμε και 
σε κατάθλιψη. Δεν θα σε αφήσω ΠΟΤΕ 
να ξεχάσεις τα μοναδικά, και ίσως κά-
ποιες φορές ντοπιαστικά  σαρδάμ σου 
(ούτε μια στο κομμωτήριο, γεννήθηκα 
με Καισαριανή, κάρτα πασπαντού κτλ) 
γιατί χωρίς αυτά είσαι μισός άνθρωπος! 
Αυτά. Καλή ζωή αγάπη! Θα τα λεμε...
Υ.Γ.: Τα καλύτερα έρχονται ε? Μη χα-
θείς..
Μυρτώ Κακαρά 

Παρόλο που οι σχέσεις μας στο παρελ-
θόν δεν ήταν τόσο καλές χαίρομαι που 
έχουμε έρθει πιο κοντά και έχω την ευ-
καιρία να σε γνωρίσω καλύτερα. Σου 
εύχομαι αγάπη και να πετύχεις τους 
στόχους σου.
Βίκυ Κολοβού

Νικολάκη μου,
το λιγότερο που μπορώ να κάνω
είναι να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο για 
το μέλλον..!
Να ?σαι πάντα ευτυχισμένη μικρή 
μου..!!
Αναστασία Θάνου



«Φεύγω...δε πάει άλλο πια!». Έχεις 
πολύ πλάκα ρε και είσαι από τα κα-
λύτερα παιδιά. Δε ξέχνώ τη καθιερω-
μένη ταινία σχεδόν κάθε Σάββατο 
ειδικά στη Β’ Λυκείου(που ελπίζω να 
συνεχιστεί μολίς τελειώσουμε με τις 
εξετάσεις) και φυσικά τις μεταμεσονύ-
κτιες φάρσες στον Κορδώνη! Καλό κα-
λοκαίρι να χεις και θα τα πούμε εμείς...                                                                                                                  
P.s. Ε....να 
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Σπύρο... Πραγματικά δεν ξέρω τι να 
γράψω για σένα.. Γι’ αυτό θα προσπαθή-
σω να γράψω τα σημαντικότερα.. Αρχι-
κά γνωριζόμαστε γύρω στα 10 χρόνια.. 
Από τότε ενδεικτικά κάποια πράγματα 
που μου έρχονται στο μυαλό είναι το 
σκάκι κάτω απ’ τό τραπέζι και τα για-
ουρτώματα σου στην εκδρομή της 6ης 
, τα καλοκαίρια στο Μάτι, οι «αλητείες» 
στου Παπάγου (έχεις και πολλά σπίτια 
βρε παιδί μου) και άλλα πολλά.. Φα-
ντάσου να ήμασταν και στο ίδιο τμήμα 
τόσα χρόνια.. Πρέπει πάντως κάποια 
στιγμή να με καλέσεις στο 1ο σου σπίτι, 
γιατί έχω αρχίσει να πιστεύω πως δεν 
υπάρχει.. Και δεν είναι το μόνο σπίτι 
που πρέπει να επισκεφτούμε νομίζω.. 
Έχεις αφήσει πολλούς ανοιχτούς λογα-
ριασμούς, οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει 
να κλείνουν.. Καταλαβαίνεις σε τι ανα-
φέρομαι πιστεύω.. Δεν γίνεται τη μια 
στιγμή να το παίζεις ιδιοφυία και την 
άλλη να το παίζεις χαζός teen-ager.. 
Κάποια στιγμή πρέπει να χτυπήσεις στο 
ψαχνό, δεν νομίζεις;; Τώρα βέβαια θα 
μετακομίσεις σε..4ο σπίτι, οπότε μπορεί 
να χαθούμε για λίγο. Μέχρι τότε όμως 
θα έχουμε αρκετό χρόνο για tennis και 
kayak.. Οπότε προετοιμάσου καλά..
Μιχαήλ Κύκνας

