


Για δύο χρόνια είχα την ευκαιρία να είμαι συνοδοιπόρος σας σε αυτό το δύσκολο ταξίδι.
Με αφορμή το μάθημα των Νέων Ελληνικών αφουγκράστηκα τις ανησυχίες σας και τους προβληματισμούς σας,
γέλασα με τα αστεία σας, έμαθα πολλά ακούγοντας τις απόψεις σας.
Ήταν  πολλές οι φορές που βγαίνοντας από την τάξη σας χαμογελούσα.
Χαμογελούσα, γιατί μέσα σε ένα δύσκολο χειμώνα, στιγματισμένο από τη λέξη κρίση,
εσείς μου μεταδίδατε μία αισιοδοξία για το μέλλον.
Είμαι σίγουρη ότι η γενιά σας θα αλλάξει τα πράγματα,
μόνο που το έργο αυτό ξεκινάει από τώρα: αποφύγετε το μέσο όρο,
αφήστε πίσω σας τα τετριμμένα και εργαστείτε σκληρά!

Σας εύχομαι να πραγματοποιήσετε όλα σας τα όνειρα!
Θα σας έχω πάντα στο μυαλό μου!
Ζωή Βασιλείου  
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Α ρε Ευθύμη ψυχάρα...Η νότα διασκέδασης και 
χαλάρωσης σε αυτή τη δύσκολη χρονιά. Ενα 
παιδί πάντα μέσα στη τρελή χαρά, καλόκεφος, 
αστείος(υπερβολικά κάποιες φορές) και ολίγον 
κουνιστός από πέρσι τον Απρίλιο(Αίγυπτος ξέ-
ρεις εσύ). Δε θα ξεχάσω ποτέ μα ποτέ τις ατελεί-
ωτες ώρες που περάσαμε στον Μύθο μετά το 
σχολείο στη Β’ Λυκείου, τη κατάσταση που πή-
γες να εκμεταλλευτείς μετά τη νίκη επί της Νι-
γηρίας(στο υπόγειο του σπιτιού μου για θυμή-
σου), τα ελεεινά ανέκδοτα του φυσικού σου, τον 
φραπέ του μαθηματικού σου, το χαλαρό άραγ-
μα στη βεράντα της σοφίτας μου, τη φάπα στην 
Αίγυπτο όταν κοιμόμουν(ακόμη στο χρωστάω), 
το άραγμα με ψωμιά και ληγμένες μπύρες στη 
πλατεία του Άαχεν που άδειαζε από τις 6 το 
απόγευμα(!), τις...reife Frauen του Βερολίνου και 
φυσικά για το τέλος το απίστευτο μεθύσι σου 
στο πάρτι της Νάντιας(με τρόμαξες πραγματικά 
εκεί man). Κατά τα άλλα μην αλλάξεις καθόλου, 
είσαι γαμάτος, κάνε ότι γουστάρεις και θυμήσου:                                                                                                            
Αλγόριθμος διάβασε γράψε εμφά-
νισε σβήσε πάτα escape τέλος τάδε                                                                                                                                 
P.s. -Ποιός είναι? -Ο πάουερ ρέιντζερ. -Ποιός? 
-Ο μπλε.
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος

Αυτό που δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω από 
τον Ευθύμη ήταν πώς κατάφερνε και είχε μια 
τρομερή οικειότητα με (σχεδόν) όλους τους κα-
θηγητές. Είδες τι κάνουν αυτα τα παλιογονίδια, 
ρε; Ειδικά αυτά τα ανέκδοτα στην ώρα της χη-
μείας ήταν όλα τα λεφτά. Εκτός ομως από τους 
καθηγητές οικειότητα είχες ή μάλλον έχεις και 
με το ωραία φύλο, σωστός flörter δηλαδή. Επι-
πλέον ήσουν ο «κρυφός» της γνωστής σπείρας. 
Πιστεύω πως δεν θα χαθούμε μετά τις εξετάσεις 
και ίσως είμαστε και στην ίδια σχολή. Μέχρι τότε 
καλούς βαθμούς και καλά μπανια...ΑΓΡΟΤΗ
Μιχαήλ Κύκνας

Γεια σου πρασινιάρη φίλε μου! Αγόρι μου τώρα 
τι να πω για σένα! Συγκάτοικοι στις εκδρομές 
του Μπίρταχα, στο Βερολίνο , στο Άαχεν… 
Εμπειρίες γεμάτες γέλιο μιας και είσαι ο μοναδι-
κός άνθρωπος που μια ζωή σε θυμάμαι με ένα 
χαμόγελο ως τα αυτιά! Μόνιμη πηγή γέλιου επί 
καθημερινής βάσεως και Banknacbar με χαβα-
λέ μέχρι τελικής πτώσεως ! Να σαι πάντα καλά, 
χαρούμενος και καλή σταδιοδρομία στη ΠΑΣΠ! 
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Δεκατρία χρόνια τον ξέρω τον «αγρότη»: D
Νικόλαος Μακρυγιώργος 

Πάντοτε γελαστός και πρόθυμος για νέες φάρ-
σες, αστεία, πειράγματα…Η ευθυμία, όπως 
άλλωστε ορίζει και το όνομά του είναι προσόν 
του. Σοσιαλιστης… γιαλατζί όμως, καθώς υπο-
στηρίζει με στόμφο την… «πράσινη» ανάπτυξη 
που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. Είμαι σίγου-
ρος πως είναι ευσυνείδητος, και πως τα πομπώ-
δη σχόλια περι πολιτικής ανήκουν στη σφαίρα 
του αστείου!
Θωμάς Μελετέας

Μάκο μου,
Τι θα έκανα φέτος σε τόσες ώρες κατεύθυνσης 
χωρίς το μασάζ σου;;; Μετά από ένα χρόνο μα-
σάζ έχεις γίνει ειδικός…οπότε μη χαθούμε! Κρί-
μα θα’ναι να πάει τέτοια χημεία χαμένη!...Καλό 
καλοκαίρι αγορίνα μου!!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα 

Ευθυμαρα θεε, 6 χρονια χαβαλες. Μακαρι να 
μην σοβαρεψεις ποτε ρεε!
Δημήτριος Μπάγιας

Ευθυμάκο!! Ευχομαι να περνας τέλεια στη ζωη 
σου και να περασεις όπου θέλεις!!!
Γεωργία Πανταζή

Ο πότης :P Ευθυμάκοο..  Θα μου λείψουν οι 
ώρες στο φροντιστήριο πάάρα πολύ. Τα ανέκ-
δοτα, οι ατάκες, οι κατσάδες .. Ελπίζω να κρα-
τήσουμε επαφή όλοι απ’το 1 επι 1. ένα προς ένα 
ήθελα να πω.. χαχα.. Σου εύχομαι  ό,τι  επιθυμείς 
να το πραγματοποιήσεις! 
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Ευθύμη, δεν θα ξεχάσω τα αστεία σου, τις πλά-
κες που έκανες στους πάντες και τα πειράγματα 
σου (ακόμα και στην κυρία Μαρίνα…!!!) Είχες 
πραγματικά πολύύ γέλιο!!
Ελισάβετ Μπαξεβανίδου-Τάρου

Ευθήμη, στην αρχή ήσουν πολύ ήσυχος, τα τε-
λευταία όμως δύο χρόνια «παραζωντάνεψες» κι 
εσύ!! Μποεί να μην σε ξέρω καλά, αλλά φαίνεται 
ό,τι είσαι πολύ καλό παιδί! Γι’ αυτό σου εύχομαι 
ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια και να είσαι πάντα 
ευτυχισμένος!! Θα ξανασυναντηθούμε βέβαια 
κάποια στιγμή!! Φιλάκια!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου 

Ευθυμάκο σου εύχομαι να γίνεις ένας υπέροχος 
σεφ, ένας  μεγάλοοος καρδιοκατακτητής και να 
μη χάσεις ποτέ το τρελό σου χιούμορ :D Μας 
αρέσει πολύ!
Και αν ποτέ με ξεχάσεις..ξέρεις πως θα με ανα-
γνωρίσεις…

Θα είμαι εκείνη με το τριαντάφυλλο και κάποιον 
«μουσάτο» που θα δεις στον  Προαστιακό!!:P
Ζήσε ΝΗΦΑΛΙΑ :D (αγαπησιάρικη σποντίτσα..
χαχα) 
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου 

Χιούμορ χωρίς όρια και γεμάτο έμπνευση, 
σατανικά μηνύματα και ατάκες.. ξέρω ότι όλα 
αυτά κατά βάθος θα μου λείψουν!!! Εύχομαι ό,τι 
καλύτερο για τις σπουδές και την συνέχεια, Ευ-
θύμη μου!
Αριάδνη Πολυχρονίου

Πραγματικά θεωρώ ότι κάποια στιγμή το οφεί-
λεις σε όλους μας να ηρεμήσεις! ΗΡΕΜΗΣΕ! 
Παρ’ όλα αυτά, όμως, παραδέχομαι ότι μ’ έκανες 
να γελάω που και που! Συνεχίζω να πιστεύω ότι 
πρέπει να ακολουθήσεις το μαγειρικό σου ταλέ-
ντο by the way! Καλή συνέχεια μικρό!
Ηλέκτρα Μακρίδη-Συρεγγέλα

Ευθυμάκο, θα μου λείψει το «Κοτζίβααααα» και 
οι βλακείες σου! Ε από το νηπιαγωγείο συμμα-
θητές δεν είναι και λίγος καιρός!! Καλή επιτυ-
χία!!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι και αν 
αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Κομματόσκυλο Ευθήμη κωλοπασπιτη πες στον 
Γιωργακη να τα παρατησει γιατι η χωρα παει 
κατά διαολου. Η παναθα του χρονου παει για το 
double. Θυμισου το!!
Χρήστος Μπέτσης

Ευθυμάκο καλό καλοκαίρι… Σου εύχομαι να 
πραγματοποιήσεις όλα τα όνειρα σου και… πε-
ριμένω πρόσκληση για φαγητό στο μαγαζί σου 
όταν γίνεις διακεκριμένος σεφ.
Ιωάννης Κορδώνης

Είσαι τρελός.!! το ξέρω ότι είμαι η αδυναμία 
σου.. γι’αυτό και εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα.. 
εσένα και να ήθελα να σε χασω, δεν σε χάνω 
γιατί μένεις δίπλα μου!!(Μακάρι να περάσεις ή 
να περάσω σε άλλη πόλη)χαχα!!! να΄σαι πάντα 
καλά, ευθυμακό!!
Σταυρούλα Μπαλτά

Ευθύμη καλή επιτυχία σε ό,τι επιλέξεις στη 
ζωής σου,αν και εγω θα περιμένω να σε δω μά-
γειρα ;)
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Ευθύμιος Καρπούζης 



Αγοράζω το Άαχεν!!!  Πίστεψε με - ικανό 
σε έχω! Είσαι από τα καλύτερα παιδιά, 
λιγό κουραστικός βέβαια όταν μιλάς για 
το σούπερ, φανταστικό, υπερμέγιστο, 
θεϊκό, απίστευτο, ασύγκριτο, φοβερό, 
απλησίαστο φροντιστήριο σου(Ώθηση) 
αλλά κατά τα άλλα μου είσαι πολύ συ-
μπαθής. Θυμάμαι ακόμα τη διήμερη 
με την οικολογική (Β’ Γυμνασίου) και 
τις νυχτερινές φάρσες, τη πλήρη οργά-
νωση σου ώστε να μας εξασφαλίσεις 
PRO-FIFA και τα σχετικά στη διήμερη 
στη Α’ Λυκείου στο Ναύπλιο αλλά και 
στη Αίγυπτο(αν και πάντα σε νίκαγα), τη 
καϊλα σου με το manager παλιότερα, τις 
εκπληκτικές σου ικανότητες στη μπάλα, 
το κάστρο σου που μας είχες καλέσει το 
καλοκαίρι(πισίνα, γήπεδο τέννις, PRO 
κλπ). Επίσης δε ξεχνάω τη μεγάλη συμ-
βολή στο πάρτι μου ως DJJK που είχε 
επιτυχία φυσικά χάρη σε σένα! Α επίσης 
τώρα που πλησιάζουν και οι πανελλήνι-
ες δώσε μου και τα θέματα που θα πέ-
σουν που τα έχει προβλέψει ακριβώς το 
καταπληκτικό φροντιστήριο σου!!! Καλή 
επιτυχία και κοίτα να γίνεις καλός αρχι-
τέκτονας να μας φτιάξεις κάνα σπίτι. Και 
κάτι τελευταίο...κάνε επιτέλους ένα παρ-
τάκι τώρα που πλησιάζει καλοκαίρι..
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Και μόνο το γεγονός ότι από τα τέλη της 
Ά Γυμνασίου καθόμαστε μαζί πιστεύω 
πως τα λέει όλα.. Απορώ πως δεν σε βα-
ρέθηκα 5 και κάτι χρόνια στο ίδιο θρα-
νίο.. Τί να λέγαμε άραγε τόσες ώρες.. 
Ακόμα και στις σχολικές γιορτές και τις 
διάφορες εργασίες  τις ετοιμάζαμε από 
κοινού.. Δεν νομίζω βέβαια να ήταν αυ-
τός ο λόγος που σε ανέχτηκα τόσο και-
ρό.. Να μην έμενες και στην μέση του 
πουθενά βρε παιδί μου.. Παρόλ’ αυτά θα 
περνάω που και που απ’ το σπίτι σου για 
να σε διδάσκω, ξέρεις τι.. Περιμένω και 
εκείνο το πολυαναμενόμενο party στο 

φτωχικό σου.. Ελπίζω να με καλέσεις 
δηλαδή να σε ακούσω και live να δα-
μάζεις τον ήχο, γιατί την προηγούμενη 
φορά, η οποία σε έκανε και  γνωστό ως 
dj εγώ απουσίαζα.. Και είμαι περίεργος 
να ακούσω τα μαγικά σου κόλπα.. Σαν 
αυτά που κάνεις και ως πολυεργαλείο 
μες στο γήπεδο.. Πάντως έχω να πω 
πως είσαι και καταπληκτικός farser.. Εκεί 
σου βγάζω το καπέλο πραγματικά.. Να 
προσέχεις μόνο μην σε ξαναπάρει τηλέ-
φωνο από το Λονδίνο κανένας scouter.. 
Αυτά προς το παρόν.. Τα ξαναλέμε στην 
Ibiza!!!
Μιχαήλ Κύκνας

DJ, λογικά τώρα που θα το διαβάζεις 
αυτό θα χεις περάσει Αθήνα και θα χεις 
κάνει την Ώθηση υπερήφανη! Σε θυμά-
μαι πάντα καμένο γκατζετάκια, να σχε-
διάζεις συναρτήσεις με το I phone και 
να μου κρύβεις τη τσάντα με το Κύκνα!! 
Καλό καλοκαίρι, καλές σπουδές και 
mach die graphische Darstellung!! 
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Στα διαλείμματα του dj-ing είμαι σίγου-
ρος πως θα σκέφτεσαι και θα αναπολείς 
τα σχολικά σου χρόνια Γιάννη, ακομα 
και αν δεν θες να το παραδεχθείς. Ειμαι 
μεσα στο μυαλο σου, μην μου αντιστέ-
κεσαι.
Θωμάς Μελετέας

Ελπίζω όταν διαβάζεις αυτό το λεύκωμα 
να έχεις πάει μια χαρά στις Πανελλήνιες 
και να διοργανώνεις επιτέλους αυτό το 
περιβόητο πάρτυ στο σπίτι σου!!! χαχα, 
πλάκα κάνω! Καλό καλοκαίρι ρε! Να 
περνάς καλά!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα 

Ναι ρε DJ.. Καλη ζωη, και σε μερικα χρο-
νια να σε δω να παιζεις Ibiza :D.
Δημήτριος Μπάγιας

Ο παρτενέρ μου στο χόρο!! <3 Αν και 
είσαι στριμμένος ώρες ώρες είσαι πολύ 
καλό παιδί! Θα σου θυμίσω όπως και 
στον Μιχαήλ το 21.5 στα 20 που είχα 
γράψει πέρισι στην χημεία :P Θα μου 
λείψεις βλάκα.
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Γιάννη, συνέχισε να ακούς πάντα Χα-
τζηγιάννη! Θυμάμαι στην πρώτη λυκεί-
ου που λέγαμε για διάφορα τραγούδια 
του!! Σου εύχομαι καλά επιτυχία για τη 
συνέχεια και να είσαι πάντα ευτυχισμέ-
νος!!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου 

Καλή επιτυχία σε ότι κι αν κάνεις στη 
ζωή! Εύχομαι να είσαι πάντα χαρούμε-
νος και ευτυχισμένος!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

DJ Kordo  στα dex!!! Καλή συνέχεια DJ!!!
Νικόλας Περάκης

Πλουσιόπαιδο! Σου εύχομαι κάποια 
μέρα να γίνεις μύθος. Μην πάρεις όμως 
αέρα γιατί το America δε σηκώνει πολ-
λά!
Θεοδωρόπουλος Σπύρος

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Καλή επιτυχία ρε!!!να έχεις ο,τι επιθυ-
μείς
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Ιωάννης Κορδώνης 



Χάρηκα που φέτος καθόμασταν μαζί 
στην Ιστορία της Τέχνης (και προσέχα-
με, κρατάγαμε σημειώσεις, ξέρεις εσύ 
:Ρ), γιατί είχα την ευκαιρία να σε γνωρί-
σω από πιο κοντά. Πέρασα πολύ καλά με 
τις συζητήσεις, τις αναλύσεις και τις –εν 
μέρει αποτυχημένες- απόπειρες διαβά-
σματος για το φροντιστήριο. Όπου κι 
αν διαλέξεις να πας, μην το βάλεις κάτω, 
πάλεψε, και κυρίως κράτα τα «Ουυυυυ!» 
και τα «Αααα» γιατί θα τα χρειαστείς!
Αθανάσιος Κυρίτσης

Ντάξει δε κάναμε ποτέ τη τρελή πα-
ρέα αλλά μου είσαι συμπαθής. Να σαι 
πάντα καλά και να κάνεις ότι θέλεις.                                                                                                       
-Πικόνια να βγάλουμε καλέ. Καλό καλο-
καίρι! 
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Δικαιωματικά κερδίζεις τον τίτλο της 
ντίβας της τάξης.. Απορώ, πώς και δεν 
έκανες αγώνα να αποκτήσει καθρέφτη 
η τάξη.. Καλή επιτυχία στις εξετάσεις και 
καλούς βαθμούς..
Μιχαήλ Κύκνας

Αναστασία μου, παρόλο που είσαι κορί-
τσι (οπότε καταλαβαίνεις πως δεν είσαι 
ακριβώς του γούστου μου :P) οφείλω 
να ομολογήσω ότι είσαι μία εντυπωσι-
ακά όμορφη κοπέλα, χωρίς να βάφεσαι 
υπερβολικά και αυτό πιστεύω πως το 
παραδέχονται όλοι!!! Να μείνεις έτσι…! 
Καλό καλοκαίρι J
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Ξανθό μωρό, σε πολιορκώ εδώ και και-
ρό!! Θα μου λείψει το άραγμα μαζί σου 
στην κατεύθυνση, οι συζητήσεις που 
είχαμε για την αγαπημένη μας ιταλική 
σπεσιαλιτέ, η υπεροψία μας στον Μπέ-
τση και τον Μπάγια και οι πανηγυρικές 
μας νίκες στο ΄Ονομα-ζώο-πράγμα. Με 
παρηγορεί ωστόσο το γεγονός ότι μας 

περιμένει ένα τέρμα αλάνικο(wannabe) 
καλοκαίρι, επειδή ξέρουμε πως μαζί τα 
σπάμε (...για να μην πω κάτι καλύτερο). 
Πιστεύω ότι φέτος δεθήκαμε πολύ πε-
ρισσότερο από όλες τις άλλες χρονιές 
μαζί! Hab dich lieb! : D
Ευαγγελία Νησιώτη 

Συνεχισε ετσι κοριτσι μου, μην νιωθεις 
τιποτα! Αυθεντικη παντα, δεν ντρεπεσαι 
να λες ο,τι νιωθεις, και ετσι πρεπει!
Δημήτριος Μπάγιας

Αναστασούμπι!!! Ομολογώ πως εσύ μου 
έμαθες πολλα πράγματα! Δεν ξεχάσω 
τους ύπνους που ρίχναμε….έριχνες 
(ξέρεις που!!) !!! Θέλω να σου ζητήσω 
συγνώμη αν καμια φορα σε στεναχώρη-
σα!! Ελπίζω αυτό το καλοκαίρι και όλη η 
υπόλοιπη ζωή σου να είναι ένα όνειρο 
για σενα και θέλω να είμαι και εγώ μέ-
ρος σε αυτό!! Σαγαπώ πολύ και το ξέ-
ρεις και να ξέρεις επίσης ότι εμένα δεν 
θα με ξεφορτωθεις εύκολα (για πολλους 
λόγους)!!! Εύχομαι να σου πάνε όλα 
καλά…. Αλλά ουτως ή αλλως θα με έχεις 
σχεδόν όλο τον καιρό να στο λέω!!!
Γεωργία Πανταζή

Μωρουμπίνι! Καλά δεν έχω και πολλά 
να πω, γιατί ό,τι και να πώ θα είναι λίγο. 
:D Απ΄την Τετάρτη δημοτικόυ είμαστε 
μαζί και ελπίζω πως θα μαστε για πά-
ντα! Έχουμε γελάσει, κλάψει, τσάκωθει 
ένα δισεκκατομύριο φορές. Έχω κάψει 
όλα τα εγκεφαλικά μου κύτταρα τόσες 
ώρες που μιλούσαμε στο τηλέφωνο πα-
λιά. Έχω βαρεθεί να βλέπω το σπίτι σου 
και συ το δικό μου. Σε αγαπώ πολύ πολύ 
πολύ! ( ποσο πιο gay gmt ) <3 
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Πώς να ξεχάσω το πιο γελαστό και θετικό 
άτομο στην τάξη!?! Δεν ξέρω κατά πόσο 
ισχύει αλλά μού εκπέπεμπες πάντα μια 
αισιοδοξία και μια χαρά, που μού έφτια-

χνε τη διάθεση!! Είσαι από τα λίγα άτομα 
που ξέρω που είναι τόσο ακομπλεξάρι-
στα με τον εαυτό τους και που σπάνια 
θα πουν κακό λόγο για άλλο παιδί!! Σου 
εύχομαι πραγματική ευτυχία!!
Ελισάβετ Μπαξεβανίδου-Τάρου

Αναστασάκι, ωραία περάσαμε στο Βε-
ρολίνο, δεν νομίζω να έχεις αντίρρη-
ση...! Ειδικά εκείνη τη μέρα που περπα-
τούσαμε στα πανεπιστήμια, στη Mensa, 
κτλ, ήταν ωραία που μιλούσαμε έτσι για 
διάφορα... και στο Ναύπλιο θυμάμαι 
που μέναμε μαζί στο δωμάτιο...ωραία 
είχαμε περάσει και τότε!!! 
Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο για την συνέ-
χεια, είτε μείνεις στην Ελλάδα, είτε φύ-
γεις στη Γερμανία και να είσαι πραγματι-
κά ευτυχισμένη με όποιο τρόπο μπορείς 
να το πετύχεις αυτό... Φιλάκια
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου

Λέγε… πόσα μου δίνεις  για να μην στεί-
λω υλικό από το προσωπικό μου αρχείο 
στην Κυρία Κύκνα..(δέχομαι και επιτα-
γές)
Πίστεψε με..μιλάμε για εμπεριστατωμέ-
νη  δουλειά ΕΝΤΕΚΑ ΧΡΟΝΩΝ…με φω-
τογραφικά, ηχητικά, γραπτά και πολλά-
αα πολλάααα ακόμα ντοκουμέντα…
Μπορώ να προσθέσω και αυτήκοες και 
αυτόπτες μάρτυρες για να επιβεβαιώ-
σουν τυχόν ασάφειες.. Και φυσικά να 
επαληθεύσω δια ιδίας πείρας  τα γεγο-
νότα..  
Λοιπόν… 
Θα το διακινδυνέψεις; (μη με ξεχάσεις 
παλιοσνομπ..
μια άβουλη κότα σε θεωρεί πραγματικά 
πολύ πολύ σημαντική για αυτήν..και σε 
θέλει μαζί της :D)
Ζήσε ΗΘΙΚΑ :D (δεν κρατήθηκααααα-
αα)
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Αναστασία Κουτσονάνου 



Μετά από έξι χρόνια φιλίας και πολλές 
έντονες, χαρούμενες στιγμές, σου εύ-
χομαι ό,τι καλύτερο για την ζωή σου! 
Μπορεί οι επιφανειακές φίλες μας να 
μην βλέπουν το βάθος της φιλίας μας, 
αλλά να ξέρεις ότι μπορείς να μου εκμυ-
στηρεύεσαι πάντα τα βιώματα σου σχε-
τικά με τις δραστηριότητες στα  Haagen 
Datz!!
Πολυχρονίου Αριάδνη 

Ουουουουου!
Αυτά.
Εντάξει κι εσένα σ’ αγαπώ αν και ξέρω 
ότι εμείς οι δύο δεν θα μπορούμε ποτέ 
να είμαστε μαζί! Οπότε σε παρακαλώ 
μην επιμένεις! 
Σμουτς!
Ηλέκτρα Μακρίδη-Συρεγγέλα

Αναστασία μου, καλή επιτυχία σε ότι κι 
αν θέλεις στη ζωή σου!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