Μμμμ τι να γράψω τώρα, μμμ τα νεύρα 
μου μμμμ!! Χαχαχα!! Α ρε Σπύρο, είσαι 
ένα πολύ αστείο και έξυπνο παιδί και 
γι’αυτό ξέρω ότι θα πετύχεις στη ζωή 
σου ό,τι θες! Ελπίζω το καλοκαίρι να 
βρεις λίίίγο χρόνο και για μένα την καη-
μένη και να γλεντήσουμε μαζί! ( και ΟΧΙ, 
δεν σου την πέφτω, αν θυμάσαι!!!!!!!) 
Προς το παρόν, μμμμμμ γειαααα μμμμ!
Αναστασία  Κιούση

Mmmmm kickkk boxingg....stis 
9misiiiii..Agori mou kali epitixia se oti 
kaneis se sxesi me tis spoudes sou ke 
pera apo aftes..an mineis athina kane 
kanena tilefono na vriskomaste na ta 
leme.Kai na pame kapia stigmi ta lefta 
tou vivliou sti Koukoulidou ahaha.Kala 
na pernas!
Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης

Αγαπητέ Ζαν Κλωντ, 
Γνωρίζω ότι το σινεμά είναι ένα από τα 
μεγάλα σου πάθη, όπως είναι και για 
εμένα. Για αυτό θα ήθελα να σου προ-
σφέρω πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία 
ταινία που ετοιμάζω. Ετοιμάζω, λοιπόν, 
σενάριο για ταινία μικρού μήκους, που 
είμαι σίγουρος ότι θα μας εξασφαλίσει 
θέση στο Φεστιβάλ Καννών. Το όνομα 
της: «Ο Αιματοβαμμένος Κύκνος». Φα-
ντάζομαι ότι καταλαβαίνεις ποια είναι 
τα υπόλοιπα μέλη του καστ και ταυ-
τόχρονα ότι βασίζεται, σε μεγάλο της 
μέρος, σε πραγματικά,  συγκλονιστικά 
γεγονότα. Πέρα απ’ την πλάκα, ελπίζω 
να μιλάμε και μετά τον Ιούλιο, γιατί θα 
ήθελα να υπάρχει κάποιος που να μου 
υποδεικνύει την «αβάσταχτη ελαφρό-
τητα του είναι» και τα λάθη της κοινω-
νίας που πρέπει να αποφύγουμε, ώστε 
να μην γίνουμε απλώς «εξαρτήματα της 
μηχανής της»…
Κουεντίν
Σπύρος Άνθης

Έξυπνος, εύστροφος, κυνικός και χιου-
μορίστας… μα πάνω απ’ όλα  KICK 
BOXING!!
Σπύρο-Kun θέλω να σε ευχαριστήσω 
για την συμπαράστασή σου τα τελευ-
ταία χρόνια της σχολικής μας ζωής ως 
φίλος και διπλανός σου. Σου εύχομαι 
καλή φοιτητική ζωή, καλή σταδιοδρο-
μία και πάντα επιτυχίες.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Δε θα ξεχάσω τα υπέροχα συμπόσια 
στα Βριλήσσια με τον Τέογκορ. Χαβα-
λές, φαί, ξανά χαβαλές και μετά μελέτη. 
Ποτέ δε φαντάστηκα ότι μάθημα γερ-
μανικών θα μπορούσε να κυλήσει τόσο 
ευχάριστα. Επίσης θέλω πραγματικά να 
δω με τι θα ασχοληθείς στο μέλλον. Από 
ξύστης της ΑΣΟΕΕ, το γύρισες σε γιατρό 
και προ καιρού στα κοινωνικά.  Ελπίζω 
απλά να ασχοληθείς με αυτό που θα 
σου αρέσει πραγματικά αν και δε σε 
φοβάμαι :P
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Είμαι σίγουρος πως θα βρεις τον ίσιο 
δρόμο στη ζωή σου και αυτό διότι έχεις  
την μοναδική ικανότητα να στραβώνεις 
όλους τους δρόμους και να τους κάνεις 
ίσιους στα δικά σου μέτρα. Σου εύχομαι 
να γίνεις καλός οικογενειάρχης, όταν με 
το καλό πάρεις την απόφαση!
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Η αλήθεια είναι ότι ως καθηγητή δεν 
με αντιμετώπισες και πολύ διαφορετι-
κά από τους άλλους στο σχολείο……
Τελοσπάντων, εύχομαι να πετύχεις σε 
ό,τι κάνεις τελικά, αλλά και αν αποτύ-
χεις……ξέρεις εσύ. Πάρε με τηλέφωνο 
να ανοίξουμε το κολλέγιο που λέγα-
με…… 
Διονύσης Βισβάρδης

Σπύρος-Χριστόφορος 
Θεοδωρόπουλος 



Σπύρο, θυμάμαι αυτό που μου είπες 
λίγες μέρες πριν στο σχολείο όταν σου 
είπα τι θέλω να σπουδάσω?…’’Ραντεβού 
στην Ουγκάντα !!! ‘’ Κανόνισε κακο-
μοίρη μου να συναντηθούμε έστω και 
στην Ουγκάντα…     
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Σπύρο σου εύχομαι μία ζωή στην ευτυ-
χία του ψέματος… αφού αυτό θέλεις…
Κάπου θα βρεις την φροντισμένη, χαζή, 
άπιστη, ψεύτρα γυναίκα που θα σου 
γεμίσει τη ζωή. Έτσι όπως ακριβώς τη 
φαντάζεσαι!!!
Γιώργος Καλός

Kick Boxer ότι επιθυμείς να το έχεις..πά-
ντα στυλάτος μουράτος φραγκάτος 
Μάριος Αναγνωστόπουλος

boxer,σε εφαγε η αναρχια!!!!
Σπύρος Ζερβουδάκης

Αρχιερεύς, όταν τελικά αναδειχθείς Βα-
σιλιάς Των Ανέργων ελπίζω να μην ξεχά-
σεις τον φίλο σου, ο οποίος σε επανέφε-
ρε πάντοτε στο σωστό δρόμο, εάν κατά 
λάθος έπαιρνες ένα σχολικό βιβλίο στα 
χέρια σου και να τον ανταμείψεις αντί-
στοιχα. Αν σε πετύχω τυχαία στο δρόμο 
θα σε ρωτήσω: «Καλά πόσο καιρό έχου-
με να τα πούμε;». Απάντησέ μου «Εεε 
κανά οχτάρι χρόνια-Μμμμ» και θα ξέρω 
ότι είσαι εσύ!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Υποπτεύομαι πως αν κάναμε περισσό-
τερη παρέα θα είχαμε πολλά να πούμε 
και είναι πραγματικά κρίμα που δεν μας 
πολυσυμπαθείς – εμένα και το μεγαλύ-
τερο μέρος της ανθρωπότητας! (πλακί-
τσα..) Αλήθεια τώρα, θεωρώ πως είσαι 
πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος και είμαι 
σίγουρη πως θα έχεις μια ζωή ακριβώς 
όπως τη θες! Καλή τύχη λοιπόν...
Μυρτώ Κακαρά 

Αν και στην αρχή που σε γνώρισα με 
προβλημάτισες και μου έσπαγες ελα-
φρώς τα νεύρα πιστεύω ότι είσαι από 
τους πλέον “χαρακτηριστικούς” τύπους 
της τάξης και της παρέας. Ιδιόμορφος, 
έξυπνος με ιδιαίτερα καυστικά σχόλια 
για όλους… Πάντα ήθελες να είσαι ο 
πρώτος και να ξεχωρίζεις. Αυτό το στυ-
λάκι το δεχτήκαμε και τελικά έγινες ο 
φίλος που θέλουμε να πειράζουμε. Σου 
εύχομαι να εκπληρώσεις τους στόχους 
και τις προσδοκίες σου!
Βίκυ Κολοβού