Αναστασία, μπορεί να μου κόστισες μια 
περιουσία σε τσίχλες, αλλά σε πάω όπως 
και να ‘χει. Ελπίζω να είμαι καλεσμένος 
και στο επόμενο πάρτι που θα βρεθεί 
ένα αβγό πάνω στο κρεβάτι σου!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Ρε σε σένα και την Τατιάνα μου έρχονται 
λίγο πολύ τα ίδια να γράψω.. Μέχρι να 
σε ξαναδώ λοιπόν θα μου λείψει η απο-
ρημένη φάτσα σου και το χαζό ( λίγο 
χαζό) γέλιο σου.
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

De tha ksexaso pote ta 20 euro pou mou 
xes dosei gia to taksi otan ixa erthei sto 
party sou,eisai poli kali:P Na prosexeis 
ton adrea mas kai kali tixi sti zoi sou:)
Χριστόφορος
Διαμαντίδης-Ξηντάρης

Γλυκιά Κινεζούλα του ΑΒC θα μου μεί-
νουν αξέχαστες οι ‘’θεατρικές σου ερ-
μηνείες΄΄ στο μάθημα των Γερμανικών 
φέτος αλλά και το υπέροχο υπερρεα-
λιστικό ποίημα που γράψαμε φέτος με 
τον Θανάση στο μάθημα της Ιστορίας 
της Τέχνης, το οποίο μπορώ να πω ότι 
ανέδειξε την καλλιτεχνική μας πλευρά!
Αναστασία μου να είσαι καλά και να 
σκορπάς χαρά με τον αυθορμητισμό 
σου!
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Ξανθια, κοντουλα, γαλανοματα με απι-
στευτα χειλη και καθηλωτικα γλυκο 
χαμογελο, πανεξυπνη, δυναμικη, εγωι-
στρια, ισχυρογνωμων, κακομαθημενη, 
πεισματαρα, γκρινιαρα, ευγενικη, δι-
ακριτικη, ησυχη, ηρεμη, παντα κοντα 
σου να σε ακουσει και να σε βοηθησει, 
δεν ανοιγεται ευκολα, ατομο εμπιστο-
συνης πρεπει όμως να κερδισεις την 
εμπιστοσυνη της, καλη, χαριτωμενη, 
χαζοχαρουμενη, γλυκια, αυθορμητη, 
επιπολαιη όμως και αποφασιστικη, είναι 
απατη με ένα της χαμογελο σε πουλαει 
και σε αγοραζει, λιγο ψωνακι, λιγο ωραι-
οπαθης, λιγο στον κοσμο της αλλα όλα 
αυτά μαζι είναι που την κανουν υπε-
ροχη!!!! Πιστευα ότι ένα τετοιο κοριτσι 
δεν υπαρχει μεχρι που σε γνωρισα…
Εισαι όλα οσα θα ονειρευοταν κανεις να 
εχει…

Υ.Γ.:εχει ψυχολογικα γιατι βλεπει μονο 
αρρωστημενα  ονειρα! Α και γουσταρει 
κολασμενα τον Lucas αλλα δεν το παρα-
δεχεται!
Χρήστος Μπέτσης

Μωρή ξανθια, θυμαμαι απειρες ωρες 
αραγματος σπίτι μου..τρελά σκηνικά. 
Επίσης, είσαι άτομο χύμα στο κύμα, 
όπως και εγώ.θυμαμαι πριν κάτι βδο-
μάδες που κανονίζαμε την επιστροφη 
στα σπίτια μας με ταξί..Ποτέ δεν έμαθα 
πως έφυγες…χαχχαχα!!Καλη επιτυχία, 
μωρή..Παντού!
Σταυρούλα Μπαλτά

Ξανθια!!σου εύχομαι τα καλύτερα στη 
συνέχεια!θα μου λείψουν τα πάντα εύ-
στοχα ερώτηματα σου και οι συζητήσεις 
με την Τατιάνα!! :P
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Μετά απο τόσα χρόνια συμμαθητές 
ήρθε η ώρα ο καθένας να πάει το 
δρόμο του.. Σου εύχομαι ότι καλύτε-
ρο στη συνέχεια ότι και αν κάνεις!
Αλέξανδρος Μηνασίδης 

Χάρηκα που κάναμε παρέα, και πε-
ράσαμε πολύ ωραία, και στην κα-
τασκήνωση και στην τάξη και όταν 
βγαίναμε… Καλή επιτυχία να έχεις 
στις εξετάσεις και γενικά στη ζωή 
σου.
Αθανάσιος Κυρίτσης

Der Kafer. Θα βρίσεις ποτέ? Τι άλλο 
πρέπει να κάνουμε πια? Περάσαμε 
τόσες στιγμές...το ατελείωτο πινγκ 
πονγκ σπίτι σου, τον μαθαρώνιο 
FIFA στη Α’ Γυμνασίου(Πότε θα χω-
νέψεις επιτέλους ότι το PRO είναι 
καλύτερο από το FIFA???), τη κα-
τασκήνωση στον Λάδωνα(απορώ 
πως σε ακολούθησα εκεί πέρα), 
τους τόσους αγώνες που έχουμε 
πάει στον «Ναό», με αποκορύφωμα 
την επική νίκη επί της Σταντάρ στο 
90φεύγα και το παραλήρημα που 
ακολούθησε στα σκαλιά(ούτε εκεί 
έβρισες!!!), τη πλύση εγκεφάλου 
για να γίνεις Λίβερπουλ, τα αναρίθ-
μητα μηνύματα-σπόντες-καφρίλες 
που μου στελνες(π.χ. «Καλή χρονιά 
και ευγενικά» Πρωτοχρονιά του 09’, 
ξέρεις εσύ), τα καθιερωμένα σινε-
μαδάκια της Β’ Λυκείου με Μπαμό, 
Θεοδωρό και τις επακόλουθες φάρ-
σες στον DJ, το πρήξιμο με μακρυ-
γιό(6 η ώρα το πρωί που μυστηρι-
ωδώς δε κοιμόσουν), τα ρακόμελα 
στο Μαρούσι(πότη μου εσύ), τις 
αποτελειωτικές ατάκες που πετάς 
κατά καιρούς, τις ατελείωτες εκ-
δρόμες(μόνο εμείς έχουμε πάει σε 
όλες!) Πόλη-Bayreuth-Άαχεν-Κάιρο-
Berlin, ο ανελέητος ξυλοδαρμός 
τελευταία νύχτα Αίγυπτο, ο αφρός 

στον ύπνο μου στην ίδια εκδρομή, 
η μάχη που έδινες για να με ξυπνή-
σεις στο Βερολίνο, οι άπειρες ώρες 
στο Zoologischer Garten(pizza, 
currywurst κλπ), η έφοδος μας στο 
Olympiastadion, το εκπληκτικό τρίο 
με Σόφι στο καραόκε(δεν έφτανες 
το μικρόφωνο στούμπε) και φυσικά 
το απόλυτο ξύσιμο στο Μάτι κάθε 
καλοκαίρι(+μπάνια, μπάλα, τέννις, 
μπάσκετ, ποδήλατο, ταινία κλπ). 
Τόσα και τόσα και ακόμη να βρί-
σεις. Κατά τα άλλα σε πάω full μαν 
κι ας είσαι Μάντσεστερ(1-4, 3-1).                                                                                                                
P.s. ΓΕΛΟΙΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!!!(Το κα-
λοκαίρι μας περιμένει).
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης Ασημακόπουλος

Να τος ο ηγέτης ! Να τη η μαφία του 
12Β! ΕΛΑ ΡΕ ΓΕΛΟΙΕ! Μας έστελνες 
πάντα αδιάβαστους με τις ατάκες 
σου και με τα υπονοούμενα σου! 
Να σαι καλά αγόρι και σου εύχομαι 
καλή συνέχεια με το χαρακτηριστι-
κό σου υφάκι!
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Αιρετικά ειρωνικός: P
Νικόλαος Μακρυγιώργος

Κυκνα αλανι, καφρε τρελε συνεχι-
σε να εισαι pimp και να την πεφτεις 
σε ολες τις γκομενες. Γελοιε μεγα-
λε μπαλαδορε θα μου λειψουν οι 
ατελειωτες ωρες υψηλου επιπεδου 
μπαλας που πορωνομασταν, βριζο-
μασταν και τους γλενταγαμε!
Χρήστος Μπέτσης

10 χρόνια γνωριζόμαστε ρε Μιχα-
ήλ!....πολύ εεεε;;;; και δεν του φαίνε-
ται! Παρόλα αυτά φέτος σε γνώρι-
σα λίγο περισσότερο που ήμασταν 
μαζί στην κατεύθυνση και εκτίμησα 
πραγματικά το χιούμορ και τα πε-
τυχημένα σχόλιά σου!!! Άλλα και οι 
καλοκαιρινές συναντήσεις στο Μάτι 
ήταν φοβερές, ειδικά τις τελευταίες 
φορές που πήγαμε και για μπάνιο, 
παίξαμε ρακέτες και μετά πίτσα 
και σουβλάκια στο σπίτι σου! Αυτά 
είναι…Ελπίζω να το επαναλάβου-
μεJ…Καλό καλοκαίρι!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Μιχαήλ, αν και σχετικά ήσυχος 
γνωρίζω πολύ καλά ότι εσύ ήοσυν 
ο εγκέφαλος της 25ης Φλεβάρη! 
Όπως και να έχει εγω σε συγχωρώ 
και εύχομαι να πετύχεις όλους σου 
τους στόχους και να μας καλέσεις 
να αναπολήσουμε στιγμές 12Β στο 
Μάτι!!!
Ευαγγελία Νησιώτη

Ναι ρε λορδε Ειρωνα... Ατακες φο-
νικες, χαραχτηκαν ανεξιτηλα στην 
μνημη μου, θα με συντροφευουν 
μια ζωη... Αντε και σε καμια 20ρια 
χρονια βασιλιας του υποκοσμου!
Δημήτριος Μπάγιας

Ο Matthew.. <3 το πιο καλό παιδίίί! 
Αν και σε έπριξα λίγο με το λεύκω-
μα..
Σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς να το κα-
ταφέρεις στο μέλλον .. Θα μου λείψει 
η χημεία κατευθύνσης με Λόρεντς..
χαχα Να υπογραμμίσω πως στο δια-
γώνισμα πηρα 21.5 στα 20???  Ξανά 
:P
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Μιχαήλ Κύκνας  



Μιχαήλ, σου εύχομαι να είσαι πάντα 
ευτυχισμένος και είμαι σίγουρη ότι 
θα πετύχεις ό,τι βάλεις στόχο στη 
ζωή σου!! Είμαι σίγουρη ότι θα ξα-
ναβρεθούμε, αλλά μέχρι τότε σου 
εύχομαι καλή συνέχεια!!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου 

Μπορεί να κυκλοφορεί η απαγο-
ρευμένη φωτογραφία μας στο  
facebook αλλά εγώ να ξέρεις δεν 
έχω αποκαλύψει τίποτα απ όσα συ-
νέβησαν στην εκδρομή …χαχα…:P
Υ.Γ. Δεν θα κρατήσω κακία για τις 
απουσίες στη Φυσική :P
Ζήσε ΕΝΤΟΝΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Από την πρώτη δημοτικού μέχρι και 
το τέλος του λυκείου μοιραστήκαμε 
πολλές κοινές εμπειρίες και στιγμές 
γεμάτες χιούμορ και φιλία! Πολλές 
ευχές για το καινούριο ξεκίνημα!
Αριάδνη Πολυχρονίου

Μιχαλάκη!!! Είσαι γελοίος!! (στο πα 
ότι θα το γράψω!!) Καλή επιτυχία 
σου εύχομαι σε ότι κι αν κάνεις!! Δεν 
θα χαθούμε, θα βρισκόμαστε όλοι 
μαζί, σαν τη μέρα που δημιουργή-
σαμε το ανθρωποκύμα !! Προς το 
πάρων  περιμένω με ανυπομονησία 
τις διακοπές!!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

Μιχαήλ ξέρω ότι εμείς δε θα χαθού-
με. Δυστυχώς δεν θα έχουμε πια πε-
ντάλεπτα ανάμεσα στις ώρες της Βι-
ολογίας για να συζητάμε ασκήσεις! 
Θα σε πετύχω όμως στο Μάτι για 
τρέλες με το Σπύρο!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ 
πως ο Μιχαήλ που γνώρισα πριν 
από εννιά χρόνια θα γινόταν ένας 
τέτοιος κάφρος! Πιστεύω πως τώρα 
πια είναι καιρός να ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΣ. 
Τώρα που τελειώσαμε έχουμε όλο 
τον χρόνο μπροστά μας να ασχολη-
θούμε με τιν, τιν και τιν!
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε 
ότι και αν αποφασίσουν να κάνουν 
στη ζωή τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Μιχαλάκη, που λέει και ο Καμπού-
ρης, είσαι ο μόνος, με τον οποίο είμαι 
σίγουρος πως δεν θα χαθούμε… Εύ-
χομαι να εκπληρώσουμε με απόλυτη 
επιτυχία τους στόχους μας…ώστε 
μετα να απολαύσουμε τη φοιτητική 
ζωή εδώ στην Αθήνα… Ήσουν, είσαι 
και θα είσαι κολλητός… Να θυμάσαι 
το καλοκαίρι και η φοιτητική ζωή εί-
ναι πιο κοντά από ότι νομίζουμε…. 
ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ιωάννης Κορδώνης

Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό κυκλο-
φορεί μια φήμη πως είσαι pimp..χεχε..
ελπίζω να το ξεπεράσεις και να ξανα-
φτιάξεις την ζωή σου:p σου εύχομαι ότι 
καλύτερο πάντως;p
Αναστασία Κουτσονάνου

Καλή επιτυχία ο,τι κι αν κάνεις στη ζωής 
σου!Α! ΚΑΙ ΒΡΙΣΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Νικολάκη είσαι απο τα καλύτερα άτομα 
που γνώρισα εδώ μέσα μεγάλη ψυχή.. !! 
Είμαι σίγουρος αυτό που θες να κάνεις 
θα το καταφέρεις χαλαρά και μετά απο 
κάποια χρονάκια θα δείς ξανά αυτό που 
σου γράφω και θα γελάς..! Καλή επιτυχία 
και να μας  θυμάσαι που και που..!
Αλέξανδρος Μηνασίδης

Δικέ μου είσαι μεγάλος. Τα χτισίματα 
σου κατά καιρούς είναι επικά. Το ίδιο και 
τα ανέκδοτα σου(πιο σπάνια βέβαια). 
Δε προλάβαμε δυστυχώς να διαβάσου-
με τον ανεπανάληπτο διάλογο στα γερ-
μανικά με τις απρόβλεπτες παρεμβο-
λές...Καλή επιτυχία με τις πανελλήνιες, 
αν και δε σε φοβάμαι, καλές διακοπές 
και μη ξεχνάς ότι μου χρωστάς από τα 
Χριστούγεννα μία WPB(World Pitogyro 
Battle). 
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Το μόνο που έχω να πω για σένα είναι 
πως είσαι σωστός δάσκαλος εντός και 
εκτός της τάξης.. Καλή επιτυχία σε Πα-
νελλήνιες και καλό καλοκαίρι σου εύχο-
μαι..
Μιχαήλ Κύκνας

Έλα μωρή reife Frau! Έχουμε περάσει 
ατέλειωτες ώρες ξυσίματος στην Aula, 
έχουμε λιώσει στο σπίτι του Θωμά προ-
βάροντας και έχουμε πιει πολλές μπύ-
ρες στο ONE MORE! Σε θυμάμαι στη 
τάξη να κοιμάσαι ώρες ατελείωτες και 
να χουμε ρίξει τρελό γέλιο στις ώρες 
της Freisel εκεί στις πίσω θέσεις ( όταν 
δεν κοιμόσουν! ) ! Να λες πάντα αυτά τα 
θανατηφόρα ανέκδοτα και να περνάς 
πάντα καλά αγορίνα! 
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Sun is shining!
Νικόλαος Μακρυγιώργος 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως αν 
δεν υπήρχε δεν θα είχα ανακαλύψει τον 
θαυμαστό κόσμο της μουσικής, η του-
λάχιστον δεν θα είχα βιώσει όλες αυτές 
τις μουσικές εμπειρίες που έχουν χαρα-
χθεί μες το μυαλό μου. Και τον ευχαρι-
στώ γι αυτό.
Θωμάς Μελετέας

Λοιπόν, οφείλω να σου θυμίσω δημό-
σια το στοίχημα που είχαμε βάλει για το 
τέλος του σχολείου(σε περίπτωση που 
όταν πάρεις το λεύκωμα δεν το έχεις κά-
νει ακόμα)!!!!!! Πραγματικά το περιμένω 
όλη τη χρονιά…! Άντε βρε, ελπίζω να 
επιζήσεις από αυτή τη δοκιμασία και να 
περάσεις ένα τέλειο καλοκαίρι!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα 

Επαναστατης της ζωης και της ιδεολογι-
ας! See you on the other side (ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ φοιτητικη ζωη)...
Δημήτριος Μπάγιας

Νίκο, ανιψιέ της Μαστροκούκου (!), μη 
σταματήσεις να ασχολήσαι με τη μου-
σική και μακάρι να συνεχίσετε και το 
groupάκι σας, με τα υπόλοιπα παιδιά!! 
Πιστεύω ότι είναι κάτι που σας ταιριάζει!! 
Κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούμε, 
αλλά στο μεταξύ σου εύχομαι ό,τι καλύ-
τερο για τη συνέχεια και να είσα πάντα 
ευτυχισμένος!!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου 

Κουκου τρελε εισαι αδερφος και σε εχω 
μεσα στην καρδια μου! Εχουμε περασει 
τοσα μεθυσια, τοσα hangover, τοσες 
φασεις, τοσα αραγματα, τοσα χρονια 
μαζι, στο ιδιο κλασικο θρανιο πισω πισω 
γωνια δεξια και οι αναμνησεις που εχω 
είναι οι καλυτερες. Να ξερεις πως ότι θε-
λησεις ότι χρειαστεις θα ειμαι διπλα σου 
και παντα προθυμος να σε ακουσω και 
να σε βοηθησω!
Χρήστος Μπέτσης

Νίκο σου εύχομαι να πετύχεις στη ζωή 
σου και να έχεις όλα όσα σε κάνουν χα-
ρούμενο!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

Koukoutooooos re megalee.Koukou 
me ena frape ke ena tsigaro proi 
mesimeri vradi apo do ke sto eksis,tha 
ta leme kathimerina spiti aggelou,ta 
logia ine perita..kala na pernas:)
Χριστόφορος
Διαμαντίδης-Ξηντάρης 

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε 
ότι και αν αποφασίσουν να κάνουν στη 
ζωή τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Στο σχολείο δημιουργήθηκαν αρκετές 
φιλίες. Μια τέτοια φιλία είναι και η δικη 
μας… φιλία που δημιουργήθηκε κυρί-
ως στην γ΄ λυκείου ίσως από το γεγονός 
πως καθόμασταν μαζί στο μάθημα των 
μαθηματικών. Θα μου μείνει αξέχαστος 
ο κ.Παπαπέτρου: Κορδώνη τη γραφική, 
Κουκουτέ τη Β΄1. Νικολάκη καλό καλο-
καίρι… εύχομαι να τα πούμε σύντομα 
στο Ε.Μ.Π.
Ιωάννης Κορδώνης

άλλος από εδώ…α ρε κουκουτε!!εχώ να 
θυμάμαι τρελό σκηνικό με τις αναπνοές 
(ελπίζω να κατάλαβες)!! να΄σαι καλα, ρε 
κουκουτουλη!!καλή σταδιοδρομία!
Σταυρούλα Μπαλτά

Αγορίνα μου τι να γράψω στο λεύκωμα! 
Είσαι από τα άτομα που πιστεύω οτι θα 
φτάσουν πολύ ψηλά...όχι για το ταλέντο 
που έχεις αλλά γιατι κουβαλάς χρυσή 
καρδιά!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Νικόλαος Κουκουτός 



Προλαβαίνεις ακόμη να αλλάξεις κατεύθυνση! 
Πραγματικά με σόκαρες στην αρχή της Β’ Λυκεί-
ου όταν εντελώς ξαφνικά ένα τέτοιο μυαλό πήγε 
στη θεωρητική. Τέλος πάντων επιλογή σου είναι. 
Τα τελευταία δύο χρόνια χαθήκαμε λίγο(και λόγω 
κατευθύνσεων) αλλά περάσαμε ωραίες στιγμές 
όπως η κατασκήνωση στο Λάδωνα (το φίδι το 
θυμάσαι?), το άραγμα στη Κινέττα, το Water 
Park, οι δύο ανταλλαγές σε Πόλη, Bayreuth (πως 
γίνεται να έχεις πάντα τους πιο αντιπαθητικούς 
δε το καταλαβαίνω), τη βόλτα στο Mall με την 
Ηλέκτρα που σας έγραφα για να δω τον αγώνα 
(αυτή φταίει που δε πήγαμε για ταινία). Ευχόμαι 
καλή επιτυχία, αν και είναι σίγουρη αυτή, και να 
γίνεις ο νέος Φρόιντ. Καλό καλοκαίρι να χουμε! 
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Θανάση σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στην ζωή 
σου και καλή σταδιοδρομία σε οτιδήποτε κά-
νεις!!
Μιχαήλ Κύκνας

Λες να δούμε και δικά σου ποιήματα στο Με-
τρό;:P
Νικόλαος Μακρυγιώργος

Θανάση μου,
Πρώτα απ’όλα ξέρεις πόσο μ’ αρέσει το όνομά 
σου:P…Δεύτερον οι συζητήσεις που έκανα τό-
σες φορές μαζί σου για κάθε λογής θέματα ήταν 
απλά απίστευτα ενδιαφέρουσες και διασκεδα-
στικές, οπότε συνέχισε έτσι!! Καλή επιτυχία σε 
ότι και αν κάνεις!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα 

Θανάση μου σου εύχομαι να αποκτήσεις ότι 
πραγματικά ποθείς, μιας και το αξίζεις αφού 
είσαι πολύ καλό παιδί. Αν και δεν κάναμε πάρα 
πολύ παρέα σε όλα τα έξι αυτά χρόνια, πάντοτε 
σε ένιωθα κοντά μου και να μου συμπαραστέκε-
σαι ακόμα και σιωπηλά σε ότι τυχόν προβλήματα 
αντιμετώπιζα! Σε ευχαριστώ πολύ για όλακαθώς 
και για την βοήθεια σου στο MUN ΜΑΣ!!! 
Ευαγγελία Νησιώτη

5 χρονια παμε μαζι σχολειο, 2 χρονια καθομα-
στε μαζι, συγκατοικοι στην 5ημερη, συμμαθητες 
στο φροντιστηριο, γειτονες... Αν χαθουμε, τρυπα 
μου την μυτη! Γι’αυτο γραφω λιγα και καλα!
Δημήτριος Μπάγιας

Θάνο μου!! Ευχομαι να σου πάνε όλα καλα και να 

συνεχίσεις με τα αστεία σου ολη τηζωή!!
Γεωργία Πανταζή

Απτα καλύτερα παίδια.  και σιγουρα το καταλλη-
λότερο άτομο για συζήτηση!! Σου εύχομαι ό,τι 
επιθυμείς να το πραγματοποιήσεις!
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Θανασάκο μου, πέρασα ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑΑΑ αυτά 
τα τρία τελευταία χρόνια που κάναμε καλή πα-
ρέα. Είμαι περήφανη που είχα και έχω δίπλα 
μου ένα φίλο γεμάτο κατανόηση, αγάπη και 
συμπαράσταση για μένα! Πάντα σε θαύμαζα 
για την ωριμότητα σου, την εξυπνάδα σου, την 
ανεκτικότητά σου!! Σου εύχομαι να γίνεις ο 2ος 
Freud και να ερχόμαστε όόόλοι σε σένα για ψυ-
χανάλυση (γιατί τη χρειαζόμαστε)….Θέλω να 
είσαι πάντα δυνατός μέσα σου και να θυμάσαι 
πως αξίζεις πολλά!!!!!
Ελισάβετ Μπαξεβανίδου-Τάρου 

Θανάση, εμείς αποκλείεται να χαθούμε για ευνό-
ητους λόγους (βλέπε κυρίως τις αδερφές μας!)!! 
Ωραία περάσαμε και πέρσι το καλοκαίρι και 
φέτος θα περάσουμε ακόμη καλύτερα, που θα 
έχουμε τελειώσει!! Είμαι σίγουρη ότι θα πετύχεις, 
ό,τι κι αν βάλεις στόχο στη ζωή σου!! Αν και θα 
βλεπόμαστε, σου εύχομαι καλά επιτυχία για ό,τι 
κι αν αποφασίσεις να κάνεις!!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου

Θανασάαακη… έχουμε χορέψει πολύ..κι έχουμε 
γελάσει ακόμα πιο πολύ..
Σ’ ευχαριστώ που δέχτηκες να με ανεχτείς δυο 
χρονιές συνεχόμενες με το μακρύ λευκό φου-
στάνι μου..Περάσαμε πραγματικά πολύ ωραία… 
;D
Θυμάμαι τις πολύωρες συνομιλίες μας στο msn..
τις υπαρξιακές συζητήσεις που καμιά φορά ξε-
κινούσαμε… τις πολύτιμες ψυχολογικές ανα-
λύσεις σου για τα ερωτικά μου  προβλήματααα 
στην Τρίτη γυμνασίου :P
Πραγματικά είσαι ένα πολύ σπουδαίο άτομο, 
που δίνει σημασία και ξέρει να ακούει ..κι αυτό 
είναι πολύ σημαντικό και φυσικά θα σε αναδεί-
ξει σε περίφημο ψυχολόγο..
Ελπίζω όλα στη ζωή σου να πάνε όπως τα θές..
και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που θα σ’ αγα-
πάνε για αυτό που πραγματικά είσαι και αξίζεις!!
Ζήσε ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Ε, τι να πω τώρα, τι να πω! WAS! Καταρχήν να σε 