ναι, εντάξει..
τί πρέπει να πω εγώ τώρα για 
το αγαπημένο παιδί των μανάδων!,
τον πιο γλυκομίλιτο άνθρωπο στον κό-
σμο,
(εξαιτίας του οποίου το “ασχημόπαπο” 
θα με ακολουθεί σε ολόκληρη τη ζωή 
μου!!),
τον άνθρωπο με τους πιο φυσικoύς 
χρωματιστούς φακούς επαφής,
το “brutal αγόρι”,
Αυτόν που εισήγαγε το χιούμορ στη 
ζωή μας
και που με το άκουσμα της φωνής του 
κάνει τους πάντες να παραλυρούν ..??
Σπύρο, αστειεύομαι φυσικά...
Καλή επιτυχία σε ό,τι αποφασίσεις να 
κάνεις τελικά και ..
να ξέρεις πως το σχέδιο φυγάδευσης 
σου από τη χώρα είναι έτοιμο!
Αναστασία Θάνου

Τα λόγια είναι περιττά… Οι μονόλογοί 
σου στα γερμανικά θα μου μείνουν σί-
γουρα αξέχαστοι όπως και οι έτοιμες 
ατάκες σου! Ζαν κλοντ καλή σταδιοδρο-
μία σε ό,τι τελικά σπουδάσεις!
Αγγελική Γιαννίση

Galois, η συμμετοχή μας στο Google 
Global Science Fair, πιστεύω πως θα μεί-
νει στα χρονικά!
Νικόλας Περάκης



Τάσο μου, καλές σπουδές και καλή συ-
νέχεια!
Γεώργιος Λαμπρόπουλος

Kiousaki,xoris na thelw na pareksigithun 
oi ales,alla ise i kaliteri kopela tis taksis..
panta mou edines tsixla,ftiaxneis ke 
ga** ta glika ke ta fagita kai perimeno 
otan teliosoume prosklisi gia fagopoti 
ee..:P Kala na pernas kiouuuusi kai mi 
xasoume epafi:)!
Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης

Αναστασουλα  μου εισαι η πρωτη που 
γνωρισα σ’αυτο το σχολειο μαζι με την 
Αλεξια και τη Γεωργια... δεν περιμενα 
ποτε οτι θα καταληξουμε να κανουμε 
τοσο πολυ παρεα αλλα να ξερεις οτι χαι-
ρομαι παρα πολυ γι’αυτο! Εχουμε περα-
σει μια περιοδο μεγαλου τσακωμου και 
που δεν μιλαγαμε σχεδον αλλα οτι και 
να εχει γινει τελικα ακομα μαζι ειμαστε! 
Αχ Κιουσακι μου σ.αγαπαω παρα πολυ 
αληθεια και εχεις και εσυ οπως ολοι μας 
τις παραξενιες σου! Δεν ξερω τι να σου 
γραψω γιατι ξερω οτι τιποτα δεν τελει-
ωνει εδω! Ειδικα αν περασουμε και οι 
δυο Αθηνα που θελουμε και μεινουμε 
εδω....θα σε βλεπω....(ελπιζω να μην το 
παρεις για απειλη...) αλλα και ετσι να 
μην γινει μικρη μου που ΔΕΝ το ευχομαι 
θα περασουμε ενα ολοκληρο καλοκαι-
ρι μαζι....ειναι τ μονο σιγουρο....εκτος 
απο το γεγονος οτι θα παμε διακοπες, 
θα μαζευομαστε σε κανενα σπιτι ολες 
οι τρελες καθε τρεις και λιγο ....και απο 
τους ατελειωτους καφεδες που θα πιου-
με παντου....μου εχεις υποσχεθει οτι θα 
ερθεις και εσυ επιτελους Ματι....μονο 
εσυ εχεις μεινει οποτε θα το κανονισω 
και αυτο! κιουσακι μου σ.αγαπαω παρα 
πολυ και το ξερεις και δεν πιστευω οτι 
θα χαθουμε! Πραγματικα σου ευχομαι 
οτι επιθυμεις μικρη μου και φυσικα τις 
πιο προσωπικες ευχες δεν τις γραφουμε 

εδω....τις λεμε απο κοντα! 
Νικόλ Βλαβάκη

Το χιούμορ σου είναι το κάτι άλλο, η 
διάθεση σου για γέλιο δεν τελειώνει με 
τίποτα 
και το πάθος σου για χορό δύσκολα 
κρυβόταν φέτος. Μας έφτιαχνες καθη-
μερινά την 
διάθεση. Τι άλλο να πω;;
Σπύρος Άνθης