ενημερώσω ότι τώρα που τελειώνουν οι Πανελ-
λήνιες το Kaninchen θέλει να σε ευχαριστήσει 
που μπήκες στη ζωή του και λέτε και κάνα nü 
να περάσει η ώρα γιατί έτσι όπως είχαν γίνει τα 
πράγματα με το lalum δεν πήγαινε άλλο. Άσε που 
χώθηκε και το θλχιου αργότερα και εκεί που κάτι 
πήγαινε να γίνει τα σκάτωσε  όλα και τα έκανε 
Βettmourmour!  Ευτυχώς kein Magistratus mehr 
και αράξαμε και λίγο το πετσόνι μας που από τα 
πολλά nenum και nonum είχε ανατριχιάσει!
Ελπίζω όμως πέρα από έξοχος Kaninchenlog  να 
γίνεις και αξιόλογος Psycholog!  (που θα γίνεις 
και το ξέρεις) Θέλω να πω ότι είσαι με όλη την 
έννοια της λέξης ο καλύτερος μου φίλος και ευ-
τυχώς που υπάρχει και κάποιος που με ανέχεται.. 
Σ’ αγαπώ μ’ αγαπάς!
Υ.Γ : Μάθε όμως να σκουπίζεσαι παιδί μου γλυ-
κό!
Καλή επιτυχία σε ότι κι αν κάνεις στη ζωή! Εύ-
χομαι να είσαι πάντα χαρούμενος και ευτυχισμέ-
νος!
Ηλέκτρα - Μακρίδη Συρεγγέλα

Θανάση μου ήμασταν συμμαθητές στην πρώ-
τη δημοτικού….ξανασυναντηθήκαμε μετά από 
χρόνια στη Γερμανική Σχολή!  Είσαι ένα ώριμο 
και ευγενικό παιδί και μπορεί κανείς να συζητάει 
μαζί σου με τις ώρες….! 
Δεν θα ξεχάσω τις κουβέντες και τις πλάκες μας 
στην Ιστορία της Τέχνης J
Θανάση μου σου εύχομαι να πετύχεις το στόχο 
σου και να είσαι πάντα καλά!
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι και αν 
αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Millenium…xaxaxa!!Πώς μπορείς να τρως τόσο 
πολύ και να είσαι τόσο αδύνατος!!Απορία μιας 
ολόκληρης ζωής!!Καλη επιτυχια, Θανασάκο!!
Σταυρούλα Μπαλτά

Θανάση μου μου  άρεσαν οι φιλοσοφικές μας 
αναζητήσεις στο πιο χρήσιμο μάθημα της χρο-
νιάς;p δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο επάγ-
γελμα να σου ταιριάζει καλύτερα από αυτό που 
διάλεξες:D 
Αναστασία Κουτσονάνου

Καλή επιτυχία ρε!!!να έχεις ο,τι επιθύμεις
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Αθανάσιος Κυρίτσης 



Λευτέρη, ξέρεις τι θα κάνουμε 23/05/11. 
Το έχουμε καθυστερήσει ήδη αρκετά. 
Εννοείται ότι θα τιμήσουμε το έθιμο και 
θα κάνουμε φάρσα!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Παίζει να βγάλουμε ένα copy τα κλειδιά 
σου, για να μη σε κουράζω με τα κουδού-
νια; Σου έχω πει ότι υπόγειό σου είναι το 
καλύτερο μέρος, για να γιορτάζουμε τα 
γκολάκια το Cissé; Ειδικά το καλοκαίρι 
που θα φέρνω και τον Πέτρο, θα γίνει χα-
μός! Όσο για το Μόναχο, μας βλέπω να 
κοιμόμαστε στο πάτωμα και ο Bamo στο 
διπλό κρεβάτι.
P.S. Ορκίσου ότι θα κάνουμε πάντα φάρ-
σες στον γελοίο.
Γιώργος Χατζηιωάννου

Θα κάνω μία κλασική ερώτηση: Το όνο-
μά σου χώρεσε στην σελίδα ή είσαι ο μό-
νος που έπιασε κι άλλες;; χαχα… Φυσικά 
αστειεύομαι. Απλά τα ονόματά σου είναι 
που σε χαρακτηρίζουν, σχεδόν-Ισπανέ 
Ροδόλφο ντε λα Χοσέ Ντομίγκες! Πά-
ντως το δεύτερό σου όνομα τα σπάει… 
(τυχαία το λέω….) Ήσουν απ’ τους πρώ-
τους φίλους που έκανα στη γερμανική 
και χαίρομαι που η φιλία μας κράτησε! 
Ελπίζω από του χρόνου να μην ξεκόψου-
με, να βγαίνουμε, να βλέπουμε ταινίες 
στο φοβερό υπόγειο και να τρώμε την 
σπεσιαλιτέ της γιαγιάς σου! Ρε Λευτέρη 
είσαι πολύ γαμάτο παιδί. Καλή επιτυχία 
να έχεις στη ζωή σου.
Αθανάσιος Κυρίτσης

Για εσένα αγόρι μου δεν ξέρω τι να προ-
τοπώ.Γιατί αν ξεκινήσω να καταγράφω 
ό,τι έχουμε περάσει μαζί φοβάμαι πως 
θα χρειαστώ αρκετές σελίδες. Μαζί πρέ-
πει να έχουμε πάει σε όποια εκδρομή 
είχε το σχολείο. Από τις περιβαλλοντι-
κές, τις ανταλλαγές μέχρι την εκδρομή 
στην Αίγυπτο και αυτές στην Γερμανία. 
Μην μιλήσω για τις ατέλειωτες ώρες 

που περάσαμε στο σπίτι σου, στο σπίτι 
μου..Ή μήπως για τις συζητήσεις μας για 
ποδοσφαιρικά θέματα και τις ήττες σου 
στο fifa; Δεν πειράζει όμως, looser και 
εσύ όπως η ομάδα σου.. Όχι ο ολυμπια-
κός αλλά η άλλη ομάδα με τα κόκκινα..οι 
reds.. Και φαντάζομαι ξέρεις τι σε περι-
μένει τώρα που θα μείνεις στα 18.. Και το 
γεγονός, ότι- κατά πάσα πιθανότητα- θα 
είσαι σε άλλη χώρα δεν σε σώζει. Θα σε 
επισκέπτομαι τακτικά και εσύ θα έρχεσαι 
για να (ξανα)πάμε στον ναό.. Να χαθού-
με δεν πρόκειται οπότε φοβάμαι πως θα 
πρέπει να με ανέχεσαι για πολλά ακόμα 
χρόνια.. Πριν φύγεις άλλωστε έχουμε 
μπροστά μας ένα καλοκαίρι ολόκληρο.. 
Και πριν απ’ αυτό στις ενδοσχολικές θα 
εγκατασταθώ σπίτι σου..Ξέρεις γιατί.. Εις 
το επανειδείν λοιπόν, Lefteris…
Μιχαήλ Κύκνας

Mετα απο κανα δεκαλεπτο που μου 
πηρε να γραψω το ονομα σου, μπορω με 
σιγουρια να σου πω οτι θα περασω κανα 
μεσημερι απο τον Μυθο να σε βρω.. Γιατι 
εκει θα εισαι, οσα χρονια κι αν περασουν 
:P.
Δημήτριος Μπάγιας

ΠΙΤΟΓΥΡΑ ΡΕ! Αγοοοόρι μου! Είχαμε 
περάσει καλά χρόνια ρε φίλε! Πολλά 
σουβλάκια, πολλοί καφέδες και πολύ 
χαβαλές ανά πάσα στιγμή! Τώρα δεν 
πρόκειται να πω πολλά για σένα από δω 
τα χουμε πει άπειρες φορές άλλωστε! 
Λοιπόν, βλάκα , ηλίθιε ετοιμάσου για ξέ-
φρενο καλοκαίρι και για πολλά κρύα του 
χρόνου που θα μαστε στη Γερμανία !! Να 
σαι πάντα καλά αδερφέ! 
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Δεν ξέρω τι να γράψω για σένα. Είναι 
πάρα πολλά! Δε θα χαθούμε.
Νικόλαος Μακρυγιώργος

Νομιζω πως κρατά στα χέρια του δύο ρε-
κόρ στα πλαίσια του σχολείου: α) Ρεκόρ 
κατανάλωσης πιτόγυρων, β) Ρεκόρ εκτε-
νέστερου ονόματος στους καταλόγους. 
Δεν ξέρω για άλλα ρεκορ, πάντως σιγου-
ρα μια από τις πρώτες θέσεις στη φιλία 
και την αδελφικότητα τις πιάνει άνετα.
Θωμάς Μελετέας

Λευτεράκη μου,
Είσαι από τα πιο γλυκά παιδιά και πραγ-
ματικά χαίρομαι που είχα την ευκαιρία 
να σε γνωρίσω! Μ’αρέσει βρε παιδί μου 
έτσι που είσαι χύμα, που δε σε νοιάζει 
τι λένε οι άλλοι για σένα, που είσαι ήρε-
μος και δε λες κακίες, που παίζεις tetris 
κάθε ώρα και στιγμή και που κάθε μέρα 
ερχόσουνα αγουροξυπνημένος και ξε-
μαλλιασμένος στο σχολείο(ειδικά στις 
πρώτες ώρες Παπαπέτρου:P)!!! Φέτος 
που πήγαμε στην εκδρομή στο Βερολί-
νο νιώθω πως ήρθαμε τόοοοοοοοοσο 
κοντά και γνωριστήκαμε ακόμα καλύτε-
ρα!!! (2 χρόνια περίμενα για να το γράψω 
αυτό! χαχα)…Ελπίζω να μη χαθούμε ρε! 
Φιλάκια
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Λευτέέέέέρης! ‘Εχεις κάνει πολύ επικά 
πάρτυ αυτά τα 5 χρόνια και σου αξίζουν 
δημόσια συγχαρητήρια! Ελπίζω και εύ-
χομαι να πετύχεις εκεί στην ξενιτιά και 
κάνε και καμιά αποτοξίνωση από το πί-
τα-γύρο-πατάτα! Φιλάκιαααα! 
Ευαγγελία Νησιώτη

Joooοοοοοοοοοοsh. Θα μου λείψουν 
πολύύύ οι ώρες τις κατεύθυνσης, οι ατά-
κες, το γέλιο.. να με λες sexy νταλικέρη.. 
χαχα 
Με το που τελιώσουν οι πανελλήνιες θα 
έρθω να διανυκτερεύσω σπίτι σου για 
κανα μήνα.προετοιμάσου ; ) Σου εύχομαι 
επιτυχία σε ό,τι κάνεις και να περάσεις 
τέλεια φοιτητικά χρόνια!!
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Ελευθέριος-Αθανάσιος 
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 



Λευτέρη, καλή επιτυχία σ’ ό,τι θέλεις να 
πετύχεις! Είμαι σίγουρη πως θα τα κατα-
φέρεις..
Ελισάβετ Μπαξεβανίδου-Τάρου

Λευτέρη, εμείς βέβαια δεν πρόκειται να 
χαθούμε, γιατί έχουμε τους γονείς μας 
και τη νονά σου και θεία μου!! Αν πας 
Καρλσρούη θα βρεθείς εκε΄που βρεθή-
καν και οι γονείς μας και αν πας Μόναχο 
θα έχεις την καλύτερη ξεναγό (Τατιά-
να!!) και θα σας έρθω κι εγώ επίσκεψη 
κάποια στιγμή του χρόνου!! Όποιο δρό-
μο κι αν ακολουθήσεις πάντως, σου εύ-
χομαι καλή συνέχεια και να είσαι πάντα 
ευτυχισμένος!! Φιλάκια
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου 

Χαχα..πιστεύω πως θα σε βλέπω σε εφι-
άλτες μετά από λίγα χρόνιααα..να μου 
κάνεις νοήματα και να μου φωνάζεις να 
χωθώ κάπου…
Προσπάθησα βέβαια επανειλημμένα να 
χωθώ και σε σένα αλλά με απέρριψες 
σκληρέ και ανελέητε Λευτέρη.. (πληγώ-
θηκα να το ξέρεις :P)
Εύχομαι να γίνετε περιζήτητος  και 
διάσημος sportscaster κύριε Ελευθέ-
ριε-Αθανάσιε Κωνσταντινίδη Aσημα-
κόπουλε..και να λέω περήφανα στους  
μελλοντικούς  (κούκλους btw) γιούς 
μου που θα συναρπάζει η μετάδοσή 
σας ..πως κάποτε υπήρξατε συμμαθη-
τής μου..χεχε
Φιλάκια πολλάααα …να είσαι πάντα χα-
ρούμενος..ότι κι αν κάνεις.!
Ζήσε ΑΘΛΗΤΙΚΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Μετά από έξι χρόνια στην ίδια τάξη 
και τρία χρόνια στενής φιλίας μαζί σου 
έχω μάθει τρία πολύ βασικά πράγματα 
για τη ζωή: α) ποδοσφαιρική ορολογία, 
συνθήματα και τη θεμελιώδη αρχή ότι 
όταν χάνει ο Ολυμπιακός δεν πρέπει κα-
νείς να τολμάει να σου πηγαίνει κόντρα 

β) την τιμή και την ποιότητα όλων των 
σουβλατζίδικων στο Μαρούσι- η κλασι-
κή πλέον ατάκα « τέσσερα πιτόγυρα με 
πατάτες» έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στην 
μνήμη μου-. γ) ότι την φιλία δεν την 
εκφράζει κανείς με λόγια, αλλά έμπρα-
κτα και ουσιαστικά. Σε ευχαριστώ που 
ήσουν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια 
και ελπίζω να συνεχιστεί -παρά την από-
σταση- η φιλία μας, Λευτέρη μου!
Αριάδνη Πολυχρονίου

Σου γράφω καταρχήν για να σε ευχαρι-
στήσω για κείνη την τραγική μέρα στο 
Βερολίνο, στο αεροδρόμιο που τόλμη-
σες να με ανεχτείς μέσα στην γκρίνια 
μου και να μου κάνεις παρέα! Σε ευχαρι-
στώ θερμά! Χεχε! Καλή επιτυχία!
Ηλέκτρα Μακρίδη-Συρεγγέλα

Λευτεράκι μου! Θα μου λείψεις!! Ελπίζω 
όλα να πάνε καλά στη Γερμανία που θα 
πας!!Θα έρχομαι να σας βλέπω εκεί και 
θα με φιλοξενείτε!! Θα θυμόμαστε το 
«Yesterdayyy « και θα χαιρόμαστε! Δε 
χανόμαστε!! J
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

Καλός άνθρωπος, καλοσυνάτος, με ατε-
λείωτο χιούμορ και έναν τόνο παιδικής 
αφέλειας. Λευτέρη χάρηκα για τις στιγ-
μές που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια και 
σου εύχομαι να συνεχίσεις να ζεις τη 
ζωή σου με αυτή την καλοσύνη που σε 
διέπει. Σου εύχομαι ακόμα καλές επιτυ-
χίες και καλή σταδιοδρομία.
Ο Φίλος σου Ορφέας Γεωργιάδης

Ρε πότε θα πάμε για ταινία να κάνουμε 
φάρσα στον Κορδώνη?
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Γαυρε φλωρε πες στον μαρινακη του 
χρονου αντι να πληρωσει να παει να κα-
νει ο ιδιος τον διαιτητη πιο οικονομικα 
θα του ερθει! Σελτικς θα χασουν/ MIAMI 
HEAT φαβορι τιτλου!
Χρήστος Μπέτσης

Λευτεράκη καλό καλοκαίρι και καλά 
μυαλά εκεί στα μακρινά τα μέρη (στη 
Γερμανία)… Εισαι και θα είσαι κολλητος 
και γι’ αυτό δεν χρειάζεται να σου γρά-
ψω πολλά… Αξέχαστα τα έξι χρόνια που 
περάσαμε… Ελπίζω να έχουν μείνει και 
για εσένα το ίδιο… Ας μην χαθούμε… 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ιωάννης Κορδώνης

Λευτέρη-Αθανάσιε-Ασημακόπουλε-
Κωνσταντινίδη-ντε Σόουζα!!καλή επιτυ-
χία σε ό,τι επιλέξεις να κάνεις!!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Τι μπορεί  να προσφέρει αλήθεια, ένα 
κίτρινο φύλλο  που θέλησε να  πάει κό-
ντρα  στο ρεύμα του ποταμού?  Μπο-
ρεί.....  μπορεί να μάθει  το ποτάμι  να 
ονειρεύεται... 
 Εύχομαι  να είσαι  πάντα  ευτυχισμένη,  
να μη στενοχωριέσαι  για κανένα  λόγο  
και να μην   σταματήσεις  να ονειρεύε-
σαι!!!!!! J
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Αλεξάνδρα, κοπελάρα καλή, συνέχεια 
σε ό,τι κάνεις. Να βλεπόμαστε ρε, αμαρ-
τία είναιJ
Γιώργος Πουλόπουλος

Αλεξ, η μπασκετμπολίστρια της τάξης…. 
εμείς είμαστε μαζί από τα v-kurs, αλλά 
και στις ανταλλαγές! Σου εύχομαι καλή 
επιτυχία σε ό,τι κάνεις στη ζωή σου και 
να περνάς καλά!
Αθανάσιος Κυρίτσης

Καλό μου κωτζίβαρ φτάσαμε στο τέλος 
και δε το καταλάβαμε. Ακόμη μου είναι 
φρέσκα στη μνήμη το καραόκε(γιατί 
δε τραγούδησες?), το ανούσιο χορευ-
τικό μας στη Β΄Λυκείου στο προαύλιο, 
το ΔΕΝ που αναγκάστηκα να υποστώ 
όλη τη φετινή χρονιά(αλλά για σένα χα-
λάλι), τις βόλτες μας στο Zoologischer 
Garten(simply burger ή pizza?), τις 
βόλτες στο Μαρούσι, τις ανυπόφορες 
στιγμές με το C στο λεωφορείο για Νε-
ραντζιώτισσα, τις αμέτρητες φωτογρα-
φίες στη τάξη. Θα ακολουθήσουν πολύ 
καλύτερα. Το καλοκαίρι είναι μπροστά 
μας.
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Η αλήθεια είναι πως μέχρι φέτος Δεν κά-
ναμε πολλή παρέα. Μέχρι φέτος όμως..
Πραγματικά Δεν έχω γνωρίσει πιο αυ-
θόρμητο άτομο από εσένα.. Δεν νομίζω 
πάντως να σταματήσεις το μπάσκετ.. 
Και Δεν πρόκειται να σου φάω τη θέση.. 
Η θέση είναι δική σου.. Δεν πιστεύω να 
σε προβλημάτισαν τα Δεν, έτσι; Άλλω-
στε απ’ ότι ξέρω οι συνειρμοί που κά-
νεις μόνο δυσάρεστοι  Δεν είναι.. Καλή 
επιτυχία στις Πανελλήνιες, λοιπόν, και 
εύχομαι να μπεις στην σχολή που θες... 
Και περιμένω να με καλέσεις για μπάρ-
μπεκιου στο εξοχικό σου..
Μιχαήλ Κύκνας

Κοπελάρα μου εσύ θα μου λείψεις 
πραγματικά! Πάντα γελούσες κι ας εί-
χες νεύρα! Κολλητοί στα πρώτα χρόνια 
του Γυμνασίου και μετά πάλι παρέα στο 
Λύκειο! Σε τσάντιζα μερικές φορές γιατί 
σου έβαζα τις φωνές αλλά πάντα σ’ αγα-
πούσα ! 
Να περνάς καλά πάντα, να εκπληρώσεις 
όλους σου τους στόχους και να σαι ευ-
τυχισμένη! Φιλιά! J
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Μικρό μου πιθήκι,
Τι να πρωτοπώ για σένα;;;; Είμαι απλά 
τυχερή που έχω φίλη το καλύτερο παι-
δί!! Η κουταβίσια φατσούλα σου, το 
λαμπερό χαμόγελό σου και η τεράστια 
αγκαλιά σου κάνανε τις μέρες μου στο 
σχολείο μακράν καλύτερες…!Ακόμα και 
η γκρίνια και η μουρτζουφλιά που ώρες-
ώρες είχες, ήταν και αυτές τόσο αστείες 
και χαριτωμένες. Αφού για να καταλά-
βεις όταν δεν ερχόσουνα στο σχολείο 
κάτι μου έλειπε…και δεν υπερβάλλω! 
Εντάξει….παραδέχομαι ότι κάποιες φο-
ρές (σπάνια βέβαια :P) νευρίαζα και σου 
φώναζα και γενικά ήμουν λίγο κακιά 
μαζί σου και ζητάω δημόσια συγγνώμη 
γι’ αυτό! Αυτά….τα υπόλοιπα από κο-
ντά! Δεν πρόκειται να χαθούμε!
ΥΓ: στο είχα πει ότι αυτό που σου έγρα-
ψα μοιάζει λίγο με ερωτική εξομολόγη-
ση:D
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Φερε την Μπρουνα να την περασει ενα 
χερακι ο Σκοκο!!!
Δημήτριος Μπάγιας  

Αλεξάνδρα μου, διπλανη μου στο abc!!! 
Σαγαπω πολύ και σου ευχομαι ο,τι καλυ-
τερο στη συνεχεια!!! Δεν θα ξεχασω την 
πλακα που ειχαμε μαζι και βασικα….
εσενα δεν θα σε ξεχασω ποτέ!!!! Μαζι ει-
μασταν στο Bayreuth, μαζι στο μπασκετ 
και να φανταστεις ειχαμε την ιδια αγα-
πημενη καθηγητρια!!! Θα μου λειψεις 
μωρε…
Γεωργία Πανταζή

Αλεξάνδρα
Κώττη- Δόμπρετς 



Αλεξάνδρα το είχαμε λιώσει στο τηλέ-
φωνο !! Έχουμε αναλύσει τα ΠΑΝΤΑ. 
Από την λυση των ασκήσεων εώς την 
κάθε λεπτομέρεια της προσωπικής μας 
ζωής..χαχαχα Θα μου λείψεις πολύ και 
δεν θέλω να χαθούμε μετά το σχολείο.. 
Σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς να το πραγ-
ματοποιήσεις!
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Αλεξάνδρα, πραγματικά ελπίζω να πε-
ράσεις εκεί που θέλεις, γιατί πραγμα-
τικά θυμάμαι ότι το λες απ’ την πρώτη 
λυκείου και αυτό δείχνει πόσο το θέ-
λεις!! Στο Aachen μέναμε και μαζί στο 
δωμάτιο! Φέτος στο Βερολίνο μπορεί 
να μην ήμασταν μαζί στο δωμάτιο, αλλά 
τελικά περισσότερα βράδια κοιμήθηκα 
σε εσάς παρά στο δικό μου δωμάτιο 
(παρεπιπτόντως, ευχαριστώ για αυτό!) 
Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο για την συνέ-
χεια και να είσαι πάντοτε ευτυχισμένη!! 
Ελπίζω να ξαναβρεθούμε τώρα που δεν 
θα έχουμε το σχολείο!! Φιλάκια
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου

Πιστεύω πως ήρθε καιρός να διαλύ-
σουμε την συμμορία..δεν μας παίρνει 
άλλο..μας πήραν χαμπάρι… πως θα 
καλυφθούμε; Στέλνουν και απειλητι-
κά γράμματα από τη γερμανική μαφία 
τώρα..πρέπει να εξαφανιστούμε..τι θα  
κάνουμεεε;
Αλλά ξέχασα..εμείς..
Είμαστε αλάνια, διαλεχτά παιδιά μέσα 
στην πιάτσα
και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες 
τη δική μας ράτσα
04.10 πμ τέσσερα σκοτεινά κορίτσια σε 
ένα ύποπτο κίτρινο αμάξι με έναν μυ-
στηριώδη Γιαπωνέζο τύπο σε μια στοι-
χειωμένη λεωφόρο έξω από ένα κακό-
φημο ξενοδοχείο… τι κάνουν άραγε; 
Χαχα…ξέρεις πολύ καλά τι κάνουν..
ΑΛΑΝΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
Εύχομαι η ζωή σου να είναι γεμάτη 

συναρπαστικές και μυστηριώδεις στιγ-
μές… απόλαυσέ τις! :D
Ζήσε ΑΛΑΝΙΚΑ:D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Ειλικρινά χαίρομαι που σε γνώρισα και 
σε είχα συμμαθήτρια, αλλά και φίλη, 
έξι ολόκληρα χρόνια. Σου εύχομαι να 
εκπληρωθούν όλα τα όνειρά σου. Καλό 
καλοκαίρι!
Ιωάννης Κορδώνης

Είσαι σουρλουλού με το σίγμα κεφαλαί-
ο!!!κοπελάρα μου, είναι γεγονός πως το 
μυαλό το΄χεις πάνω απ΄το κεφάλι, αλλά 
αυτό είναι που μας τρελαίνει όλους!!! 
Μας ενθουσιάζεις όλους με τις ιστορίες 
που βγάζεις απ΄το κεφάλι σου!!! Είσαι 
άνθρωπος γκαντέμης, αλλά πιστεύω 
πως η τύχη σου θα φτιάξει απ΄του χρό-
νου..!!Είμαι σίγουρη βασικά. Μωρή τρε-
λή, καλή σταδιοδρομια αν και μ εσένα 
δεν χάνομαι που να κοπανάς τα κεφάλι 
σου!!!
Σταυρούλα Μπαλτά