Χαρούμενη, γελαστή κυνική και δυ-
ναμική.Αναστασία είσαι απίστευτη και 
πάντα θα είσαι. Χαίρομαι για τις στιγμές 
που περάσαμε μαζί και σε ευχαριστώ γι’ 
αυτές. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στο 
μέλλον και καλή στδιοδρομία.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Γεια σου Αναστασία μου!!!
Μέχρι στιγμής, οι ζωές μας ήταν παράλ-
ληλες θα έλεγα... Μαζί στο νηπιαγωγείο, 
το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο... 
Τώρα, αναγκαστικά θα χωρίσουν.
Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα πάντως!!! 
Είσαι ένα πολύ καλό κορίτσι, με εξυπνά-
δα και χαρακτήρα... Σου εύχομαι all the 
best.
Yours,
Αλίκη Αναγνωστοπούλου

Αναστασιααα....νομιζω μετα τις πανελ-
ληνιες επιβαλλεται μια σοκολατοπιτα 
μονο για μενα! χαχα! εχεις τρελα και γι 
αυτο σε παω! και περιμενουμε να σε 
δουμε στο συνταγμα...(ελπιζω να κατα-
λαβαινεις τι εννοω....)
Διονυσια Αδαμοπούλου

Κιού! Είμαι υπερήφανος για σένα γιατί 
είσαι πάντα νηφάλια και δημιουργική 
στα χτισίματά σου!
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Είσαι πρώτη και γι αυτό το πρώτο μας 
reunion θα κανονίσουμε να γίνει σε ιρ-
λανδέζικο μαγαζί. Εγώ θα σε περιμένω 
μπροστά στην πόρτα για να σου πω… 
«Γειά σου!»
Θεόδωρος Ευθυμιάδης

Κεφτεδακι μου δεν ξερω απο που να ξε-
κινησω. Τα τελευταια εξι χρονακια ηταν 
πολυ ομορφα αλλα και περιεργα, ομως 
παντα ο,τι και αν γινοταν καταληγαμε η 
μια κοντα στην αλλη. Τσακωμοι, γκρι-
νιες, παρεξηγησεις ολα σβηνονταν ευ-
κολα με μια ατακα. Εισαι ενα πολυ γλυκο 
ατομο και χαιρομαι πολυ που υπαρχεις 
στην ζωη που. Εχεις εναν ξεχωριστο, 
μοναδικο χαρακτηρα που ευκολα συνε-
παιρνει οποιον ειναι κοντα σου. Ξερεις 
καλα πως για μενα ησουν, εισαι και θα 
εισαι η κολλητη μου. Οσο μακρια και 
αν βρισκομαι θα ειμαι παντα εκει για να 
λυσουμε καθε προβλημα μικρο ή μεγα-
λο! Θελω να εισαι παντα ο εαυτος σου 
και να μην φοβασαι ποτε να λες αυτα 
που σκεφτεσαι οσο χαζα ή σκληρα και 
αν σου φαινονται. Εισαι μια εκπληκτικη 
κοπελα και ειμαι σιγουρη πως αν πιστε-
ψεις στον εαυτο σου μπορεις να κατα-
φερεις πολλα! Μπορει το τελος της σχο-
λικης μας πορειας να εφτασε, μπορει να 
μην βρισκομαστε τοσο συχνα απο δω 
και περα, θελω ομως να θυμασαι πως 
παντα θα εισαι η κολλητη μου, παντα 
θα σε αγαπω τοοοσο πολυ και παντα θα 
περιμενω να ερθει η στιγμη που θα κα-
νουμε τις τρελες μας..Μικρο μου, αυτη 
η αφιερωσουλα δεν ειναι «αντιο», ισα 
ισα ειναι η αρχη μιας νεας ζωης. Καλη 
επιτυχια σε ο,τι κανεις και κοιτα να εισαι 
χαρουμενη οχι μονο επιεδη σου παει, 
αλλα και επειδη σου αξιζει... Σε αγαπω 
πολυ!!
Μαίρη Αγγελάκη