Αλεξάνδρα σου εύχομαι καλή συνέχεια 
σε ό,τι και αν κάνεις!!πιστεύω σε σένα ;)
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Κάνε γρήγορα. Μη χαζεύεις.
Τα όμορφα πράγματα στη ζωή,
κρατούν όσο και η βροχή,
ανάμεσα στα δάχτυλά σου.
Το θέμα είναι να μην ξεχαστείς και δεν 
απλώσεις την κατάλληλη στιγμή τη χούφτα 
σου...
Καλή τύχη!
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Λάμπερ τραγουδισταρά από το δημοτικό 
που σε γνώρισα μέχρι το τέλος του Λυκεί-
ου, αν και δεν κάναμε τόση πολλή παρέα, 
σε εκτιμούσα πολύ. Αν και θα χαθούμε έτσι 
όπως το κόβω, σου εύχομαι τα καλύτερα 
φίλε σε ό,τι κι αν κάνεις. 
Ορέστης Παστελλάς 

Ρε το φαντάζεσαι? Σε λίγους μήνες πιθανό-
τατα θα μαστε και οι δύο στη ξενιτιά(εσύ 
σίγουρα). Σαν ψέμα ακούγεται. Τόσα και 
τόσα περάσαμε, τις ατελείωτες βόλτες στο 
Μαρούσι(Α’+Β’ Λυκείου), τα ρακόμελα στο 
κέντρο, το άραγμα στη βεράντα με κιθά-
ρα και τραγούδια(παρεμπιπτόντως είσαι 
παράφωνος), το Άαχεν, την επίθεση με ζά-
χαρες και πετσέτες στον Λίο(ακόμη να βρί-
σει!), τη τιμή που είχα να είμαι παρών στη 
μοναδική φορά που πήγες σινεμά(φαίνεται 
εκεί στα βουνά δεν έχει), τις εφιαλτικές 
στιγμές στη Τεχνολογία Επικοινωνιών(ρε σε 
φοβάμαι), τις αφίσες του Rockkonzert(που 
σκανδαλωδώς μείωσα τις τιμές και είχες 
και παράπονο), το συνεχές «δεκάνωτίπο-
ταστητάξη» (Ιστορία τέχνης), το Βερολίνο 
και τα τραγούδια στον ηλεκτρικό(15/24), 
τις καταθλιπτικές-τρομακτικές ιστορίες 
στο Palmie. Επίσης άλλαξε ομάδα ψευ-
τογαύρε γιατί θα δημοσιοποιήσω συγκε-
κριμένες φωτογραφίες(ξέρεις εσύ). Σε 
περιμένω να ατενίσουμε μαζί εδώ στο 
Ψαλίδι με κυάλια γείτονες (μάλλον γειτό-
νισσες), βίντεο κλαμπ, ΙΕΚ και δε ξέρω και 
γω τι άλλο. Καλό καλοκαίρι να χουμε ρε.                                                                                                                                      
–Θέλω τα σοκολατάκια μου πίσω!!!
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Στην αρχή νομίζω η σχέση μας δεν ήταν 

και η καλύτερη δυνατή. Λίγο εκρηκτική θα 
την χαρακτήριζα.. Ακόμα όμως είχες μα-
κρια μαλλιά και φορούσες συνέχεια μαυρες 
μπλούζες..χαχα.. Στην συνέχεια σε έστρωσα 
λίγο και βρήκαμε ένα κώδικα επικοινωνίας.. 
Χωρίς ωστόσο να λείπουν οι απαραίτητες 
«φιλοφρονήσεις» εκατέρωθεν.. Τώρα βέ-
βαια θα μου λείψουν μιας και θα ξενιτευ-
τείς.. Αυτο δεν σημαίνει πως θα χαθούμε. 
Περιμένω πρόσκληση για München.  Χαι-
ρετώ την «φωνή» του σχολείου.. Και ξέρεις 
πως χαιρετώ εγώ, έτσι δεν είναι; Όχι που θα 
μου ξέφευγες...
Μιχαήλ Κύκνας

Αγόρι μου έχεις φωνάρα.
Νικόλαος Μακρυγιώργος

Είναι σπάνιο να βρεις άτομο στην ηλικία 
μας που να αγαπά πραγματικά τουτα τα χώ-
ματα. Διότι ο καθένας από εμάς θεωρεί τον 
εαυτό του πατριώτη, ποιος πατριωτισμός 
είναι όμως ο σωστός, ο υγειής; Όταν εκφρά-
ζεις τον πολιτισμό σου μέσα από την τέχνη, 
τη μουσική, το τραγούδι, το σεβασμό και τη 
δουλειά, όταν έχεις όραμα και όνειρα με νό-
ημα, όταν θές με κάθε τρόπο να αγωνιστείς 
για ένα καλύτερο μέλλον, τότε, τουλάχιστον 
για εμένα, είσαι πατριώτης, από αυτούς που 
η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα. 
Θωμάς Μελετέας

Γιωργίνο μου,
Για το μόνο που είμαι σίγουρη είναι πως οι 
ερμηνείες σου στο τραγούδι θα μου μεί-
νουν αξέχαστες όταν τελειώσω το σχολείο!( 
το αγαπημένο μου ήταν η «πιρόγα»)…Α,ναι! 
Και το φοβερό αμάξι σου δεν πρόκειται να 
ξεχάσω που έκανε τόσες φορές τζάμπα το 
ταξί για να με πάει σπίτι μου( ..ευχαριστώ 
πολύ ειδικά το μπαμπά σου γι’ αυτόJ
Καλό καλοκαίρι βρε! Φιλάκια πολλά!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα 

Λαμπερ το ξέρεις ότι η σχέση μας από πριν 
να μπούμε στην ΓΣΑ ήταν αρκετά επεισο-
διακή, στα V-kurse. Ωστόσο και κατά τη δι-
άρκεια αυτών των 6 ετών συνέχισε να είναι 
έτσι. Δεν ξέρω που οφείλεται όλη αυτή η 

εναλλαγή φιλίας-μίσους κλπ αλλά θαρρώ 
πως τώρα βρισκόμαστε σε ένα ενδιάμεσο 
στάδιο και όντας σε αυτό το στάδιο μπορέ-
σαμε και συνεργαστήκαμε στην προετοιμα-
σία και την οργάνωση ενός από τα καλύτερα 
συνέδρια MUN που έχουν γίνει στην Γερμα-
νική. Θα σε θυμάμαι τόσο για τις καλές όσο 
και για τις κακές μας στιγμές, αφού αυτές οι 
τελευταίες είναι που μας καθορίζουν και ως 
ανθρώπους. Εύχομαι να εξελιχθείς μουσικά 
και επαγγελματικά DSG!! 
Ευαγγελία Νησιώτη

Α προεδρα! Ουτε το ΠΑΣΟΚ τετοιο σερι 
εξουσιας! Εκτος αυτου, θα θυμαμαι το γελιο 
και τις πολιτικες συζητησεις..! Αντε τσιου..
Δημήτριος Μπάγιας

Lumber μου!!! Καθόμουνα και εγραφα το 
λευκωμα και θυμήθηκα ότι στην πρωτη γυ-
μνασίου στην μουσική καθομασταν μαζι!! 
Θυμασαι καθόλου;; Και να μην θυμασαι 
δεν πειραζει. Μπορει να μην κάναμε τρε-
λη παρεα, αλλα αυτές τις λιγες στιγμες που 
ημασταν μαζι ειχαμε τρελο γελιο!! Θέλω να 
παραμεινεις όπως εισαι, ετσι αγαπητος σε 
ολους, και να μην χασουμε καθολου επαφη! 
Να ξέρεις ότι και στη Γερμανία θα σου ερθει 
καποια μερα η Γεωργια και θα σου πει: Λα-
μπρολουλεεε, ελα να παμε σε κανα μουσειο 
να δουμε κανα σκύλο!! Το πιο πιθανό είναι 
βεβαια να πάμε σε συναυλία μαζί αλλά έχε 
το και αυτό υποψιν σου! Σου εύχομαι καλή 
συνεχεια στη ζωη σου και όλο επιτυχιές!!
Γεωργία Πανταζή

Αν και είχαμε βριστεί σε κάποια φάση τελί-
κα παραδέχομαι πως είσαι πολύ καλό παιδί! 
Θέλω κάποια στιγμή να μας τραγουδίσεις 
ξανά το αγαπημένο μου τραγούδι ( through 
the glass) .. :D Καλή επιτυχία σε ό,τι και να 
κάνεις στο μέλλον!
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Γιώργο, από του χρόνου σε βλέπω να σπου-
δάζεις στο Βερολίνο, κι αν όχι εκεί σίγουρα 
κάπου αλλού στη Γερμανία!! Αν εξαιρέσου-
με τη πρώτη και την τε΄λευταία χρονιά στη 
Γερμανική, ήσουν πάντα ο πρόεδρος της 

Γεώργιος Λαμπρόπουλος 



τάξης μας και πιστεύω ότι σου πήγαινε 
αυτός ο ρόλος, μια χαρά τα κατάφερνες!! 
Συνέχισε να ασχολείσαι με τη μουσική γιατί 
απ’ ότι φαίνεται είναι κάτι που σου ταιριά-
ζει και σε εκφράζει! Έχεις και πολύ ωραία 
φωνή (φοβερές οι γιορτές του σχολείου)!!! 
Μακάρι να συνεχίσετε και το groupάκι σας 
με τα παιδιά!! Πάντως ό,τι και να κανεις σου 
εύχομαι καλή επιτυχία για τη συνέχεια και 
να είσαι πάντα ευτυχισμένος!!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου 

Lumber, πρόεδρος, ροκ τραγουδιστής, 
πιανίστας, λαϊκός τραγουδιστής, μέλος 
μπάντας, μωβ οπτασία(με τρελαίνει το μωβ 
συνολάκι)…πρώην μακρυμάλλης, deputy 
secretary general..
Εύχομαι η ζωή σου να είναι γεμάτη τίτλους 
και πολλέεεες διακρίσεις… να μας κάνεις 
περήφανους που κάποτε σε επιλέξαμε ως 
πρόεδρο μας..:D
Ζήσε ΜΟΥΣΙΚΑ :D (με μια πιρόγα :P)
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου 

Ταξίδια, τηλεφωνήματα, κοινές εμπειρίες, 
καβγάδες, καλοκαιρινά βράδια στο Μα-
ρούσι με τους υπόλοιπους, διαδρομές με 
το αγαπημένο πλέον λευκό αμάξι, άπειρη 
συμπαράσταση και όνειρα είναι μερικά 
μόνο πράγματα που έχω συνδέσει μαζί 
σου τα 6 χρόνια που περάσαμε μαζί! Από 
τα συνέδρια και τις υποχρεώσεις μέχρι τις 
πιο χαρούμενες στιγμές και συγκινητικές 
εμπειρίες(π.χ νύχτες στην Χάγη) σε ένιωθα 
δίπλα μου και σε ευχαριστώ πολύ για αυτό! 
Πολλές ευχές για το νέο ξεκίνημα στο Βερο-
λίνο, Λάμπερ μου! 
Αριάδνη Πολυχρονίου

Γιωργίνο, θα μου λείψεις πολύ!! Ξέρω πως 
θα κρατήσουμε επαφή, άλλα παρ’ όλα αυτά 
θα μου λείψεις! Πιο πολύ απ’ όλα θα μου 
λείψει η πολυαγαπημένη φωνή σου!! Θα σε 
παίρνω τηλέφωνο να μου τραγουδάς!! Γκρι-
νιάρη Lumber μου, σου εύχομαι καλή επιτυ-
χία!! Μακάρι να μπορέσεις να εκπληρώσεις 
τους στόχους σου και να πραγματοποιήσεις 
τα όνειρά σου!!Φιλια Φαφουτ μου!!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

Λοιπον εφτασε η μεγαλη στιγμη. Η αυλαια 
της σχολικης μας ζωης επεσε και ηρθε η 
στιγμη του αποχαιρετισμου. Θελω ομως 
εδω μεσα να μεινει γραμμενη η μικρη μας 
ιστορια, love! Η σχεση μας μαλλον ξεκι-
νησε υπο τις πιο τελειες των συνθηκων 
ή τουλαχιστον ετσι βλεπω το ταξιδι στην 
Κωνσταντινουπολη! Αρχικα ηταν μια απρο-
σμενη αλλα και σχετικα αδιαφορη γνωρι-
μια η οποια δεν αργησε να εξελιχθει σε κατι 
ιδανικο. Με πολυ αργα βηματα εκανες την 
εισοδο σου στην ζωη μου και εγω (φαντα-
ζομαι) στην δικη σου. Δεν ξερω για ποιον 
λογο εμπιστευτηκαμε τοσο πολυ ο ενας 
τον αλλο, ξερω ομως πως δεν θα το αλλαζα 
με τιποτα. Τα μηνυματα, οι συζητησεις, τα 
ουρλιαχτα οταν τραγουδουσες,οι «κοπανι-
τσες»σου στο Μ.U.N.,το Βερολινο, και αλλα 
τοσα που μαλλον δεν χωρανε. Το τελος της 
σχολικης μας ζωης δεν θα σημανει και το 
τελος της φιλιας μας. Ειμαι πολυ περηφα-
νη για σενα για διαφορους λογους, τουσς 
οποιους γνωριζεις και ξερεις οτι θα απογο-
ητεθτω πολυ αν σε χασω. Εισαι μερος της 
μικρης μου ρουτινας Lumber μου και θελω 
να παραμεινεις. Ετσι λοιπον κλεινοντας θα 
σου υπενθυμισω πως καποτε μου εδωσες 
την πιο τελεια υποσχεση και περιμενω να 
την πραγματοποιησεις. Αγαπη, καλη αρχη 
στην νεα σου ζωη, να μας θυμασαι παντα 
και φροντισε να εισαι εκει γιατι εγω θα ειμαι 
σιγουρα. Σε αγαπω πολυ!
Μαίρη Αγγελάκη

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι και 
αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Captain αρχηγε μεγαλε ηρθε η ωρα για λιγα 
soft νομιζω γιατι ειδα ένα κακο σκυλι στον 
δρομο και έναν νεαρο κουρασμενο από το 
κουβαλημα. Λογικα θα μαστε μαζι Βερολινο 
του χρονου οποτε δεν θα μου λειψεις γιατι 
και τα επομενα χρονια θα οργιαζουμε μαζι!
Χρήστος Μπέτσης

Τι να πω για το Γιωργο… Κουτέλλλλα καλό 
καλοκαίρι, καλά μυαλά και υπομονή στη 
Γερμανία… Να ξέρεις ότι για μενα είσαι 

πραγματικός φίλος… Ελπίζω και εγώ για 
εσένα… Σου ευχομαι να πραγματοποιήσεις 
όλα τα όνειρά σου (ξέρεις τι εννοώ) και… 
μην χαθούμε… ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ιωάννης Κορδώνης

Τι να πω για εσένα…??δεν ξερω, πργματι-
κα.. πωπω..λοιπον, αγορίνα, ελπιζω να΄σαι 
παντα καλά κ το εννοώ.. εισαι πολύ σπου-
δαιο ατομο με μια σπουδαία και τεραστια 
κουτέλα..χαχα..σε ευχαριστώ για όλα ρε..για 
όλα…Επίσης, οφειλω να σου πω πως δεν 
πρεπει να χαραμιζεσαι για βλακόμετρΕΣ 
που περιφέρονται γυρω σου αν και νομιζω 
πως το εχεις σταματήσει πλέον. Να σου πω, 
φρόντισε να μην μείνεις σε εστία γιατί όταν 
θα έρχομαι να σου μπαστακώνομαι στο 
βερολίνο..καταλαβαίνεις, χρειάζομαι την 
ανεσή μου…τουλαχιστον μια πολυκατοικια 
για την πάρτι μου..στο κάτω κάτω το αξίζω..
χαχαχα!!Πολύ δύσκολο τελικά να γράφεις 
για ένα άτομο που ξέρεις και σε ξέρει τοσο 
καλά…Καλή επιτυχία, ρε αγορι μου!! Το 
μόνο σιγουρο είναι ότι δεν χανόμαστε εμείς 
οι 2..οπότε τα αλλα από κοντα στα επόμενα 
μας χρονάκια.ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΣΕ ΑΝΤΕ-
ΧΩ???
Σταυρούλα Μπαλτά

Τι να πρωτοθυμηθώ!!!!από την 1η γυμνα-
σίου δίπλα δίπλα έχουμε περάσει πολλές 
ωραίες στιγμές!Γιώργο καλή επιτυχία σε ό,τι 
κι αν κάνεις
και να θυμάσαι οτι ο,τι θελήσεις εγώ θα 
είμαι δίπλα σου αν με χρειάστεις!α!! και 
μην αφήσεις το τραγούδι!!θα σαι μεγάλος 
μ.....!!!!ΚΑΛΗ ΖΩΗ ΑΓΟΡΙΝΑ ΜΟΥ!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Λάμπερ τραγουδισταρά από το δημοτικό 
που σε γνώρισα μέχρι το τέλος του Λυκεί-
ου, αν και δεν κάναμε τόση πολλή παρέα, 
σε εκτιμούσα πολύ. Αν και θα χαθούμε έτσι 
όπως το κόβω, σου εύχομαι τα καλύτερα 
φίλε σε ό,τι κι αν κάνεις. 
Αχιλλέας Τσαρπαλής - Φραγκουλίδης



Das kleine Ilektro…  Τι θες; Να γράψω 
κάτι για σένα; Όχι ρε, δεν γράφω! Δεν 
γράφω, δεν γράφω, ich schrube nicht! 
Mur! (το μισό κείμενο θα είναι στα «γερ-
μανικά», χαχα). Καλά είσαι από τα πιο ώρι-
μα άτομα που έχω γνωρίσει και χαίρομαι 
που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τό-
οοοσες ψυχαναλύσεις! Αλλά και τόσες 
μαλακίες (λάλουμ;) :Ρ Εντάξει, δεν φταίω 
εγώ κόσμε! Η αλήθεια είναι ότι η Ηλέκτρα 
τα σκέφτηκε όλα! Αυτή, το διεστραμμένο 
της μυαλό!!! 
Σου εύχομαι να στρωθείς και να περά-
σεις ψυχολογία, γιατί πραγματικά είσαι 
φτιαγμένη γι’ αυτό. Γενικά να περνάς τα 
εμπόδια, όσο δύσκολα κι αν είναι. Άντε, 
κι ίσως κάποια μέρα τα σκίτσα μας γίνουν 
κόμιξ και γίνουμε πλούσιοι! Ίσως όλα τα 
παιδιά του κόσμου φωνάζουν με περη-
φάνια: ΘΛ-ΧΙ-ΟΥ! (Αχ, Παναγία μου, μόνο 
σε σένα μου βγαίνει τόση μαλακία.. γιατί;; 
ΓΙΑΤΙ;; ΕΣΥ φταις!) Κοκκινόψειρα!
Αθανάσιος Κυρίτσης

Μάκη, Μάκη, Μάκη...λέξη συνώνυμο της 
Ηλέκτρας, μιας κατά τα άλλα συμπαθέ-
στατης καροτόμαλλης. Καλή επιτυχία σε 
ότι και να κάνεις και άλλη φορά πρόσεχε 
τι τρως πριν μπεις στο αεροπλάνο. Καλές 
διακοπές!  
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Αν και δεν σε γνωρίζω και πολύ καλά σου 
εύχομαι καλή επιτυχία στις εξετάσεις και 
στην ζωή σου...
Μιχαήλ Κύκνας

εισαι κοκκινομαλα, τρελή και ερωτευμέ-
νη πάντα με τον μάκη…με εσένα δεν θα 
χαθώ..βασικά και να χαθουμε αμα συνα-
ντηθούμε στην επόμενη ζωή θα είμαστε 
και πάλι κομπλε…χαχαχα!!το ξέρω ότι με 
έπιασες!!Καλη επιτυχία παντού, Ηλέκτρα 
μου!!
Σταυρούλα Μπαλτά

Ηλέκτρα μου,
Τα κόκκινα μαλλιά σου, ο τσαμπουκάς 
σου και ο Μάκης ήταν το σήμα κατατε-

θέν σου τα τελευταία χρόνια!!! Έχεις τόση 
πλάκα (ειδικά όταν νευριάζεις με την Ελι-
σάβετ και το Θανάση και όταν πετάς κου-
λές ατάκες) Καλό καλοκαίρι βρε!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα 

Ηλεκτρόνιο μου.. du elektrisierst mich!! 
Για σένα καθόμουνα και σκεφτόμουνα 
τι σοι τρέλες εχουμε κανει… αλλα πολύ 
φοβάμαι ότι άμα τις έγραφα θα γινόταν 
χαμός και θα με λογοκρίνανε!! Elektra μου 
σου εύχομαι να περνάς καλα και βασικά 
να μην με ξεχάσεις!!!
Γεωργία Πανταζή

Δεν θα παραξενευτώ αν σε καμια 15αριά 
χρόνια θα είσαι από τις πιο πετυχημένες 
διαφημίστριες! Πάντα ήσουν πολυ δημι-
ουργική (από το δημοτικό) και σίγουρα 
θα το καλλιεργήσεις στη συνέχεια! Φιλια-
αααά 
Ευαγγελία Νησιώτη

Μια ζωη μπηχτες εριχνες! Μην πεσει καρ-
φιτσα, η Ηλεκτρα παντα κατι θα ελεγε... :) 
Αντε και σε καμια 10ρια χρονια να βλε-
πουμε μετα απο τις ταινιες: --- Αποδοση: 
Ηλεκτρα Συρεγγελα. ---
Δημήτριος Μπάγιας

Πιο τρελές πλάκες δεν έχω κάνει ποτέ 
ξανα και με κανέναν..χαχαχα αν και υπήρ-
χαν και απροόπτα ;) σχολείο, φροντηστί-
ριο, λογιστήριο.. χαχαχα θα μου λείψουν 
παρα πολύ.. Σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς να 
το πραγματοποιήσεις!
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Καλά…. Από πού να αρχίσω και πού να τε-
λειώσω!?!? Τόσες εμπειρίες, τόσες τρέλες, 
τόόόόόσα γέλια!! Τι να πρωτοθυμηθώ?! 
Πάνω από όλα, όμως, δύο μικρά ανή-
συχα κορίτσια που ενηλικιώθηκαν μαζί 
και πέρασαν τρομερές χαρές και λύπες 
ενωμένες, που αλληλοϋποστήριξαν και 
φρόντισαν η μια την άλλη στα δύσκολα.. 
Ξέρω ότι οι δυνατές φιλίες δεν τελειώ-
νουν μετά το τέλος του σχολείου, οπότε 
το μόνο που θα σου πω είναι ‘ετοιμάσου, 
γιατί έχουμε να ζήσουμε πολλά ακόμη.!!...’ 

Εύχομαι ολόψυχα να βρεις αυτό που σε 
κάνει πραγματικά πάρα πολύ ευτυχισμέ-
νη και να το αποκτήσεις σύντομα!!
Ελισάβετ Μπαξεβανίδου-Τάρου

Κάποτε θα σε κάνω περήφανη.. το υπό-
σχομαι..θα προσπαθήσω πολύ..θα κο-
πιάσω αλλά θα τα καταφέρω..θα γίνω και 
γω μια από σας ..σας θαυμάζω αλλά είμαι 
προς το παρόν εξόριστη από τον κόσμο 
σας..θα τον ανοίξω όμως (*κυριολεκτι-
κά :P), θα περάσω το ποτάμι και μετάαα 
ποιος με πιάνει… χαχα…
Χαζή κοκκινομάλλα σου εύχομαι καταρ-
χήν να ΜΗΝ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙΣ τον Μάκη…(ή 
τουλάχιστον χώρισε τον..βρες πέντε έξι 
άλλους..και μετά στην τελική ξαναβρές 
τον…:D) και να μείνεις πάντα η δυναμική 
και  νευρική Ηλέκτρα πού όλοι αγαπή-
σαμε (ή τελοσπάντων θελήσαμε να σπά-
σουμε στο ξύλο κάποια στιγμή της ζωής 
μας!:Ρ)
Υ.Γ. Ζητώ συγνώμη για την πίτσα που τσέ-
πωσα εκείνο το βράδυ! :D
Ζήσε ΕΞΑΛΛΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Ελπίζω να χεις πάντα ωραίο μαλλί!! Καλή 
συνέχεια!!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Χεχε… είσαι η κοπέλα με την οποία μπο-
ρεί κανείς να γελάσει απίστευτα και το 
επόμενο λεπτό να φοβάται για την ζωή 
του(τραυματικές εμπειρίες κατασκή-
νωσης;p) ένα έχω να πω…εμείθ..όχιιι  
εθείθ!!!ps.η θεωρία σου για εμένα μου δι-
έλυσε τον κόσμο και είμαι αποφασισμένη 
να το ψάξω
Αναστασία Κουτσονάνου

Ηλέκτρα καλή επιτυχία,να έχεις ο,τι επι-
θύμεις!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Ηλέκτρα
Μακρίδη-Συρεγγέλα



Ουντ χίερ πασίερτ άινε μπινόμισε φόρ-
μελ. Μπορεί να μην αγάπησες και τόσο 
αυτό το σχολείο ρε καμένε γαύρε, παρ’ 
όλα αυτά χαίρομαι που σε γνώρισα ρε 
φίλε, και σου εύχομαι καλή επιτυχία στη 
ζωή σου. 
Ορέστης Παστελλάς 

Τρελέ χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και 
σε ευχαριστώ για την καλή παρέα που 
κάναμε. Αν δεν ήσουν εσυ δεν θα άντε-
χα μεσα σ΄αυτο το σχολείο για κανένα 
λόγο.. Μακάρι να σου πάνε όλα καλά 
στο μέλλον και να περάσεις εκεί που θέ-
λεις. Ελπίζω να μη χαθούμε!
Αλέξανδρος Μηνασίδης

«Να νικάει ο Ολυμπιακός κι ας είναι 
με μούφα πέναλτι στο 90’». Ο πάντα...
αντικειμενικός Μακρής, ένα παιδί που 
αγαπά πάρα πολύ αυτό το σχολείο, λα-
τρεύει τα γερμανικά, το MUN και θέλει 
να σπουδάσει Γερμανία..ντάξει τέρμα 
το δούλεμα. Σε πάω ρε μαν γιατί είσαι 
καμμένος γαύρος και κατάφερες επιτέ-
λους μετά από ατελείωτες ώρες στη φυ-
σική, στο αοδέ και στην ανάπτυξη, να 
φτιάξεις τον κύβο με τα τουβλάκια. Α ρε 
και κάτι πρέπει να γίνει με τα φυλλάδια 
της φυσικής, το ντοσιέ μου έχει γεμίσει! 
Καλό καλοκαίρι να χεις!
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Είσαι ένας από του πιο real «γαύρους» 
που έχω γνωρίσει..«Η ομάδα να κερ-
δίζει, και ντου» οι πιο χαρακτηριστικές 
σου εκφράσεις. Σαν ομοϊδεάτης, λοιπόν, 
σου εύχομαι καλή επιτυχία και καλούς 
βαθμούς στις εξετάσεις και, που ξέρεις, 
μπορει να σε πετύχω καμια φορά στον 
«ναό»..Ντου ρε...
Μιχαήλ Κύκνας

Που σαι ρε Γαύρε ατέλειωτε; Ποτέ δεν 
σταμάτησες να παραπονιέσαι που αρ-
χίζαμε 5 μέρες νωρίτερα από τα άλλα 
σχολεία και ποτέ δεν ήσουν ξύπνιος σε 
μάθημα γενικής Τρίτης Λυκείου!! Τσα-
ντιζόσουν και γιατί εκεί μέσα ήμασταν 
όλοι Βορείων Προαστίων !! Άντε ρε κά-
ποια μέρα θα τα σκέφτεσαι και θα γε-
λάς!! Καλή συνέχεια μωρή! 
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Για κάποιο περίεργο λόγο που δεν κα-
ταλαβαίνω σε συμπαθώ πολύ, παρό-
λο που είσαι λίγο ό,τι να’ ναι…Ίσως να 
φταίει που έχεις ωραίο προφίλ...! Καλές 
διακοπές!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Εεεεεδω ειμαστε! Αν και δεν υπαρχει πε-
ριπτωση να γραψεις λεξη στο δικο σου 
λευκωμα για τον οποιονδηποτε, μπαινω 
στον κοπο! Καλη ζωη ρε! (Aν συναντη-
θουμε ΛΟΚ/ΟΥΚ θα πεθανω στο γελιο)
Δημήτριος Μπάγιας

Αλέξανδρε, ελπίζω να έρχεσαι καμιά 
φορά αν αποφασίζουμε να ξαναβρε-
θούμε σαν τάξη!! Έχεις πολύ εντάξει χα-
ρακτήρα και αυτό θα σου χρησιμεύσει 
στη συνέχεια!! Καλή επιτυχία σε ό,τι κι 
αν αποφασίσεις να κάνεις στη ζωή σου 
και σου εύχομαι να είσαι πάντα πάντα 
ευτυχισμένος!!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου 

Καλή επιτυχία ρε!! ΠΑΟ Θ13 
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

Thimame epoxes pou pigenoerxomas-
tan mazi apo sxolio me ilektriko ktl..
apo tote arxisame parea,ise apta pio 
aksiosevasta atoma tou sxoliou ke se 
paw poli..na kanonisoume gia kanena 
pagotaki koukaki trele;)milame!
Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης 

Κωλογαυρε, Παραγκα, παλι στημενο 
πρωταθλημα ουουου ρε
Χρήστος Μπέτσης

Τι θα σπουδάσεις Γιώργο;… Μηχανι-
κός-Οικονομολόγος στο Βερολίνο. Τι θα 
σπουδάσεις Λευτέρη;… Υπολογιστές 
στη Γερμανία. Τι θα σπουδάσεις Αλέξαν-
δρε;… ‘’ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ-
ΔΑ’’ μόνιμη απάντηση του Άλεξ. Η κοινή 
μας άποψη αυτή για τις σπουδές στο 
εξωτερικό, τη γερμανική κουλτούρα, 
αλλά και η αγάπη μας για την Ελλάδα, 
καθώς και τη λαϊκή μουσική ήταν αυτά 
που δημιούργησαν τη φιλία ανάμεσά 
μας. Αληθινός φίλος που δεν θα ξεχάσω 
ποτέ… Καλό καλοκαίρι Άλεξ… Τα λέμε 
στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ παραλίες… Ένα είναι 
σίγουρο. Εφόσον είμαστε από τους λί-
γους θα μείνουμε σίγουρα Ελλάδα… 
δεν χανόμαστε…
Ιωάννης Κορδώνης

είσαι απλα ενας τρελος φανατικός ολυ-
μπιακός. Καλή επιτυχία,αγόρι!!
Σταυρούλα Μπαλτά

Αγορίνα μου σου ευχομαί να σου πανε 
όλα καλά στη ζωη σου και να συνεχίσεις 
να βουλώνεις στόματα!!εμείς δεν χανό-
μαστε!! αν και γαύρος σε συμπάθω!! 
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Ουντ χίερ πασίερτ άινε μπινόμισε φόρ-
μελ. Μπορεί να μην αγάπησες και τόσο 
αυτό το σχολείο ρε καμένε γαύρε, παρ’ 
όλα αυτά χαίρομαι που σε γνώρισα ρε 
φίλε, και σου εύχομαι καλή επιτυχία στη 
ζωή σου. 
Αχιλλέας Τσαρπαλής-Φραγκουλίδης

Αλέξανδρος
Μακρής-Τάννης 



Ουτε λιγο ουτε πολυ, προσωπικα το εχω 
σιγουρο οτι οπου και να καταληξεις, 
καποια στιγμη θα σε δω να παιζεις κα-
που επαγγελματικα με την κιθαρα σου.  
Τωρα, πραγματικα ευχομαι να εχεις 
καλη επιτυχια σε οτι βαλεις στο μυαλο 
σου (σε ολους βασικα, αλλα σε καποιον 
επρεπε να το γραψω), και ξερω οτι εχεις 
ηδη πολλα και διαφορα κατα νου.
Νικόλαος Κουκουτός

Πού ‘σαι σύντροφε! Θυμάμαι τα γέλια 
που κάναμε στο Γυμνάσιο όταν κα-
θόμουνα μπροστά σου με το τρόμπα, 
θυμάμαι μετά τις ένδοξες μέρες των 
Spheres Harmony και τις ουκ ολίγες 
φορές που διαφώνησα μαζί σου.. Πά-
ντα όμως σε ένιωθα σαν αδερφό μου.. 
Τα καλοκαίρια στη Κεφαλονιά και οι 
ατέλειωτες αριστερές συζητήσεις στο 
Βερολίνο.. Αυτό που εύχομαι για σένα 
είναι να κάνεις πραγματικά αυτό που 
επιθυμείς γιατί, πίστεψέ με , αν ακολου-
θήσεις κάτι που αγαπάς, έχεις πολλά να 
δώσεις.. Είτε αυτό είναι καλλιτεχνικό είτε 
πολιτικό είτε ανθρωπιστικό! Καλή συνέ-
χεια και καλή τύχη σε όλα αγόρι μου! 
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Tommy,
Μέχρι πέρυσι δε σε ήξερα καθόλου, 
αλλά πραγματικά χάρηκα φέτος που 
ήμασταν μαζί στην κατεύθυνση (ήμα-
σταν και λίγοι) και μπόρεσα να σε γνω-
ρίσω. Μαζί με τον Ευθύμη δίνατε λίγο 
κέφι στο μάθημα, ειδικά στη Φυσική!!  
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα 

Μετά από όλες τις μακροσκελείς πολι-
τικές συζητήσεις με ελαφρώς κόκκινη 
απόχρωση, τις λογοτεχνικές και πνευ-
ματικές αναζητήσεις, τις προσπάθειες 
προσηλυτισμού του Ευθύμη και όλες 
τις στιγμές που ζήσαμε μαζί στην τάξη, 
στα ταξίδια και στις εξόδους έχω κρατή-
σει τις πιο όμορφες αναμνήσεις με κο-

ρυφαία την εποικοδομητική ολοήμερη 
κοπάνα προς αποφυγή του διαγωνίσμα-
τος Χημείας στα τέλη της δευτέρας λυ-
κείου..  Σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά 
μου όλα αυτά τα χρόνια και εύχομαι να 
διατηρηθεί η φιλία μας και στο καινού-
ριο ξεκίνημα που μας περιμένει!
Αριάδνη Πολυχρονίου

Ο αγαπημένος μου Σηίτης...α ρε Θωμά 
παλιοκομμούνι είσαι ωραίος ρε μαν. Θα 
μου μείνουν χαραγμένες για πάντα οι 
στιγμές που ζήσαμε στη Γερμανία(‘Ααχεν, 
Βερολίνο), οι…reife Frauen(ueber 60), 
τα τραγούδια στο S-Bahn, αυτά στο 
one more(Β’ Λυκείου), οι ασύγκριτες μι-
μήσεις καθηγητών(ειδικά φέτος ξέρεις 
εσύ), το LOST(σε περιμένω για μαρα-
θώνιο το καλοκαίρι), ο ναργιλές στο Άα-
χεν(καμένο περβάζι). Καλά να περάσεις 
ρε και γ@μω το Πάκι!
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπο υλος 

Ήσουν ένα απ’ τα μέλη της πολυμε-
λούς θετικής κατεύθυνσης και συν-
ανεκδοτάς με τον Ευθύμη.. Η θέση που 
σου ταίριαζε βέβια περισσότερο ήταν 
πάνω στην σκήνη στις γιορτές. Να παί-
ζεις κιθάρα, πιάνο, να τραγουδάς.. Και 
δεν ξέρω τι άλλο κάνεις στην μουσική. 
Απλά ταλαντούχος.. Περισσότερο γέλιο 
έριξα όμως με τα σκιτσάκια σου.. Νομί-
ζω πρέπει να ψάξεις να βρεις εκείνο τον 
πίνακα που μας περιποιήθηκες όλους 
μας για τα καλά.. Λοιπόν, καλή επιτυχία 
στις εξετάσεις και καλό καλοκαίρι.. Δεν 
θα χαθούμε άλλωστε...
Μιχαήλ Κύκνας

Ένα έχω να πω..μη τυχόν και δεν ασχο-
ληθείς με την μουσική… Καλό καλοκαί-
ρι.
Ιωάννης Κορδώνης

Κιθάρα, ασκητική ζωή, ηρεμία. Καλή 
επιτυχία, ρε!
Νικόλαος Μακρυγιώργος

Πολιτικες συζητησεις που θα μεινουν 
στην ιστορια, γελοιογραφιες, χιουμορ 
που σπαει κοκκαλα, μουσικο ταλεντο 
τρελο. Ειμαι 100% σιγουρος οτι στο μελ-
λον θα ακουσουμε νεα σου, με οποιον-
δηποτε τροπο (μακρια απο γκαζακια)!
Δημήτριος Μπάγιας

Θωμά, αν και δε σε ξέρω καλά, φαίνεσαι 
πολύ καλό και εντάξει παιδί! Μη σταμα-
τήσεις ποτέ να ασχολείσαι με τη μουσι-
κή, γιατί φαίνεται πως είναι κάτι που σου 
αρέσει και σου ταιριάζει!! Το groupάκι 
σας πιστεύω ότι ήταν πολύ πετυχημένη 
κίνηση και μακάρι να μην το σταματή-
σετε! Ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να 
φτάσει... Το πιο τέλειο πάντως ήταν ο πί-
νακας που είχες σκιτσάρει στην περσινή 
μας τάξη! Ήταν πραγματικά φοβερός! 
Αυτόν τον πίνακα έπρεπε να τον κρατή-
σεις εσύ!! Κάποια στγμή μπορεί να ξανα-
βρεθούμε, αλλά μέχρι τότε σου εύχομαι 
καλή επιτχία για ό,τι κι αν αποφασίσεις 
να κάνεις στη συνέχεια!!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου 

Θωμάκο μακάρι να μην είχες κρυώσει 
στη Γερμανία για να καθόμασταν κι 
άλλα βράδια μαζί και με τον Εύθυμη 
στο μπαλκονάκι! Ελπίζω να έχουμε την 
ευκαιρία κάπου να το ξανακάνουμε! 
Καλή επιτυχία!!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Θωμά καλή επιτυχία, να έχεις ο,τι επιθυ-
μείς!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Θωμάς Μελετέας



τροοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοΟΟΟΟ-
Ομπ (tentacle porn)
Πέτρος Τατσιόπουλος  

Ζήσε το σήμερα και ζήσε με τρέλα –Ρ.Φ 
Γιώργος Χατζηιωάννου

Άκυρη προσθήκη στην παρέα, αλλά ομολο-
γουμένως πολύ συμπαθητική. Νίκοοο μην γί-
νεις πολύ ντούκιιι  μετά τις πανελλήνιεεες.
Γιώργος Πουλόπουλος

Μακρυγιώργοοοοοοο, δεν έχω να σου γράψω 
πολλά ρε φίλε γιατί έτσι κι αλλιώς, ό,τι έχουμε 
να πούμε θα τα λέμε το καλοκαίρι στ’ αραχτά, 
χωρίς άγχος.
Ορέστης Παστελλάς 

Ελαααααααααααα ρεεεεεεεεεεε τα σπααααα-
αααας.. Μακριγιωργοοοοος. ρε σε αγαπάω και 
δεν γράφω τίποτα άλλο γιατί δεν χανόμαστε..
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Νίκολα χάρηκα πολύ που ήμασταν συμμαθη-
τές. Ελπίζω να περάσεις στην σχολή που θες και 
να έχεις κάθε επιτυχία στη ζωή σου. Και κυρίως 
να περάσεις ένα... αξέχαστο καλοκαίρι!
Αθανάσιος Κυρίτσης

Από τη πρώτη Λυκείου και μετά που αρχίσαμε 
να κάνουμε παρέα(λόγω της συνίδρυσης του 
εκπληκτικού συκροτήματος Aldis) σε νιώθω 
σαν αδερφό μου. Οι αμέτρητες βόλτες στο Μα-
ρούσι(αρχικά one more μετά μύθο), το απόλυ-
το άραγμα σπίτι μου(υπόγειο, σοφίτα, δωμάτιο 
κλπ), η τρομάρα της ζωής μας όταν πήραμε το 
λάπτοπ της αδερφής μου(ακόμη έχω στο μυα-
λό μου τη φάτσα που χες πάρει τότε), το σοκ 
που έπαθα όταν χτύπησα τη πόρτα του σπιτιού 
ΜΟΥ και μου άνοιξες εσύ, ο μαραθώνιος «Οι 
Πειρατές της Καραϊβικής» με ολίγη από «Ζό-
χαν», η καταθλιπτική φάση στη Β’ Λυκείου, τα 
αμέτρητα τηλέφωνα πριν από κάθε διαγώνισμα 
Μαθηματικά, το πρώτο μας γκράφιτι στη πλα-
τεία του Ψαλιδίου(SPOON), το Αλκατράζ στα 
γενέθλια σου(άντε με το ζόρι ήρθα), το πάρτι 
μου στη Β’ που υποτίθεται ότι συνδιοργανώ-
σαμε και άλλα πολλά που δε τα θυμάμαι τώρα. 
Τόσες στιγμές και να που φτάσαμε στο τέλος. 
Καλές διακοπές ρε bro, κάνε ότι τραβάει η ψυχή 
σου και δε χανόμαστε, αυτό είναι σίγουρο. 
Λευτέρης Κωνσταντινίδης

Ο τρελός της παρέας.. Πολλές φορές μας 
άφηνες άναυδους με τις φιλοσοφικής φύσης 
απόψεις σου.. Sorry και για την χαλάστρα στο 
Βερολίνο.. Καλή διασκέδαση σου εύχομαι στην 
Γερμανία και να προσέχεις με τα graggiti…
Μιχαήλ Κύκνας

ΤΡΟΜΠ! Αδερφέ μου θα μου λείψει που δεν 
θα με παίρνεις πια κάθε μέρα τηλέφωνο!! Αλλά 
εντάξει θα τα λέμε εμείς Γερμανία!! Θα μου δεί-
χνεις τα graffiti που θα κάνεις! Πάντα θα θυμά-
μαι αυτά τα άκυρα που πέταγες 6 χρόνια και το 
γέλιο που ρίχναμε συνέχεια!! Αν αρχίσω να λέω 
μακρυγιωργαίικες αναμνήσεις θα γεμίσω σελί-
δες οπότε σου εύχομαι να σε πάντα καλά και να 
κάνεις αυτό που πραγματικά γουστάρεις!! Θα 
τα πούμε ρε! 
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Είσαι τέλειος αγόρι μου!
Νικόλαος Μακρυγιώργος

Ενας φίλος είπε κάποτε πως αν όντως υπάρχει 
παράδεισος, ο Μακρυγιώργης κατέχει δικαιω-
ματικά μια εξέχουσα θέση σε αυτόν. Και αυτό 
γιατι του αξίζει, το έχει κερδίζει με το σπαθί 
του/ τσάντα-τρόμπα του. 
Θωμάς Μελετέας

Μακρυγιώ μου,
Αυτό που μου αρέσει σε σένα είναι που είσαι 
στο κόσμο σου ώρες-ώρες ( με την καλή έννοια 
πάντα) και που άλλες φορές καταφέρνεις να 
’σαι τελείως σοβαρός!! Ελπίζω όλα να σου παν 
καλά βρε! Καλό καλοκαίρι!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Νικολα αγορι μου, τι να πρωτοπω. 12 χρονια 
συμμαθητες, και παντα εισαι ο,τι να’ναι (=οπως 
εσυ θελεις), με ατακες ιστορικες, με αποφθεγ-
ματα-διαμαντια, που δεν νομιζω να ξεχαστουν 
ποτε απο κανεναν στην ταξη. Μεινε ετσι και θα 
γουσταρεις γιατι η ζωη... ειναι μονο για ψαγμε-
νους!!
Δημήτριος Μπάγιας

Μακριyoo!!! Θέλω να πάνε όλα τέλεια στη ζωή 
και να συνεχίζεις να μου στέλνεις τα τρελά σου 
μηνύματα!!
Γεωργία Πανταζή

Νικόλα, από του χρόνου μπορεί να βάφεις τους 
τοίχους της Γερμανίας, ακούγοντας μουσική με 
τα ακουστικά του “πιλότου” (έτσι δεν τα έλεγε ο 
Βασδάρης??) Κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε, 
αλλά μέχρι τότε σου εύχομαι καλή επιτυχία σε 
ό,τι κι αν κάνεις!!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου

Μοιραστήκαμε για έξι μήνες το ίδιο θρανίο και 
για περισσότερο από τρία χρόνια μια ιδιότυπη 
φιλία, που μέσα από όλες τις συζητήσεις, τις 
στιγμές, τις εξόδους και τις εμπειρίες με έκανε 
να καταλάβω πως δεν χρειάζεται να έχεις κοι-
νές αντιλήψεις και συνήθειες με κάποιον για να 
τον αισθάνεσαι κοντά σου! Πολλές ευχές για το 
νέο ξεκίνημα που μας περιμένει! 
Αριάδνη Πολυχρονίου

Σταμάτα να τρως βλακείες! Είσαι 
ωραιος!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

eeeeee eisai paneksipnoooos,nikola ise 
apta pio perierga ke sinama sibathitika ke 
gama** atoma tis tritis likiou..opos persi etsi 
ke fetos anipomono diakopes mazi sou ke se 
perisotera merh..kala na pernas re «grafita» 
hahah;)
Χριστόφορος
Διαμαντίδης-Ξηντάρης 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EE MOFOUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSS 
KOLLITOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PAME NA 
BAPSOUMEEEEEEEEEEE!!!Adios lepidos la 
xefonimen. Εσύ φταίς που δεν της έδωσες τον 
αριθμό μου. Στο είχα πει. Και μην μου ζητήσεις 
κρεβάτι στα Σύβοτα. LA PATOOM!!!
Άγγελος Αθανασίου

Μακρυγιώώώώργο!!!!σου εύχομαι πάντα επιτυ-
χίες και να τα βρεις όλα βολικά στη ζωή σου!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Μακρυγιώργοοοοοοο, δεν έχω να σου γράψω 
πολλά ρε φίλε γιατί έτσι κι αλλιώς, ό,τι έχουμε 
να πούμε θα τα λέμε το καλοκαίρι στ’ αραχτά, 
χωρίς άγχος.
Αχιλλέας Τσαρπαλής-Φραγκουλίδης

Νικόλαος Μακρυγιώργος 



Ωχ, το ντούκι! Ρε, έχεις γίνει τόσο ντουλά-
πα που κρύβεις τον ήλιο κόψε το γάλα λίγο! 
Κολλητάρια από το νήπιο, δεν παίζει να έχω 
περάσει με άλλο άτομο περισσότερο χρό-
νο από σένα! Το καλοκαίρι επιβάλλεται να 
στήσουμε τρελά beach, να χάσει ο Ασημα-
κό και να μάθεις ρακέτες noobara.
P.S. όποτε γουστάρεις, πάει μπραντεφερ.
Γιώργος Χατζηιωάννου

Καλά, εσύ πρέπει να είσαι κάτι σαν alter 
ego: μαζί στη γειτονιά, στο σχολείο, στο 
θρανίο, στο αυτοκίνητο, στο φροντιστήριο, 
στην εκδρομή! Έχεις βαρεθεί να με βλέπεις 
με άλλα λόγια!! Σκέψου να περάσουμε και 
στην ίδια σχολή! Πάντως στοιχηματίζω το 
εξής: θα γίνεις αρχηγός κομματικής παρά-
ταξης στην σχολή που θα περάσεις –από 
τους πωρωμένους! Αλλά αφού έχεις ταλέ-
ντο, μην το αφήσεις να πάει χαμένο! Καλή 
επιτυχία να έχεις ρε!
Αθανάσιος Κυρίτσης

Α ρε Μπάγια αξιάρα(δε παίζει να σε έχω 
φωνάξει μια φορά με το μικρό σου όνομα) 
μόνο εσύ μπορείς να πάρεις πους-απς 4 η 
ώρα το πρωί full πιωμένος, μόνο εσύ εί-
σαι τόσο αναίσθητος, ώστε δευτερόλεπτα 
πριν δώσουμε Abitur άρχισες να με βομ-
βαρδίζεις με ηλίθια ανέκδοτα, μόνο εσύ 
μπορείς να πιάσεις τα άπιαστα και να το 
φας κλασικά μέσα από τα χέρια, μόνο εσύ 
μπορείς να λες τόσα ανεκδιήγητα ανέκδοτα 
σε ελάχιστο χρόνο. Ευτυχώς που τελειώσα-
με δηλαδή και γλύτωσα από τις κρυάδες 
σου(καλοπροαίρετα το λέω). Καλό καλο-
καίρι ρε! 
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος

Δεν ξέρω τι θα είχαμε απογίνει αν στα μεγά-
λα ματς δεν είχαμε εσένα για τερματοφύλα-
κα. Δεν μπορώ να πω βέβαια πως ένιωθα το 
ίδιο καλά όταν μας έλεγες ένα νέο ανέκδο-
το... Σου εύχομαι καλή επιτυχία στις Πανελ-
λήνιες και στην ζωή σου!! Και να συνεχίσεις 
το βόλεϋ φυσικά..
Μιχαήλ Κύκνας

Γεια σου ρε Πλεύρη! Θα μου λείψουν αφά-
νταστα οι καυγάδες της 3ης Λυκείου! Με 

ποιόν θα βρίζομαι τώρα… Λοιπόν, αγό-
ρι μου, να περνάς πάντα καλά, με το χα-
ρακτηριστικό σου χιούμορ και να έχεις 
καλές σπουδές ! Θα τα πούμε ρε liberal 
conservative! 
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Πω, πω ρε φίλε, σε ξέρω όλη μου τη ζωή!
Νικόλαος Μακρυγιώργος

Αυτό που σίγουρα θα μου μείνει από σένα 
Μπάγια όταν τελειώσω το σχολείο είναι τα 
απίστευτά ανέκδοτά σου με τα οποία μόνο 
εγώ γελάω τελικά! Το αγαπημένο μου: «τι εί-
ναι αυτό που ζει στη ζούγκλα και είναι 4x4? 
Το χιμπατζίπ!» χαχαχαχαχαχαχαχαχα
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Δικηγορίσκε εμείς θα τα λέμε στις αίθουσες 
ξέρεις... Εκτός και αν πας μεταφραστικό όχι 
για κάποιον άλλο λόγο απλώς επειδή μετά 
τις διαδοχικές τάπες στην κατεύθυνση, που 
να με αντιμετωπίσεις! Πλάκα-πλάκα φέτος 
σε γνώρισα ως παιδί, αν και πιστεύω δεν ξε-
χνάς τις θρυλικές μέρες που είχαμε περάσει 
στο ίδιο θρανίο στην 1η λυκείου που απλώς 
με α-γ-ν-ο-ο-ύ-σ-ε-ς. Να σαι καλα ρε Μπά-
για και να μην είσαι πάντα απόλυτος(φιλική 
συμβουλή-πακέτο με την αφιέρωση)! 
Ευαγγελία Νησιώτη