Αναστασία Κιούση 



Κιουσάκι μου θα μου μείνει αξέχαστο 
το ξεκαρδιστικό σου γέλιο και ο τρόπος 
που χορεύεις...τύφλα να χει η Shakira! 
Δεν κρατάς κακία, είσαι αθώα, επίμονη 
και πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις στη 
ζωή σου! 
Σου εύχομαι να παραμείνεις πάντα αυ-
θόρμητη!   
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Juicy ξέρω κατά βάθος πως μ άγαπάς…. 
Έχεις πάθος και αυτό θα σε πάει ψηλά!!!
Γιώργος Καλός

Να είσαι χαρούμενη, ευτυχισμένη και 
να πραγματοποιηθούν τα όνειρα σου
Μάριος Αναγνωστόπουλος

Γέλιο, ατάκες, καλοπέραση, βλακείες, 
βόλτες, πολύ γέλιο,  φωνές, τσακωμοί, 
κλάμα, κόμπλεξ, άντρες, κι άλλο γέλιο, 
κουτσομπολιό, James Joyce, μπύρες, 
ψώνια, ταξίδια, γέλιο μέχρι αηδίας... 
Ορίστε μια μυαλoθύελλα (γνωστή και 
ως brainstorming) που προσπαθεί να 
περιγράψει τη σχέση μας! Δυσκολεύ-
ομαι ακόμα να κατανοήσω πως έχει 
κάτσει και είμαστε φίλες, όταν διαφέ-
ρουμε σε τόσα πολλά. Ίσως ακριβώς γι’ 
αυτό... Σε αγαπάω για όλες τις παράλο-
γες συζητήσεις μας, για τις βόλτες μας, 
για τις φοβίες σου (που ξεπερνάς σιγά 
σιγά), για την κορμάρα σου και για τα 
δάκρυα σου όταν γελάς! Αποτελείς για 
μένα έναν τοίχο λογικής και απομυθο-
ποίησης, όταν αρχίζω να λεω ή να κάνω 
μαλακίες, και (υποθέτω ότι) σε ευχαρι-
στώ γι’ αυτό. Ελπίζω να περνάς πάντα 
τέλεια! Τα υπόλοιπα από κοντά, εξάλ-
λου θα συνεχίσεις να με τρως στη μάπα 
για καιρό ακόμα...  Φιλιάααα!
Μυρτώ Κακαρά 

Η ψυχή της παρέας!!!!! Δεν υπήρξε φορά 
που να βγήκα μαζί σου και να μη λύθη-
κα στα γέλια!  Θα ήταν τρομερή παρά-

λειψη να μην αναφερθώ στις εξαίρετες 
χορευτικές ικανότητες κυρίως στους 
latin χορούς . Από πολλούς χαρακτηρί-
ζεσαι ως Shakira Νο 2. Αναστασία σου 
αφιερώνω το Hips don’t lie , το Loca!!! 
Ετοιμάσου αυτό το καλοκαίρι να ξεβι-
δωθούμε στο χορό.. Α και μη ξεχάσεις 
να μαζέψεις χρήματα για το μελλοντικό 
μας ταξίδι στη Βραζιλία!!!
Σου εύχομαι ότι επιθυμείς να πραγμα-
τοποιηθεί.
Βίκυ Κολοβού

Το αντράκι της τάξης μας..!!
Σου εύχομαι μια καλή ζωή, γεμάτη χιού-
μορ, επιτυχίες και πολλά ταξίδια στην 
Ιρλανδία..
Αναστασία Θάνου

Κιούση, μακριά από στρατιωτικές βά-
σεις, αστυνομικά τμήματα, πυροσβε-
στικούς σταθμούς και όλα τα συναφή 
γιατί θα σε χάσουμε….!! Το χιούμορ σου 
πάντως είναι απίστευτο όπως και οι «κα-
βγάδες» σου με τον Μάριο! 
Αγγελική Γιαννίση