Δημήτρη, μπορεί να μην σε ξέρω καλά, 
αλλά φαίνεσαι πολύ καλό παιδί!! Ελπίζω 
κάποια στιγμή να ξαναβρεθούμε! Σου εύ-
χομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια και να 
είσαι πάντα ευτυχισμένος!!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου

Με πλήγωσες βαθύτατα που δεν δέχτη-
κες να σταθείς στο πλευρό μου πλάι στου 
κίονες της Περγάμου, να τραγουδήσουμε 
μαζί τους ένδοξους στίχους της ΕΘΝΙΚΗΣ 
μας υπερηφάνειας και να θυμίσουμε στους 
καπηλευτές των μνημείων ΜΑΣ  σε ποιον 
αυτά πραγματικά ανήκουν. Με πλήγωσες 
βαθύτατα ..αλλά ξέρω πως είσαι πρόθυμος 
ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείς , να προ-
τάξεις τα στήθη σου ενάντια στις οργανω-
μένες προσπάθειες εκφυλισμού των ελ-
ληνικών ηθών, γιατί περί τέτοιων ακριβώς 
πρόκειται! Μας έχουν στο στόχαστρο και 

μας χτυπάμε ανελέητα ..αλλά εμείς Μπάγια 
θα αντέξουμε, δεν θα λυγίσουμε..δεν θα 
τους δώσουμε αυτή την ικανοποίηση..κρά-
τα γερά γιατί όπως είναι άλλωστε ΕΥΡΕΩΣ 
γνωστό, μας περιμένουν δύσκολοι καιροί ! 
Ζήσε ΕΛΛΗΝΙΚΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Πολλές ευχές για το νέο ξεκίνημα! Γνωρί-
ζοντας ότι κάποια στιγμή θα είσαι υψηλά 
ιστάμενο πρόσωπο, να ξέρεις ότι θα σου 
έρθω σίγουρα για ρουσφέτι! 
Αριάδνη Πολυχρονίου

Αν και ψιλονευρίαζα που και που είναι λά-
θος να παραβλέψω το γεγονός ότι συνυ-
πήρξαμε στην ίδια τάξη της κατεύθυνσης, 
οπότε καλή επιτυχία και σε παρακαλώ μάθε 
κανένα καινούριο ανέκδοτο!
Ηλέκτρα Μακρίδη-Συρεγγέλα

HUGE HEAD καλή επιτυχία να έχεις σε ότι 
κάνεις!!!!!!!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

Ο καλύτερος μου φίλος στο δημοτικό, 
αλλά δυστυχώς στο γυμνάσιο ψιλοχαθή-
καμε. Έχουμε περάσει πολλά μαζί (λιώσιμο 
Nintendo, yugi, μπάλα κλπ) και στο μέλλον 
εύχομαι ακόμα περισσότερα.
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι και 
αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Το ξερω ότι τα επομενα χρονια θα σου λει-
ψει αυτος που σε γλεντουσε παντα στην 
μπαλα! Εθνικιστη κατσε στο μπουρδελο 
την χωρα σου και προσπαθησε να την σω-
σεις γιατι δεν την βλεπω καλα!
Χρήστος Μπέτσης

Σύντροφε Μπάγια…ξέρεις ότι άλλαξες την 
κοσμοθεωρία μου:p δεν πρόκειται να χα-
θούμε γιατί απλά θα συναντιόμαστε για να 
ρίξουμε έναν εθνικό:p
Αναστασία Κουτσονάνου

Καλή επιτυχία ρε!!!να έχεις ο,τι επιθυμείς
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Δημήτριος Μπάγιας



Μίνι καλή ζωή αγόρι μου. Δεν ανησυχώ 
εσύ θα κάνεις ζωάρα το πιστεύω.
Γιώργος Πουλόπουλος

Φαινομενικά σκληρός, στη πραγματικό-
τητα ένα από τα καλύτερα παιδιά, πρό-
θυμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. 
Συνέχεια με το κράνος του, σήμα κατα-
τεθέν του 12b, και φυσικά πρόεδρος της 
τελευταίας μας τάξης. Καλό καλοκαίρι 
και καλή ζωή να χεις ρε. 
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Προεδράρα! Σου εύχομαι καλή συνέ-
χεια και να κάνεις αυτό που πραγματικά 
επιθυμείς! Εγώ πάντα πίστευα ότι εσύ 
θα πετύχεις γιατί με ότι καταπιάνεσαι το 
κάνεις πολύ καλά! Μακάρι λοιπόν να κα-
ταφέρεις να κάνεις αυτό που θες πραγ-
ματικά! Καλή συνέχεια τρελέ! 
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Hardcore rider: Θα βρισκόμαστε!
Νικόλαος Μακρυγιώργος

Αλέκο,
Είμαστε στην ίδια τάξη απ ’το δημοτι-
κό και όλα αυτά που κάναμε τότε θα τα 
θυμάμαι σίγουρα και μετά από χρόνια! 
Θυμάσαι τότε που παίζαμε όλοι μαζί κυ-
νηγητό, που πέφταμε στα χώματα, που 
παίζαμε μαντηλάκι και όλα εκείνα τα 
παιχνίδια της κυρίας Αγγελικής?! Ωραία 
ήταν…Καλή συνέχεια ρε!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα 

Ε ψιτ συγνώμη για όσες φορές σου χά-
λασα τον ύπνο με τις τσιρίδες και το 
κότιασμα σε κάτι Κοινωνιολογίες και 
Ιστορίες! Και παρεπιπτόντως περάσαμε 
ωραία στην πενταήμερη! Καλή συνέχεια 
και να απολαμβάνεις πάντα τη ζωή!
Ευαγγελία Νησιώτη

Ο Αλεκος... Ταλεντο στο DJing, ειχα την 
τυχη να βρεθω σε παρτυ που επαιζε, 
καλο παιδι, εκανε και θητεια ως προε-
δρος στο τελος :). Απ’τους λιγους. Εκλε-
κτος που σου λεω.
Δημήτριος Μπάγιας

Αλέξανδρε, είσαι πολύ εντάξει παιδί! Ως 
πρόεδρος του φετινού 12b, ελπίζω να 
κανονίσεις κι εσύ καμιά φορά να ξανα-
βρεθούμε σαν τάξη, παρ’ όλο που άλλοι 
θα πάνε Γερμανία και άλλοι θα μείνουν 
Ελλάδα! Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο για 
τη συνέχεια, όποιο δρόμο κι αν αποφα-
σίσεις να ακολουθήσεις!! Καλή επιτυχία 
και να είσαι πάντα ευτυχισμένος!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου 

Αν και φετος αρχισαμε να τα λεμε λιγο 
παραπανω εμεις οι δυο, αναγνωριζω οτι 
αν μη τι αλλο, εισαι μαλλον ο πιο ειλικρι-
νης απο ολους μας και ειμαι σιγουρος 
οτι, αν πραγματικα το προσπαθησεις, 
θα πας πας πολυ μπροστα.
Νικόλαος Κουκουτός

Σε ξέρω πάνω από μια δεκαετία..  Δεν 
πρόκειται να ξεχάσω την συγκατοίκι-
ση μας στην εκδρομή της Γερμανίας 
στην 6η αλλά και εκείνη την ρίψη σου, 
η οποία μ’ έστειλε για ράμματα... Σου 
εύχομαι καλό καλοκαίρι και καλή τύχη 
στην ζωή σου.. Και μην τρέχεις πολύ με 
τα αυτοκίνητα, έτσι;
Μιχαήλ Κύκνας

Καλή τύχη ρε Αλέκο! Μακάρι να σαι 
πάντα τόσο ελεύθερος όσο είσαι και 
τώρα!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

Minasidi agorina mou sou efxomai ta 
kalitera kai makari mia mera sto mellon 
na sinergastoume kiolas:P Elpizo na mi 
xasoume epafi ise gamw ta pedakia 
kai se paw poli..Prosoxi ke panta me 
kranos..aa kai mipos lew egw tora an 
iparxei periptosi na drepese re pedaki 
mou tin .... mou?hahah;)
Χριστόφορος
Διαμαντίδης-Ξηντάρης 

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Ρε man δεν τους πουλαμε ολους να 
παμε να πιουμε τιποτα; Ρε λεω τωρα μη-
πως υπαρχει μια μικρη περιπτωση λεμε 
τωρα να ντρεπεσαι την…;
Χρήστος Μπέτσης

Αλέκος: ο άνθρωπος με τον οποίο υπό 
άλλες συνθήκες θα μπορούσαμε να 
κάνουμε πολλή παρέα. Κοινό μας ενδι-
αφέρον: τα αυτοκίνητα! Ίσως από τα κα-
λύτερα παιδιά στο σχολείο κι ας μην το 
έδειχνε… Πολύ ξηγημένο άτομο… Ειλι-
κρινά κέρδισα ένα φίλο που θα μπορού-
σε να είναι και κολλητός. Αλέκο, καλό 
καλοκαίρι. Ετοιμάσου για κοντρίτσες με 
την πρώτη ευκαιρία… μην χαθούμε.
Ιωάννης Κορδώνης

κούνα τον πισινουλή σου για να γου-
σταρούνε όλες!!!εισαι ξηγημενος τυπάς 
κ γιαυτο σε παμέ, ρε αλεκόοοο!!
Σταυρούλα Μπαλτά

Αγορίνα μου σου εύχομαι ο,τι επιθυ-
μείς!μην χαθούμε ρε φίλε τώρα που θα 
φύγεις!!πιστεύω σε σένα ρε!!ο,τι κι αν 
επιλέξεις να κανεις κάντο για την πάρτη 
σου και θα φτάσεις ψηλά ψηλεέ!!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Αλέξανδρος Μηνασίδης



Γεια σου Ραλλούκι! Ντάξει, δε μπορώ να 
πω, ήταν τέλεια στην κατεύθυνση! Και 
χάρηκα κυρίως που αποτέλεσε τον συν-
δετικό κρίκο να έρθουμε πιο κοντά γιατί 
είσαι πολύ γαμάτο άτομο και κρίμα που 
δεν κάναμε παρέα από πιο πριν!  Καλά 
να πας στις Πανελλαδικές (πέρνα κι εσύ 
Ψυχολογία ρε να είμαστε συμφοιτητές!) 
και γενικά σε ό,τι κάνεις!
Αθανάσιος Κυρίτσης

«Τη μαλαματίνα θα χεις πάντα χορη-
γό»(τσιριχτή φωνή). Το καλό μου ραούλ 
πάντα μες τη τρελή χαρά, μια ευχάριστη 
παρουσία στη τάξη. Θυμάμαι ακόμη τις 
φωτογραφίες στη κλούβα όταν είχαμε 
κλασικά frei στην Αστρονομία, το πρή-
ξιμο με την Capilarine, το ξύσιμο στα 
Αρχαία (Β’ Λυκείου) και φυσικά το κα-
ραόκε (που υποτίθεται ότι τραγουδού-
σες). Να σαι πάντα καλά και να περνάς 
ωραία. Your  Lefti. YESTERDAY! (δικιά 
μου φωνή).
Ελευθέριος-Αθανάσιος 
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος

Πάντα χαρούμενη και με ένα χαμόγελο 
στο στόμα.. Συνέχισε έτσι.. Καλή επιτυ-
χία στις Πανελλήνιες και στην ζωή σου!!
Μιχαήλ Κύκνας

Μέχρι και να μην σου γράψω καθόλου 
σκέφτηκα αν σκεφτείς πόσες φορές σου 
χω πει τι σκέφτομαι για σένα… Αλλά 
δεν γινόταν να μην πω και τίποτα!
Λοιπόν, κούκλα μου, ελπίζω να συνεχί-
σεις στη ζωή σου να σαι ξεχωριστή, να 
εξακολουθείς να κάνεις ανθρώπους χα-
ρούμενους όπως έκανες και μέχρι τώρα 
εμάς τους φίλους σου και να είσαι αλη-
θινά ευτυχισμένη με όποια επιλογή και 
αν κάνεις… Εύχομαι πραγματικά να μην 
χαθούμε γιατί είμαι σίγουρος πως θα 
μου στοιχίσει… 

Φιλιά Πολλά αγάπη μου και καλό καλο-
καίρι J
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Ζουζού μου,
Σκέψου μόνο πόσες βλακείες έχουμε 
κάνει μαζί (…στην Τήνο, στην κατασκή-
νωση, στην ώρα του Lenz κλπ), πόσο 
έχουμε γελάσει και πόσα (και τι είδους 
θέματα!!) έχουμε συζητήσει τόσα χρό-
νια!!!! Είσαι απ’ τους ελάχιστους αν-
θρώπους, που εμπιστεύομαι απόλυτα, 
παρόλο που είμαστε τόσο διαφορετικές 
και φαινομενικά θα ‘λεγε κανείς πως δεν 
κολλάμε με τίποτα… Βέβαια ίσως και να 
ταιριάζουμε επειδή μοιάζω τόσο με τη 
μαμά σου!χαχα!… Τελοσπάντων, κρίμα 
θα ναι να χαθούμε μετά από τόσο ωραί-
ες στιγμές!!! Ελπίζω να ‘ρθουν και άλλα 
τέτοια, που να χουμε να θυμόμαστε με-
γαλώνοντας!!
Φιλιά πολλά κουκλί μου!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Δεν μιλησαμε και παρα πολυ 6 χρονια, 
αλλα οσο βρεθηκαμε σε κοινες παρεες 
το διασκεδασα! Α ρε Ραουλ!
Δημήτριος Μπάγιας

Hallöchen Rallüchen!! Ραλουκοοο μου 
σου ευχομαι να περνας τέλεια και να 
παραμεινεις ετσι rallüchen όπως εισαι! 
Σε ευχαριστω βρε για την υποστήριξη 
σου και σαγαπω πολύ πολύ!!! Δεν θα σε 
ξεχασω ποτεε
Γεωργία Πανταζή

Η πόότησα :P 
Ραλλού μου σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς 
να το πραγματοποιήσεις!!
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Ραλλούκο, εάάάάν και όόόόποτε αποφα-
σίσεις τι θα κάνεις όόόόταν μεγαλώσεις 
δεν θέλω να αλλάξεις τον χαρακτήρα 
σου, την ανεμελιά σου, τον αυθορμη-

τισμό σου!! Πάντα θα μού θυμίζεις μια 
ήρεμη δύναμη.. Δεν θα ξεχάσω φυσικά 
ποτέ τις παρέες μας κυρίως στο γυμνά-
σιο και τις τρέλες μας (…..!!!) καθώς και 
τα γέλια που κάναμε στις συζητήσεις 
μας!! Να ‘σαι πάντα καλά!!
Ελισάβετ Μπαξεβανίδου-Τάρου

Ραλλού μου, θα μου λείψεις αν δεν εί-
μαστε στην ίδια πόλη από του χρόνου! 
Θυμάμαι κάτι ατελείωτα τηλεφωνήματα 
στις εξετάσεις της πρώτης και της δευ-
τέρας λυκείου.....θυμάσαι στα λατινικά 
που το είχαμε πάει σερί?? Θυμάμαι ατε-
λείωτες ώρες σχολιασμού (για να είμαι 
ευγενική με μερικούς/μερικές δεν λέω 
θαψίματος!!) στο τηλέφωνο, αλλά και 
στο σχολείο... αν έπιαναν πάντως αυτά 
που λέμε, πολλοί θα είχαν καταλήξει 
στην καλύτερη περίπτωση στο νοσο-
κομείο!! πόσες ώρες απόλυτης βαρεμά-
ρας έχουμε περάσει μαζί στο σχολείο?? 
αυτό πάντως είναι το μοναδικό που θα 
μου λείψει από το σχολείο...οι ώρες που 
περνούσαμε ωραία εκεί, οι εκδρομές... 
Στο Aachen είμασταν και μαζί στο δω-
μάτιο της Jugendherberge!! Θυμάσαι 
ένα βράδυ στο δωμάτιο που ήταν και 
ο Άρης κι εσύ έκλεινες ρήματα αρχαί-
ων??... Ωραία είχαμε περάσει!! και φέτος 
στο Βερολίνο μπορεί τυπικά να μην εί-
μασταν στο ίδιο δωμάτιο, αλλά τρία από 
τα πέντε βράδια σε εσάς τα πέρασα και 
χρωστάω ένα ευχαριστώ γι’ αυτό!! Ειδι-
κά τα δύο τελευταία χρόνια δεθήκαμε 
πολύ, επειδή καθόμασταν μαζί, και αντι-
μετωπίζαμε πάνω κάτω τα ίδια προβλή-
ματα στο σχολείο!! πολύ χαίρομαι που 
έγινε έτσι, γιατί πραγματικά είσαι πολύ 
καλή κοπέλα και μην ακούς όποιον 
προσπαθεί να αποδείξει το αντίθετο!! 
Πάντα θα υπάρχουν κακεντρεχείς άν-
θρωποι που θα σε ζηλεύουν ή που για 
κάποιον οποιονδήποτε λόγο θα θέλουν 
το κακό σου... και αν για κάποιον λόγο 
του χρόνου καταλήξουμε σε διαφορε-

Σταυρούλα Μπαλτά



τικές πόλεις, πάντα θα συνεχίσουμε να 
μιλάμε και να βρισκόμαστε, όποτε αυτό 
θα είναι δυνατό!! Φιλάκιαααα
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου 

Χαζή, ανοργάνωτη, ψεύτρα, ανώμαλη 
Ραλλού μου σ’ αγαπώ! 2-1, η πιο καλή 
μοναξιά, βάζω φωτάκια στον κήπο, 
φώτο φώτο φώτο φώτο και επίσης το 
ξέρεις ήδη ότι μια μέρα πριν τις Πα-
νελλήνιες σε έχω πάρει τηλέφωνο και 
εσύ με το που το χεις σηκώσει λες: Ηλέ-
κτρα… τι θα κάνουμε; Γι’ αυτό μ’ αρέσεις 
αλλά ούτε εμείς μπορούμε να είμαστε 
μαζί, αμάν πια! 
Άντε και καλές διακοπές στο γύρο του 
κόσμου που έχεις κανονίσει να κάνεις 
μέσα σε ένα καλοκαίρι! (you know what 
I mean.. )
Εμείς αποκλείεται να χαθούμε, δεν παί-
ζει, όλο και κάποια απελπισία για το ίδιο 
θέμα θα μας πιάσει και θα τηλεφωνη-
θούμε πάλι!
Ηλέκτρα Μακρίδη-Συρεγγέλα

Ραλλούκι μου !!Θα μου λείψουν οι χα-
ζομάρες μας και τα κακαρίσματα μας 
και το σκάσιμο από το φαί!! Ελπίζω οι 3 
μας (Μυρτώ) να μην χωριστούμε μετά 
από αυτό το καλοκαίρι!! Σας αγαπώ και 
τις 2 πολύ πολύ και θα λυπηθώ αν σας 
χάσω..!! Χαίρομαι που έχω εσένα να σε 
παίρνω τηλέφωνο όταν είμαι στενοχω-
ρημένη και να γινόμαστε μαζί καλά, η 
ακόμα πιο χάλια! Καλή μας επιτυχία!! 
Φιλούμπες!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

De tha ksexaso pote ta psevdonima 
pou sou vgazame sto kurshaus persi 
re marko..ahhaha..elpizo na ta pas 
kala me tis spudes sou ke na xeis oti 
epithimeis,filia polla:P
Χριστόφορος
Διαμαντίδης-Ξηντάρης 

Ραλλουκι μου μπορω να πω και επιση-
μα πλεον οτι ειμαστε το φωτινο παρα-
δειγμα για το οτι μεσα απο μια μεγαλη 
παρεξηγηση γεννιεται μια ωραια φιλια. 
Λοιπον το τι σημαινει Ραλλου για μενα 
το ξερεις καλα. Ξερεις ποσο σ’ αγαπαω 
και ποσο σημαντικη εχεις υπαρξει στην 
ζωη μου! Αυτο ομως που δεν γινεται να 
μην τονισω ειναι η τρελα που κουβαλα-
με. Υπαρχουν πολλα σκηνικα με κυριαρ-
χο το Κεφαλαρι (ειμαι σιγουρη πως θυ-
μασαι...) Ομορφια μου σε ευχαριστω για 
ολες τις τρελες στιγμες που ζησαμε και 
πιστευω πως υπαρξουν κι αλλες, αφου 
τιποτα δεν τελειωνει εδω. Εχουμε ενα 
καλοκαιρι μπροστα μας που προβλε-
πεται ξεφρενο. Αγαπη καλη αρχη σε οτι 
καινουργιο σε περιμενει και μην ξεχνας 
οτι πρεπει παντα να ζεις με τρελα!!!!
Μαίρη Αγγελάκη

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Ακουγονται κατι φημες για την διορα-
τικοτητα σου και την αντιληψη σου και 
το γεγονος ότι κάθε φορα που μπαινεις 
σε έναν χωρο ο χωρος γινεται εσυ, εσυ 
γινεσαι ο χωρος! Εισαι ΓΑ ΜΑ ΤΗ, ρε man 
σωστη και δεν λεω για τη φαση με τα 
ποδια αν και τα ποδια σου είναι αρμονι-
κα καλοσχηματισμενα και υπεροχα!
Χρήστος Μπέτσης

Απλά αδερφές Κουτσονάνου αγαπάνε 
αδερφές Μπαλτά:p
Αναστασία Κουτσονάνου

Ραλλού σου εύχομαι να έχεις ο,τι επιθύ-
μεις!!και δεν ξέρεις μπορεί και ν καταλή-
ξουμε συγκάτοικοι τελικά!είσαι απο τα 
άτομα που εκτιμώ ιδιαίτερα και πιστεύω 
πως όλα θα έρθουν όπως τα θέλεις! :)
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Εντάξει, με τη Μυρτώ μπορείς να κάνεις τις κα-
λύτερες συζητήσεις! Τόσα επιχειρήματα, τόση 
εμπειρία, τι να πω! Χάρηκα που τα λέγαμε στα 
Αγγλικά (α’ λυκείου αν σου θυμίζει κάτι) και 
όπου αλλού. Με το καλό να περάσεις στη Γερμα-
νία και ό,τι καλύτερο σου εύχομαι (όχι ότι χωρά 
αμφιβολία δηλαδή!)
Αθανάσιος Κυρίτσης

Γλυκό μου Μυρτουλίνι τελειώσαμε. Αλλά τώρα 
έρχονται τα ωραία(βλ. καλοκαίρι). Περάσαμε 
τόσες ωραίες στιγμές(ειδικά στη 3η Λυκείου) 
τις βόλτες στο Μαρούσι, το σόου στο κλασικά 
παγκάκια μας(«Στη Ντισκοτέκ»), το σχέδιο κα-
τάκτησης στο διάλειμμα(ξέρεις εσύ), τον πο-
δαρόδρομο με κοτζίβαρ και μαστρο(γιατί σας 
ακολούθησα?), τη μονίμως ανοιχτή πόρτα σας 
στο Hotel California, το άραγμα στης Τατιάνας 
και φυσικά το αμίμημτο ανεπανάληπτο καρα-
όκε(Valerie, Yesterday) όπου και διαπρέψαμε 
με τις συγκλονιστικές μας ερμηνείες(μόνο σε 
μας χειροκρότησαν πάντως). Έπρεπε να κάνου-
με εκείνο το ντουέτο τελικά αλλά δε πειράζει, 
έχουμε καιρό μπροστά μας... Καλή επιτυχία και 
τα σχετικά δε σου εύχομαι γιατί είναι εγγυημέ-
νη. Να κάνεις ότι σ’ αρέσει και να περάσεις ένα 
υπέροχο καλοκαίρι(μαζί με μένα εννοείται).
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος

Έχω την εντύπωση πως γνωριζόμαστε γύρω 
στα 10 χρόνια.. Πολλά δεν είναι;; Στο δημοτικό 
λόγω και της δεδομένης αντιπαλότητας μεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών δεν κάμαμε και πολλή 
παρέα. Από πέρυσι όμως νομίζω πως..μιλάμε 
περισσότερο. Πάντα είχα την απορία με σένα 
πώς γίνεται να είσαι καλή σε ό,τι κάνεις.. Σιγά 
σιγά βέβαια μου έλυσες αυτή την απορία.. Όπου 
αποφασίσεις πάντως να συνεχίσεις τις σπουδές 
σου σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, αν και δεν έχω 
καμία αμφιβολία πως θα τα καταφέρεις…mrs 
perfect!!!
Μιχαήλ Κύκνας

Μυρτώ μου τι να σου ευχηθώ, εφόσον ξέρω ότι 
θα πετύχεις στην Γερμανία; Α λοιπόν βρήκα! Σου 
εύχομαι να πραγματοποίησεις εκείνο το όνειρο 
που μου «εκμυστηρεύτηκες» τελευταίο βράδυ 
πενταήμερης στο κουβανέζικο! Χαχα!
Ευαγγελία Νησιώτη

Wonderchild μια ζωη. Πραγματικα απορουσα 
παντα πως αυτη η κοπελα συνδυαζε τον αθλη-

τισμο σε ημιεπαγγελματικο επιπεδο με τετοιους 
βαθμους! Δεν εχω τιποτα αλλο να πω!
Δημήτριος Μπάγιας

Μυρτουλααα…θυμασαι;; εμεις γνωριζόμαστε 
και από το v-Kurs και καθόμασταν μαζί και στην 
πρώτη γυμνασίου!!! Επίσης ημασταν μαζί στο 
ίδιο δωματιο στη Χάγη και νομίζω ότι τοσο εσυ 
οσο και εγώ ημασταν ευγνωμονες γιαυτο… Σου 
εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια και ελπί-
ζω να μην χαθούμε!!
Γεωργία Πανταζή

Μυρτώ έχουμε περάσει πολλές ώρες μαζί στην 
κατεύθυνση και στο βερολίνο με συζητήσεις και 
γέλιο που θα μου λείψουν πολύύ. Σου εύχομαι 
ό,τι επιθυμείς να το πραγματοποιήσεις! 
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Μυρτούλα, ελπίζω να μην χαθούμε από του χρό-
νου που δεν θα έχουμε το σχολείο για να συνα-
ντιόμαστε.... Καταρχήν ένα τεράστιο ευχαριστώ 
για όλες τις φορές που με έχεις βοηθήσει σε δι-
αγωνίσματα και τεστάκια στο σχολείο και για τις 
φορές που με φιλοξενήσατε στο Βερολίνο στο 
δωμάτιο σας....! Θυμάμαι που ερχόσουνα στην 
πρώτη λυκείου για πολλές μέρες το πρωί και 
τραγουδούσες το τραγούδι του Μύρωνα Στρα-
τή «Πάνω απ’ όλα»....άκυρο θα μου πεις, αλλά 
πραγματικά σε θυμάμαι σε διαφορετικές σκηνές 
να το τραγουδάς... Πάντως ένας χαρακτηρισμός 
που θα σου μείνει είναι αυτός της καλύτερης 
απουσιολόγου....το πόσες απουσίες είχες γλιτώ-
σει και από άλλους και από ‘σένα είναι απίστευ-
το...ειδικά στην δευτέρα λυκείου!! Σου εύχομαι 
μέσα απ’ την καρδιά μου, καλή συνέχεια και να 
πετύχεις οτιδήποτε θελήσεις!! Φιλάκια
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου

Μυρτούλα δυστυχώς δεν έτυχε να έρθουμε 
τόσο κοντά αυτά τα έξι χρόνια..δεν πρόλαβα να 
σε γνωρίσω καλά..να γελάσουμε μαζί και να μοι-
ραστούμε πολλές ξεχωριστές σχολικές στιγμές..
Θα κρατήσω όμως στο μυαλό μου την ψιλοζα-
λισμένη, ξένοιαστη και χαρούμενη Μυρτώ της 
εκδρομής που χαμογελούσε και  μας μιλούσε με 
δέος για τον μυώδη Κουβανό σερβιτόρο..χαχα! 
(και όχι μόνο σε μας :P )
Είμαι σίγουρη πως σε περιμένει ένα λαμπρό 
μέλλον γεμάτο επιτυχίες και πολλές, πολλές δι-
ακρίσεις που σου εύχομαι μέσα από την καρδιά 
μου να απολαύσεις ..!
Σου πάει πολύ να γελάς..:D

Ζήσε ΜΟΝΑΔΙΚΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Μυρτούλα μου, μετά από τόσα χρόνια που πε-
ράσαμε μαζί, διακοπές στην Τήνο, κοινά ταξίδια 
και άπειρες συζητήσεις θέλω να σου ευχηθώ τα 
καλύτερα για τη συνέχεια!!! 
Αριάδνη Πολυχρονίου 

Θα σου έγραφα ένα απλό καλή επιτυχία γιατί 
δεν ξέρω τι να πρωτογράψω..!! Αλλά ας γράψω 
κάτι στη φίλη μου!! Θα μου λείψουν αυτά που 
κάναμε σχολείο και αυτά που λέγαμε!! Και τα 
μυστικά μας!! Δεν πειράζει καινούργιο κομμάτι 
αρχίζει, θα βρούμε καινούργια μυστικά και χα-
ζομάρες να κάνουμε και να περνάμε καλά, είμαι 
σίγουρη!! Ότι και να κάνεις θα τα πας καλά, είμαι 
σίγουρη!! Ελπίζω να μείνουμε φίλες για πολύύύ 
καιρό ακόμα!! Lov u!!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι και αν 
αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Κοιτα ολοι ξερουμε ότι εβγαλες 1 στο ΑΒΙ επισης 
ολοι ξερουμε ότι θα βγαλεις 20 στις Πανελληνι-
ες αλλα αρχισε να πινεις κανα σφηνακι γιατι δεν 
σε βλεπω καλα…
Χρήστος Μπέτσης

είσαι πραγματικά ο κακός διάβολος της λογικής.
ακούγεται άσχημο, αλλά εγω το λέω για θετικό..
χαχαχα.. εξάλλου, άμα δεν υπήρχες και εσύ πώς 
θα έβαζα μυαλό εγώ και το άλλο το τρελό.α ρε 
μυρτούλα!!! Πάντα είχαμε ένα πρόβλημα με την 
επικοινωνια, αλλά και πάλι ήσουν το άτομο που 
όσες μέρες και να κάναμε να μιλήσουμε, όταν 
σε έβλεπα, αισθανόμουν  κομπλέ. Ξανθέ αγγελέ, 
φέτος μας περιμένει ένα τρελό τρελό καλοκαί-
ρι(καλα σταματάω γιατι ξερω την αντιδραση 
σου, μωρη ξινίλω!)..Πραγματικά, σου εύχομαι 
καλή επιτύχια σε ο,τι κ αν κάνεις αν και για εσέ-
να δεν έχω καμία αμφιβολία..!!τα υπόλοιπα από 
κοντά!Φιλάκια, κοριτσάκι!
Σταυρούλα Μπαλτά

Μυρτώ σου εύχομαι να τα βρεις ολα βολικά στη 
ζωη σου και να συνεχίσεις να καταρύπτεις ρε-
κορ και μύθους με τις επιδώσεις σου σε ό,τι κι 
αν κάνεις!! ;)
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Μυρτώ-Αικατερίνη 
Μπουκοβάλα 



Ελισάκι… Τι να πω για σένα; Είσαι κολλη-
τή μου εδώ και δύο χρόνια και χαίρομαι 
πολύ γι αυτό! Είσαι τόσο κοινωνική, τόσο 
ευχάριστη, και τόσο… δυναμική όταν 
θυμώνεις και τα βάζεις με όλους! (Ειδικά 
όταν θες να δείρεις τους καθηγητές της 
κατεύθυνσης –το ΚΑ ξέρει ποιον εννοώ- ή 
τον Ευθύμη που σε κυνηγάει να σου δείξει 
το μάτι του!). Αλλά φυσικά και πολύ επιμε-
λής και μελετηρή (ήσουν απ’ τους λίγους 
που έκανε εργασίες κατεύθυνσης –ξέρου-
με για ποιον μιλάμε- και μας γλίτωνες από 
την οργή του!) Χαρά στο κουράγιο σου 
ρε παιδί μου! Δυστυχώς δεν έχω μια φω-
τογραφία από τη φοβερή σου γκριμάτσα 
κρανίου να βάλω, αλλά δεν χρειάζεται, 
καλύτερα γιατί θα τρομάξουν τα παιδιά! 
Χαχαχα… τα σπας ρε!
Σου εύχομαι να σου πάνε όλα καλά: και 
να περάσεις στην ΑΣΟΕΕ, που είναι σί-
γουρο δηλαδή, να κάνεις πολλούς νέους 
φίλους και να σε καμαρώσουμε σύντομα 
με ένα καλό παλικάρι (ό,τι εθνικότητας 
θες, ξέρεις εσύ... λολ)! Αυτό το καλοκαίρι 
ελπίζω να περάσουμε πολύ-πολύ καλά 
και να έχουμε αξέχαστες εμπειρίες του 
χρόνου… Θα τα λέμε εμείς!
Αθανάσιος Κυρίτσης

Η πρώτη των πρώτων στην ΑΣΟΕΕ!(απορώ 
τι πήγες να κάνεις θεωρητική). Ακόμη γε-
λάω όταν μου ρχεται στο μυαλό η φάτσα 
σου όταν κάναμε την εργασία στα Γερ-
μανικά(σ.σ. Μηνασίδης). Τελικά εκείνο το 
βράδυ στο Βερολίνο δε βρήκα το κλειδί 
κάτω από το χαλί...δε πειράζει άλλη φορά. 
Είσαι μια χαρά κοπέλα και σου εύχομαι να 
πετύχεις αυτό που θέλεις(βλ. παραπάνω). 
Καλές διακοπές! 
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος

Αν και δεν σε γνωρίζω και πολύ καλά σου 
εύχομαι καλή επιτυχία στις εξετάσεις και 
στην ζωή σου...
Μιχαήλ Κύκνας

Γεια σου ρε Σάκη ! Καλά να περνάς και κα-
λές σπουδές στη ΑΣΟΕ  που θα χεις μπει 
πρώτη!
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Η υπέροχη, γλυκιά και σιγανή φωνούλα 
σου(:P) είναι από τα πράγματα που θα 
μου μείνουν τελειώνοντας το σχολείο! 
χαχα Καλή επιτυχία βρε! Άντε και πρώτη 
στην ΑΣΟΕΕ!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Θα είμαι περήφανη που υπήρξα συμ-
μαθήτρια της πρώτης εισαχθήσας στην 
ΑΣΟΕ! Πέρα από την πλάκα Ελισάβετ μου 
ελπίζω να έρθουν όλα στη ζωή σου όπως 
εσύ επιθυμείς και να είσαι πάντα τόσο επι-
μελής όπως με τις ασκήσεις του κυρίου 
Μαγγίδη χεχε! 
Ευαγγελία Νησιώτη

Τριο Στουτζες με Ηλεκτρα και Θαναση, 
για καποιο λογο ποτε δεν μπορεσα να 
ακολουθησω τις συζητησεις των 3 σας! 
Η πολυ βλακας ημουν, η (το πιο πιθανο) 
δεν μπορω να κατανοησω τους απλους 
θνητους!
Δημήτριος Μπάγιας

Ελασαβετ μου!! Ευχομαι να σου πάνε όλα 
καλα και να περνας τέλεια στη ζωή σου!!
Γεωργία Πανταζή

Φάρσες και δεν συμμαζεύεται. Σου εύχο-
μαι  ό,τι επιθυμείς να το πραγματοποιή-
σεις 
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Ελισάβετ, ελπίζω να περάσεις όντως 
πρώτη στην ΑΣΟΕ, να βγεί αληθινός και 
ο Ευθύμης, που σε έχει πρήξει ένα χρόνο 
τώρα!! Καλή επιτυχία λοιπόν και σου εύ-
χομαι να είσαι πάντα ευτυχισμένη ό,τι κι 
αν κάνεις στη ζωή σου!! Ελπίζω να ξανα-
συναντηθούμε κάποια στιγμή!!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου

Πολλές ευχές για μια υπέροχη ζωή και 
έντονες εμπειρίες! Να ξέρεις ότι όλες αυ-
τές τις δύσκολες Τετάρτες που περάσαμε 
μαζί παγιδευμένες στην κίνηση στο Μα-
ρούσι δεν πρόκειται να τις ξεχάσω ποτέ, 
όπως δεν πρόκειται να ξεχάσω και τις 
εμπειρίες, τα γέλια, τα παράπονα και τις 
στιγμές που μοιραστήκαμε! Υπέρ πάντων 
GRONCE!
Αριάδνη Πολυχρονίου

Καλώς την τσαπερδόνα μου! Ρε.. να σου 
πω.. πως θα γυρίσεις σήμερα? Με τη μαμά 
σου να υποθέσω έτσι? Καλώς τότε! Σε πα-
ρακαλώ όμως να κανονίσουμε ρε συ να 
βρεθούμε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα 
και αν χάσεις έχε υπόψη σου το υπέρ-
σκληρο.. Επίσης άκουσα ότι είσαι από την 
Πόλη… ε… από ποια Πόλη; Τέλος πάντων, 
το θέμα είναι να πάρουμε πίτσες, αναψυ-
κτικά και γλύκα.. α! και το πιο σημαντικό.. 
σκορδόψωμο, και να πεταχτούμε… ε μη 
ρωτήσεις που τώρα!
Το ξέρεις πόσο μου έχουν λείψει οι ανο-
ησίες μας (δεν μπορώ να πω την πραγ-
ματική λέξη τώρα!) και ξέρεις επίσης ότι 
δεν θα αργήσουν να ξαναέρθουν γιατί 
τελικά η ωριμότητα δεν συνδυάζεται με 
την ηλικία.. χεχε.. οπότε άρχισε να σχεδι-
άζεις από τώρα την επόμενη διαβολική 
και καταστροφική μας κίνηση και διάλεξε 
επίσης το θύμα!
Σας αγαπάμε πολύ και το ξέρουμε ότι μας 
αγαπάτε πολύ κι εσείς!
Ηλέκτρα Μακρίδη-Συρεγγέλα

Καλή επιτυχία σε ότι κι αν κάνεις στη ζωή 
σου! Εύχομαι να είσαι πάντα χαρούμενη 
κ ευτυχισμένη, και να πετύχεις τους στό-
χους σου!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

ελισάκι, τα παντα να σου πάνε καλά…κ 
ήρεμα αυτό το καλοκαιρί!!!
Σταυρούλα Μπαλτά

Παρόλο που είσαι μια ύπουλη αντροχωρί-
στρα και βγαίνεις με τον Μάκη πίσω από 
την πλάτη της Ηλέκτρας(συγγνωμη που 
έπρεπε να το μάθεις ετσι  Ηλέκτρα μου) 
εγω σε πάω και θα μου λείψει να σε βλέ-
πω να τρελαίνεσαι στην κατεύθυνση;p
Αναστασία Κουτσονάνου

Καλή επιτυχία, να έχεις ο,τι επιθυμείς!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Ελισάβετ
Μπαξεβανίδου- Τάρου 



Εύα, σε ξέρω από τη δευτέρα δημοτικού 
και είμαστε σχεδόν 11 χρόνια στην ίδια 
τάξη. Μετά από τόσο καιρό το πλέον 
λογικό είναι να μπορώ να πω ότι έχω 
μάθει αρκετά πράγματα για σένα, κι εσύ 
για μένα! Χαίρομαι πολύ που είχαμε τη 
δυνατότητα να συνεργαστούμε (στα 
πλαίσια του mun ή του απουσιολογίου 
στην κατεύθυνση :Ρ) και να περάσουμε 
καλά. Ελπίζω να κάνεις σωστές επιλογές 
στη ζωή σου και, όπως θα έλεγε ο Αρι-
στοτέλης (έλα να φωτοσυνθέτει η θεω-
ρητική!), να γίνεις ευτυχισμένη.
Αθανάσιος Κυρίτσης

Ακόμα θυμάμαι τη φάτσα σου όταν με 
αντίκρυσες στο πάρτι της Νάντιας με 
το κουτάλι(είχες σοκαριστεί!). Παρ’ όλο 
που δε κάναμε ποτέ ιδιαίτερη παρέα, εί-
σαι εντάξει άνθρωπος και σου εύχομαι 
να τα πας καλά με τις εξετάσεις σου και 
να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι!
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Πάντα καλοντυμένη και  πάντα στην τρί-
χα.. Καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες και 
καλούς βαθμούς.. Να προσέχεις μόνο 
τη δράση της νέας τρομοκρατικής ορ-
γάνωσης, της 25 Φλεβάρη!!!
Μιχαήλ Κύκνας

Αυτό που σίγουρα θα θυμάμαι από 
σένα,  Εύα μου, φεύγοντας απ ’το σχο-
λείο είναι που ερχόσουνα πάντα στην 
τρίχα! Πάντα με το δικό σου, προσωπικό 
σου στυλ!!! Σου εύχομαι ότι και αν κάνεις 
να συνεχίσεις να είσαι όσο chic είσαι και 
τώρα! Καλή επιτυχία!!!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Μμμμ... Συμμαθητες 6 χρονια, να μιλαμε 
αρχισαμε στην κατευθυνση. Γεμιζαμε 
απειρες ωρες με το αχτυπητο κουαρτε-
το «Κουτσονανου-Νησιωτη-Μπετσης-
Μπαγιας»! Μην την κανεις για τα ξενα, 

κριμα ειναι! Ωραιες νομικες εχουμε και 
εδω! Δυνατα και ελληνικα!
Δημήτριος Μπάγιας

Ευόνι μου!! Αν και εγώ δεν σε έλεγα ποτε 
Ευόνι!! Εμείς οι δύο δεν είχαμε πάντα τα 
ίδια γούστα στη μουσική, στα ρούχα, 
στα αγόρια και… στα χρώματα, αλλά 
κάναμε τρελή παρέα και αυτό είναι που 
μετράει!! Εύχομαι να σου πάνε όλα καλά 
στη ζωή και βασικά δεν χρειάζεται να 
στο πω τώρα διότι θα με έχεις όλο το 
καλοκαίρι να στο λέω!! Αυτό που ελπίζω 
για μας είναι να μην σε χασω ποτέ και… 
βασικανα καταφέρουμε να πάμε στη 
συναυλία των Bon Jovi!!
Γεωργία Πανταζή

Όπου και αν περάσουμε, ό,τι και να 
σπουδάσουμε το μόνο σίγουρο είναι 
πως πάντα μπορούμε να δουλέψουμε 
σε οικοδόμη και με τέτοια προυπηρεσία 
που αποκτίσαμε φέτος θα είμαστε περι-
ζήτητες  : K. Z., G. V., P. G., κτλπ:  ΤΟ  ΧΤΙΣΙ-
ΜΟΟ!   Διαφορετικά πάμε στον skai που 
ούτος ή άλλως έχουμε γίνει γνωστές. 
Πρέπει να νιώθεις μοναδίκη, καθώς εί-
σαι η μόνη που έχει δεί τους 4 απ΄τους 
6 ταυτόχρονα,ταυτόχρονα και σύμφωνα 
με τα σχέδια που έχουμε για καλοκαίρι 
θα δεις και τους επόμενους :P  Ελπίζω 
να συνεχίσεις να κάνεις τα πάρτυ κατά 
συρροή ( ένα κάθε βδομάδα δεν ήταν;), 
να είσαι πάντα χαρούμενη , με το «υπέ-
ροχο» χιούμορ σου και τις καφρίλες εν 
ώρα μαθήματος.. Δεν θέλω να χαθούμε 
με τίποτα!! <3
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Εύα μου, 13 χρόνια μαζί στην ίδια τάξη! 
Μόνο αυτό τα λέει όλα!! Από την Ερά-
σμειο στη Γερμανική, από το νηπιαγω-
γείο στην Γ’ Λυκείου!! Και τι δεν περά-
σαμε!! Κολλητή παρέα δεν κάναμε ποτέ 
αλλά πάντα θα θυμάμαι ότι ήσουν ένα 
από τα αστέρια της τάξης, που ξεχώρι-

ζε!! Άντε και στον Άρειο Πάγο!
Ελισάβετ Μπαξεβανίδου-Τάρου

Μα ποιος με πόνο θα μιλήσει για όλα 
αυτά…
σκέφτηκα πριν ξεκινήσω να σου γρά-
φω..πόσο αδύναμες φαίνονται οι λέ-
ξεις, πόσο ανίσχυρες να περιγράψουν 
όσα έχουμε ζήσει αυτά τα έξι χρόνια..
όσα έχουμε πει, όσα έχουμε κάνει, όσα 
έχουμε σκεφτεί, όσα έχουμε συζητήσει, 
για όσα έχουμε γελάσει, για όσα έχουμε 
κλάψει (ακόμα και πρόσφατα), για όσα 
έχουμε τσακωθεί, για όσα έχουμε μετα-
νιώσει …
Αλλά τούτη η εποχή δεν είναι εποχή για 
αναπολήσεις και άλλα παρόμοια….
Τούτη την εποχή θέλω να μιλάμε μόνο 
για όσα ΘΑ πούμε, για όσα ΘΑ κάνουμε, 
για όσα ΘΑ σκεφτούμε, για όσα ΘΑ συ-
ζητήσουμε, για όσα ΘΑ μιλήσουμε, για 
όσα ΘΑ κλάψουμε, για όσα ΘΑ τσακω-
θούμε, για όσα ΘΑ μετανιώσουμε ΑΠΟ 
ΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ..
Αυτή η σκέψη είναι που καμνει-για λίγο- 
να μη νοιώθεται η πληγή…
Είναι που θα μας κάνει να παλέψουμε 
και τελικά να τα καταφέρουμε....
Ενωθήκαμε πριν έξι χρόνια Καταπως 
στέκει στο Βοριά η πετροκαλαμίθρα..
Και η φιλία μας έμεινε δυνατή Και σε 
ήλιο, σε καλοκαιριού προμάντεμα και 
σε βροχή, σε χιόνια..και θα παραμείνει  
για πάντα μνήμη παλαιή, γλυκιά κι αστο-
χισμένη..
Και κάθε φορά που θα θυμόμαστε όσα 
ζήσαμε οι οφθαλμοι μας θα πληρούνται 
δακρύων και θα σιωπουμε..
Είμαι σίγουρη πως θα γίνεις πολύ περισ-
σότερα από μια απλή θυγάτηρ της Εύας 
στη ζωή σου…
Να φτάσεις στην θέαση του υψίστου 
αγαθού και τελικά να κατακτήσεις την 
ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ..τίποτα λιγότερο και τί-
ποτα περισσότερο από αυτό που σου 
αξίζει και εις ο η φυσις επιτηδειοτάτη 

Ευαγγελία Νησιώτη 



πεφυκυια είη…
Μείνε για πάντα η Εύα..
To be continued live in summer 2011 :D
Ζήσε ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Από την πρώτη μέρα της πρώτης Γυ-
μνασίου μέχρι σήμερα μοιραστήκαμε 
μαζί όχι μόνο το θρανίο μας, αλλά και 
την ζωή μας! Ταξίδια, όνειρα, απογοη-
τεύσεις, συζητήσεις, εμπειρίες, δάκρυα, 
επιτυχίες, χαμόγελα και αμέριστη αγάπη 
σε μια φιλία που ΔΕΝ πρόκειται και ΔΕΝ 
θα αφήσω να σβήσει και θα μας συνο-
δεύει στα επόμενα μας βήματα. Σε αγα-
πάω πολύ!(Α.Ε) 
Αριάδνη Πολυχρονίου

Ευόνι εμείς αν και μιλούσαμε σπανίως 
και παρά τη διαφορά χαρακτήρων θε-
ωρώ ότι πάντα με κάποιο τρόπο κάπoυ 
συμφωνούσαμε! Να το ψάξουμε αυτό.. 
Good luck!
Ηλέκτρα Μακρίδη-Συρεγγέλα

Εύα σου εύχομαι πολλές επιτυχίες και 
χαρές στη ζωή σου! Να είσαι καλά!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Το ξερω ότι η σχεση που ειχαμε όλα 
αυτά τα χρονια δεν ηταν και η καλυτερη 
αλλα ελπιζω φετος να καταλαβες ότι δεν 
ειμαι αυτό που νομιζες όπως και εγω κα-
ταλαβα ότι εισαι από τα λιγα ατομα που 
αξιζουν σαυτο το σχολειο! Η αληθεια εί-
ναι ότι φετος παρολο το διαβασμα, την 
πιεση, το αγχος ηταν μια από τις καλυ-
τερες χρονιες μου και ξερεις γιατι…Σου 
χρωσταω λοιπον, σε ευχαριστω από την 
ψυχη μου για την υποστηριξη και που 
πιστεψες σε μενα ακομα και όταν δεν 

πιστευα εγω ο ιδιος  γιατι χωρις εσενα 
δεν θα γινοταν τιποτα!
Χρήστος Μπέτσης

Εύα μου δεν χρειάζεται να πω πολ-
λά:D νομίζω τα τελευταία δυο χρό-
νια γνωριστήκαμε πολύ καλύτε-
ρα(εποικοδομητικό Κα:p) και βρήκαμε 
διάφορα κοινά στοιχεία(δεν θές να τα 
αναλύσω..χεχεε)! Με έχεις ακούσει και 
βοηθήσει πολλές φορές και ξέρω πως 
θα το έκανες πολλές ακόμα:)  χεχε…επί-
σης να ξέρεις πως δεν με πτοεί ο αντα-
γωνισμός;p είμαι σίγουρη πως δε θα χα-
θούμεεε:D (ας μην χωριζόμαστε:o)
Αναστασία Κουτσονάνου

Εύα καλή επιτυχία, να έχεις ο,τι επιθυ-
μείς!!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Georg! Περάσαμε αρκετά καλά φέτος, 
εσύ κάνοντας μάθημα και εγώ να κοιμά-
μαι δυο δωμάτια πιο δίπλα. Καλή επιτυ-
χία στις εξετάσεις!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Αγοοοοοοοοοοοόρι μου! Σοβαρότατος.
Νικόλας Περάκης

Κοντέ κολλητεεεέ!  Όλα αυτά τα χρόνια 
ήσουνα κάτι παραπάνω από φίλος (gay 
κέτσι). Αυτό που εννοώ είναι ότι είσαι 
αδερφός μου. Ό,τι θες σε μένα. Σ’ αγα-
πάω.
Γιώργος Πουλόπουλος

Κοντέ σε ξέρω από το νηπιαγωγείο ρε 
και από τότε δεν έχουμε σταματήσει την 
παρέα. Γι’ αυτό, αν και από του χρόνου 
θα είμαστε αρκετά χιλιόμετρα μακριά, 
αποκλείω την πιθανότητα να χαθούμε. 
Τέτοιες φιλίες μένουν, τα υπόλοιπα το 
καλοκαίρι. 
Ορέστης Παστελλάς 

Μπορεί ώρες- ώρες να σαι λίγο χαζός 
αλλά και πάλι είσαι θεός.. ό,τι και να πω 
είναι λίγο.. δεν χανόμαστε γιατί είμαστε 
γαμάτοι..Σε αγαπάω ρε
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

mori salonika sagapame  
mazi tha ta spame
mexri sto tafo na pame
Αλέξανδρος Ράινχαρτ

Φιλαράκι σου εύχομαι να περάσεις εκεί 
που θες και να πας πολύ μπροστά.. Θα 
θυμάμαι όλες τις τρέλες που κάναμε και 
ελπίζω να συνεχιστούν ..!
Αλέξανδρος Μηνασίδης 

Εχουμε περασει μαζι καμποσα σκηνι-
κα, σοβαρα, αστεια ή λιγο και απο τα 2. 
Ξερω οτι εισαι κομπλε παιδι και δεν νο-
μιζω να υπαρχουν και πολλοι που να δι-
αφωνησουν. Καλα να περνας (η μαλλον 
καλα θα περνας) και καααποια στιγμη θα 
σε πετυχω σε καμια συναυλια του Μαλα-
μα, δεν υπαρχει περιπτωση.
Νικόλαος Κουκουτός

(21 μέρες πριν τα προφορικά) «Ρε γιατί 
να μη ξέρουμε αγγλικά?». Θα το θυμό-
μαστε στο τέλος και θα γελάμε. Καλό 
καλοκαίρι να χεις ρε και να κάνεις ότι 
σ’αρέσει.
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Ο «ψηλός» της τάξης.. Απλά συνέχισε το 
μπάσκετ, γιατί το έχεις.. Και σταμάτα επι-
τέλους το φετινό σου «άθλημα».. Άντε ρε 
καλούς βαθμούς και καλό καλοκαίρι..
Μιχαήλ Κύκνας

Αγόρι μου, τι να πω τώρα… Εσένα αι-
σθάνομαι ότι σε ξέρω από πάντα! Από 
τα προνήπια είμαστε μαζί( τότε που είχες 
αυτούκλες)!! 6 χρόνια στο ίδιο θρανίο, 
μου σπαγες τα νεύρα στο Γυμνάσιο γιατί 
ήμουν τάπας ακόμα ! Χαθήκαμε βέβαια 
για λίγο αλλά εντάξει αναπληρώσαμε 
στο Βερολίνο , όταν μιλάγαμε 3,5 ώρες 
το τελευταίο βράδυ! Να σαι πάντα καλά 
και να κρατήσουμε επαφή να τα λέμε! 
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Ε, ψηλέ! Άντε να έρθει το καλοκαιράκι να 
την κάνουμε/
Νικόλαος Μακρυγιώργος

Γιώργο μου,
Χαίρομαι τόσο που τελειώνουμε το 
σχολείο και δε θα χρειαστεί να ξαναδώ 
τη φάτσα σου για την υπόλοιπη ζωή 
μου!!!! χαχαχαχα…καλή η ατάκα που εί-
χαμε σκεφτεί για το λεύκωμα, αλλά δεν 
ταιριάζει και πολύ εδώ. Ελπίζω να τα ξα-
ναπούμε κάποια στιγμή μετά το σχολείο 
ρε! Καλό καλοκαίρι!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Γιατι καθε ταξη θελει το τουμπανο της! 
Αθληταρας, αλλα κατα τα αλλα σεμνο 
παιδι και χαμηλων τονων (τουλαχιστον 
εντος ταξης, χεχε..).
Δημήτριος Μπάγιας

Ma gansta!! Εσένα βρε δεν θα ξεχασω… 
ειδικά με τις τρέλες σου στο abc!! Κάποτε 
με την Τατιάνα σε φωνάζαμε Κωνίδη…!! 
Καλή συνέχεια σου εύχομαι και να περ-
νάς πάντα καλα αγορίνα!!
Γεωργία Πανταζή

Κωννίδης 4ever. Ρεε μου έχει μείνει η 
ατάκα απτους transporters, «τώρα του 
ρουφάει και την ψυχή 0.0 » που είχα λιώ-
σει.. χαχαχαχαχαχα
Σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς να το πραγ-
ματοποιήσεις!
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Γιώργο, αν και δεν σε ξέρω καλά, σου εύ-
χομαι καλή επιτυχία για τη συνέχεια και 
να είσαι πάντα ευτυχισμένος!!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου

Γεώργιος Κωνσταντινίδης 



Σε έχω καταλάβει αν θές να ξέρεις, σ έχω 
δει πως με κοιτάς, πως παραληρείς με το 
βλέμμα μου..σε καταλαβαίνω όμως..για-
τί είναι μοναδικό..είναι το βλέμμα που 
δεν θα αποκτήσεις ποτέ..είναι το βλέμ-
μα που δεν θα αποκτήσει KANEIΣ ποτέ.. 
Αλλά δυστυχώς είμαι αναγκασμένη να 
σε πληγώσω..ο ανταγωνισμός είναι με-
γάλος  Γιώργο..υπάρχει μια ύπαρξη εκεί 
έξω που με ποθεί κολασμένα..και λέω να 
ενδώσω ;)
Αφού είναι ΜΑΝΑΡΙΙΙΙΙ :P 
Ζήσε ΔΥΝΑΤΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Γιώργο!! Καλή επιτυχία ρε!! Να είσαι πά-
ντα καλά και μ ένα χαμόγελο στο πρό-
σωπο! 
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

Ante re ..giorgo..Me kouragio ke 
ipomoni perimename olo afto ton kero 
na perasei ke tora na eftase i ora na 
kanoume tis ateliotes diakopes mas..I 
gnosti mas parea finikouda kalamata 
ke opou alou katsei gia ksefadoma 
trelo..sagapaw agori mou kai elpizo na 
peraseis salonika kai tha se episkeptome 
taktika:)
Χριστόφορος Διαμαντίδης-Ξηντάρης 

Κοντέ είσαι πολύ ξηγημένο άτομο και 
ότι είναι να πεις το λες μπροστά στον 
άλλο και για αυτό σε πάω τρελά. Χαίρο-
μαι που σε γνώρισα και εύχομαι να είσαι 
πάντα καλά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε 
με ρετσίνα στην Φοινικούντα όπως πέρ-
σι.. Φιλιά στο κρεμμύδι.
Άγγελος Αθανασίου

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Μηχανικέ μου εσύ..σου εύχομαι με πολ-
λή αγάπη τα καλύτερα για τη ζωή σου.. 
και για πάντα θα ήθελα να σε έχω φίλο 
μου..
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Παοκακι ξεφτιλα την μαλαματινα θα 
εχεις παντα χορηγο! Θελω πραγματι-
κα να σε δω τη στιγμη που ο ΠΑΟΚ θα 
σηκωσει πρωταθλημα και θα καει ολη 
η Ελλαδα! Συνεχισε να κανεις αυτό που 
γουσταρεις  man και μην ακους κανε-
ναν!
Χρήστος Μπέτσης

Ο αθλητής της τάξης… έστελνε και πέ-
ντε φορές στον αγώνα την μπάλα έξω 
από το γήπεδο. Μιλάμε για μπεκάτσες 
πρώτου επιπέδου. Πλάκα κάνω… Ψηλέ 
συνέχισε το Basket. Σου εύχομαι να 
πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Καλό 
καλοκαίρι!
Ιωάννης Κορδώνης

ΡΕΕΕΕΕΕ ΤΡΕΛΕΕΕΕΕΕΕ, εισαι τέλειο και 
διασκεδαστικο ανθρωπακι!περιμένω με 
ανυπομονήσια τα της θεσσαλονίκης( ας 
ελπίσουμε!!). Ααα, σου χρωστάω έξοδο 
με τρελό ποτό!!(μην ανησυχεις, εγώ δεν 
θα πιω)χαχα.. Καλή ζωή!! να΄σαι πάντα 
καλα, ρε παλικαρακι!!!
Σταυρούλα Μπαλτά

Για κάποιο λόγο θυμάμαι πάντα να σε 
κοιτάω στο μάθημα να με κοίτας και 
να γελάμε(ποτέ δεν κατάλαβα γιατί:p..
παίζει να γέλαγα μόνη μου?) απλά…τι 
μανάρι είσαι εσύ?:p
Αναστασία Κουτσονάνου

Κοντέ σε ξέρω από το νηπιαγωγείο ρε 
και από τότε δεν έχουμε σταματήσει την 
παρέα. Γι’ αυτό, αν και από του χρόνου 
θα είμαστε αρκετά χιλιόμετρα μακριά, 
αποκλείω την πιθανότητα να χαθούμε. 
Τέτοιες φιλίες μένουν, τα υπόλοιπα το 
καλοκαίρι.
Αχιλλέας Τσαρπαλής-Φραγκουλίδης



Hey Georgia! Was geht? Ελπίζω να πε-
τύχεις όποιον στόχο βάλεις και να κα-
ταφέρεις ότι ποτέ θελήσεις! Δεν θα σου 
δώσω κάποια συμβουλή απλώς μείνε 
όπως είσαι και όλα θα πάνε καλα
Στέφανος Μπαμόπουλος

Για να είμαι ειλικρινής, μου βγαίνει να σε 
αποκαλέσω «Γεωργία το πάντα», και κά-
πως έτσι σε έχω στο μυαλό μου. Φυσικά 
όχι σαν μια ασπρόμαυρη αρκούδα, αλλά 
σαν ένα κορίτσι ανέμελο, ξέγνοιαστο, 
γεμάτο θετική ενέργεια, και με ένα χα-
μόγελο στο πρόσωπο όποτε το κοίταγα, 
πρόθυμη να ενδιαφερθεί και να βοηθή-
σει όπως μπορούσε. Μακάρι να έχεις 
πάντα αυτή τη θετικότητα, γιατί πραγ-
ματικά είναι το καλύτερο όπλο που θα 
μπορούσες να έχεις στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που θα προκύψουν! 
Μακάρι να μην σβήσει το χαμόγελο 
σου.:)
Αθανάσιος Κυρίτσης

Η αγαπητή Γεωργία μια συμπαθέστατη 
κοπέλα με την οποία όμως δε γνωριστή-
καμε και πολύ καλά αυτά τα έξι χρόνια 
αλλά πάντα ήσουν ένας καλόκεφος άν-
θρωπος. Καλή επιτυχία να χεις και καλή 
ζωή!
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Γεωργια, δεν σε ξέρω και πολύ καλά, 
ωστόσο δε  χρειάζεται να ξέρει  κάποιος 
κάποιον για να καταλάβει αν είναι καλός 
χαρακτήρας... Καλή επιτυχία σε ό,τι κά-
νεις στην ζωή σου!!
Μιχαήλ Κύκνας

Γεια σου ρε Γεωργία! Να περνάς πάντα 
καλά μ’ αυτή την ωραία τη τρέλα σου 
και καλές σπουδές στη Γερμανία ! STAY 
METAL! 
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Τσότσι μου,
Ήσουν η πρώτη μου διπλανή στο σχο-
λείο αν θυμάσαι, οπότε έχεις ιδιαίτερη 
θέση στην καρδιά μου! χαχα…Σοβαρά 
τώρα είχαμε περάσει πολύ ωραία εκεί-
νη τη χρονιά, ειδικά τότε που είχαμε 
μαγειρέψει με τη Δάφνη και τη Ρωξάνη 
και είχαμε νικήσει εκείνο το διαγωνισμό! 
Ελπίζω να σου παν όλα καλά  μετά το 
σχολείο! Φιλάκια Γεωργίτσα μου!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Γεωργία μου θα φύγεις και θα γνωρίσεις 
τον Martin στη Χαιδελβέργη και εμάς 
θα μας ξεχάσεις! � Αλλά εγώ δεν ξεχνώ 
τί είδους τουρισμό έχουμε συμφωνήσει 
τα δυο μας να κάνουμε! Χα! Μην νομί-
ζεις ότι με μια Γερμανία θα μου ξεφύγεις! 
Agricola μου σε αγαπώ πολύ και βάλτο 
καλά στο μυαλό σου ότι καμία Γερμανία 
και κανένας Martin δεν θα μας χωρίσει! 
Φιλακιαααά
Ευαγγελία Νησιώτη

Φαση-αφασια μια ζωη. Μονιμη μαστου-
ρα, και, ξερεις κατι? Ειναι καλυτερα ετσι! 
Keep walking!
Δημήτριος Μπάγιας

Είσαι η πιο γαμάτη κοπέλα ever!!!!!!!!!!!!!!! 
Δεν έχω να πω και πολλά γιάτι αμα ξεκι-
νόυσα δεν θα τελίωνα ποτέ, ποτέ όμως. 
Κάθε μέρα τηλέφωνα, φάρσες, γέλιοο-
οοοοοο.. Μέρη: σχολείο, τρίκαλα, ξυλό-
κααστρο, γερμανία, rock wave και άλλα 
πολλά.. ;) Δεν θα χωρίσουμε ποτέ.. <3 <3 
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 
<3 <3 <3
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Γλυκιά μου Γεωργία, εύχομαι τα καλύτε-
ρα και ένα θαυμαστό μέλλον!
Ελισάβετ Μπαξεβανίδου-Τάρου

Γεωργίτσα, χάρηκα που γνωριστήκαμε 
καλύτερα τα δύο τελευταία χρόνια, στη 
κατεύθυνση! Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο 
και να ασχοληθείς με κάτι που θα σε κά-
νει πραγματικά ευτυχισμένη!! Και αφού 
θα πας Γερμανία, κάποια στιγμή που θα 
περάσω κι εγώ από  εκεί (για ταξιδάκι 
μάλλον!), θα περάσω κι από ‘σένα!! Φι-
λάκια
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου

Σε έχω κάνει να κλάψεις..σε έχω κάνει να 
γελάσεις..σε έχω κάνει να θυμώσεις..σε 
έχω ευχαριστήσει..σε έχω πληγώσει..σε 
έχω  στηρίξει… 
Άλλωστε έτσι δεν κάνουν οι αδερφές.; 
:D
Συνεννοούμαστε με ένα βλέμμα..επικοι-
νωνούμε με μια κίνηση..συμπληρώνεις 
αυτό που λέω..λέω αυτό που σκέφτε-
σαι..
Άλλωστε έτσι δεν κάνουν οι αδερφές.; 
:D
Καταστρώνουμε ύπουλα σχέδια..μοιρα-
ζόμαστε το ίδιο γούστο(!)..θέλουμε τα 
ίδια πράγματα την ίδια ακριβώς στιγμή 
..
Άλλωστε έτσι δεν κάνουν οι αδερφές.; 
:D
Και συ είσαι η αδερφή που αγαπώ και 
έχω επιλέξει..που έχω επιλέξει να κρατή-
σω ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ  στη ζωή μου..
Μείνε μαζί μου λοιπόν!
Ζήσε ΜΑΓΙΚΑ:D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Γεωργία Πανταζή  



Όλες τις  αναμνήσεις, τα ταξίδια, τα χα-
μόγελα, τα δάκρυα, τα τηλεφωνήματα, 
τις επιτυχίες που μοιραστήκαμε αυτά τα 
χρόνια δεν πρόκειται να τις ξεχάσω ακό-
μη και αν ζήσουμε χώρια στο μέλλον.. 
Σαγαπάω και δεν ξεχνάω ποτέ πόσο μου 
στάθηκες όλα αυτά τα χρόνια!
Αριάδνη Πολυχρονίου

Γεωργίτσα μου, αγαθό μου πλάσμα θυ-
μάμαι ακόμα την απίστευτη σου ατάκα: 
ΤΑΚΑ ΤΟΥΚΑ! Ελπίζω να τα καταφέρεις 
σε ότι θες και να ανακαλύψεις επιτέλους 
το καλλιτεχνικό ταλέντο που κρύβεις 
μέσα σου! Εσύ μου το χες πει, αλλά δεν 
αμφιβάλλω)
Ηλέκτρα Μακρίδη-Συρεγγέλα

Τσοτσι μου ελπίζω να πραγματοποιήσεις 
τα όνειρα σου!! Συνέχισε την τρέλα σου 
όσο μπορείς! Φιλιά!!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

georgia ise aptis pio sibathitikes kopeles 
tis xronias! perasame wraies meres 
kurshaus,na minoume se epikinonia kai 
kali epitixia me tis spudes sou!:)
Χριστόφορος Διαμαντίδης-
Ξηντάρης 

Fruechten μου, αν και δεν κανουμε πολυ 
καιρο παρεα, καταφερες πολυ γρηγορα 
να μου κλεψεις την καρδια! Μικρη μου 
εισαι φοβερη, εχεις χιουμορ, γλυκα 
και μια απιθανη προσωπικοτητα με τη 
οποια κερδιζεις τους παντες γυρω σου 
. Μην φοβασαι ποτε να εισαι ο εαυτος 
σου, γιατι ειναι πραγματικα υπεροχος. 
Σε αγαπω πολυ και περιμενω με ανυ-
πομονησια τα ταξιδακια μας Karlsruhe-
Heidelberg και τουμπαλι!!! Φιλια πολλα.
Μαίρη Αγγελάκη

Απ΄την τρίτη γυμνασίου μαζί στα Αγγλι-
κά στην δευτέρα και τρίτη λυκείου στο 
ΑΒC μας.
Ο αυθορμητισμό σου, η αισιοδοξία σου 
και το γεγονός ότι είσαι έξω καρδία σε 
κάνουν Γεωργία μου αξιαγάπητη!
Σε συμπαθώ πολύ και σου εύχομαι η 
ζωή σου να είναι γεμάτη με χαρές!
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Gogaaaa:D είσαι το γνωστό αλάνι μας 
με τα γαμάτα γυαλιά και τον  διάσημο 
αδερφό:p ανυπομονώ να έρθει το καλο-
καίρι μόνο για να θαυμάσω το νέο σου 
απόκτημα;p (έχω ακούσει πολλά για 
αυτόοο)χεχε..και μην ανησυχείς ..ακό-
μα και αν του χρόνου βρισκόμαστε σε 
διαφορετικά μέρη θα σου φορτώνομαι 
διαρκώς;p
Αναστασία Κουτσονάνου

Συνονόματη καλή επιτυχία σου εύχο-
μαι!!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Νάντια, ξέρεις ότι στη μνήμη μου θα 
μείνεις για το τρομερό πάρτι σου με τις 
πολλές παρεκτροπές! Αν ποτέ πας προς 
Νέα Σμύρνη μην ξεχάσεις να με ενημε-
ρώσεις!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Γεια σου, Νάντια! Κατ’ αρχάς θέλω να 
σου πω ότι έχεις πολύ χιούμορ. Επίσης 
να σου πω ότι μου κολλήσατε το «Άρα-
ξε» και -ακόμη χειρότερα- το «άραξε 
την πέτσα σου!» και ότι πέρασα τέλεια 
στο πάρτυ σου! Άντε, καλά να πας στις 
εξετάσεις και καλή επιτυχία σε ό,τι κι αν 
κάνεις!
Αθανάσιος Κυρίτσης

Η καλή μου Κέιτ...Η πάντα αγχώδης Νά-
ντια(ειδικά πριν από κάθε διαγώνισμα 
Μαθηματικά Κατεύθυνσης-γιατί άρα-
γε?) από τα καλύτερα κορίτσια και με 
την καλύτερη ατάκα που έχει ειπωθεί 
ποτέ στη τάξη των Μαθηματικών(«Πάει 
να φέρει το βίντεο», Β΄Λυκείου). Χαραγ-
μένα θα μου μείνουν τα αλλεπάλληλα 
τηλεφωνήματα μας παραμονή του τρί-
του μαθήματος του Abitur και το χαζο-
χαρούμενο γέλιο σου στη Β’ Λυκείου(για 
θυμήσου). Παρεμπιπτόντως δε θα κάνω 
κίνηση τελικά(ξέρεις εσύ). Καλή επιτυ-
χία να χεις και τα λέμε το καλοκαίρι με 
μαραθώνιο LOST.
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Καλά ρε Νάντια έπρεπε να φτάσουμε 
μέχρι το Βερολίνο για να αποκαλύψεις 
το alter ego σου;; Και δεν μπορούσα να 
καταλάβω με ποια έμοιαζες τόσο και-
ρό. Πρέπει να ομολογήσω πάντως πως 
είναι λίγο πιο άσχημη από σενα..Ακόμα 
βέβαια αναρωτιέμαι πώς κατάφερες και 
πήρες 21,5 στην χημεία..Οι σημειώσεις 
σου θα πρέπει να ήταν το κλειδί της 
επιτυχίας..  Απ’ το Βερολίνο βέβαια θα 
έχω να θυμάμαι και αυτήν την λεγόμενη  

«επική» φωτογραφία.. Όσο για το party 
σου, μπορεί να ήταν λίγο επεισοδιακό, 
αλλά πέρασα καλά, να μας ξανακαλέ-
σεις.. Και μην ξεχάσεις το task των εν-
δοσχολικών..it’s time to  get lost.. Ραντε-
βού στου Λευτέρη λοιπόν.. Και αυτή τη 
φορά να είσαι συνεπής.. Καλή επιτυχία 
στις Πανελλήνιες και καλούς βαθμούς 
εύχομαι..
Μιχαήλ Κύκνας

Καλή να περνάς Νάντια και καλές σπου-
δές!
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Νάντια μου,
Τα 2 τελευταία χρόνια σε γνώρισα λίγο 
καλύτερα λόγω των κατευθύνσεων και 
πραγματικά μου φαίνεται κρίμα που 
τόσα χρόνια στο σχολείο δεν είχαμε 
στενότερη επαφή! Έχεις τόση πλάκα! 
Α!...και το φετινό σου party ήταν η πρώ-
τη φορά μετά από χρόνια που ντύθηκα 
αποκριάτικα με τη θέλησή μου και το δι-
ασκέδασα αφάνταστα!.. οπότε σ’ ευχα-
ριστώ πολύ!!! Άντε βρε, καλό καλοκαίρι!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Μάθε να πίνεις Νάντια κοπέλα μου!(δεν 
ξέρω τι να πρωτο-γράψω). Εκτός του 
ότι, ως μέλη του κοιτώνα του Σλίθεριν 
είμαστε σατανικές, πιστεύω πραγματικά 
ότι μοιάζουμε. Λιγη περισσότερη λογική 
εσύ, πιο πολύς συναισθηματισμός εγώ 
και κάπου εκεί ενδιάμεσα συναντιέται η 
σκέψη μας! Γενικώς πρέπει να μείνουμε 
αθήνα για να κάνουμε πραγματικότητα 
ΟΟΟΟΛΑ όσα λέμε αλλά και όπου και 
να είμαστε, ακόμα και χώρια (το οποίο 
απεύχομαι) θα συνεχίζονται αυτές οι 
πολύωρες συζητήσεις για τα «προβλή-
ματα που πλήττουν τον σύγχρονο νέο», 
όπωςγια παράδειγμα οι σελίδες κοινω-
νικής δικτύωσης, τις οποίες απεχθανό-
μαστε με πάθος. Σε αγαπώ αλάνι (βλέπε 
Θεσσαλονίκη) και ας μην ήταν ό,τι ιδα-

νικότερο για μας η πενταήμερη! ;) Μας 
περιμένει ΤΟ καλοκαίρι όμως αν όλα 
πάνε καλά με το γκρούπ ισπανών που 
κανονίζω να τους κάνουμε τουρ στα ελ-
ληνικά νησιά! 
Ευαγγελία Νησιώτη

Ναντιόνι….αν και εγώ σε φώναζα Να-
ντί!!! Εισαι η διπλανή μου εδώ και τέσ-
σερα χρόνια και αυτό δεν προκειται να 
το ξεχασω….πραγματικα δεν γινεται!!! 
Επίσης δεν γίνεται και να σε χάσω ποτέ 
διότι για κάποιο λόγο πιστεύω ότι θα 
είμαστε μαζί… για πάντα!! Τρομακτικό! 
Δεν μπορώ να σου γραψω πολλά πράγ-
ματα, όχι επειδή δεν έχω, αλλά επειδή 
είναι πάρα πολλα! Τι διακοπές εχουμε 
παει μαζί, τι συναυλιες, τι κουτσομπολιά 
εχουμε πει , που αν μας ακουγε κανεις θα 
μας βάραγε στο ξύλο!!! Πραγματικά… 
τα σχολικά μου χρόνια συνδέονται με 
μία Ναντια! Αυτό που σου εύχομαι είναι 
αυτό το καλοκαίρι να είναι έτσι όπως το 
επιθυμεις (διοτι ξερω πως το επιθυμεις 
!) και το μέλλον σου να είναι μόνο αισιό-
δοξο! Θέλω να χαίρεσαι τη ζωή σου και 
να μην έχεις κανέναν που να σου δημι-
ουργεί νεύρα….διότι σε φοβάμαι όταν 
έχεις νεύρα!! Όπου και να είμαστε του 
χρόνου και γενικότερα στο μέλλον δεν 
χάσουμε επαφή και αυτό στο εγγυώμαι!! 
Σαγαπω πολύυ!!!
Γεωργία Πανταζή

Νάντιά μου, κάθε επιτυχία σ’ ό,τι κι αν 
κάνεις!! Καλή σταδιοδρομία!!
Ελισάβετ Μπαξεβανίδου-Τάρου

Κωνσταντίνα Πελωριάδη 



Ναντιάκι, κλείνουμε δώδεκα χρόνια 
γνωριμίας φέτος...από την πρώτη δη-
μοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου...ολό-
κληρη τη σχολική μας ζωή ήμασταν 
συμμαθήτριες, εκτός από τρία χρόνια 
που ήσουν στην Μαντά! Μου είχε κάνει 
εντύπωση στην πρώτη γυμνασίου, όταν 
είχες πεί να σε φωνάζουμε “Νάντια” και 
όχι “Κωνσταντίνα”...ήταν λίγο δύσκο-
λο να το συνηθίσω...! Θυμάμαι εκείνη 
τη μέρα στο Βερολίνο, μετά τα donats 
που είχαμε φάει, που περπατούσαμε 
στο δρόμο του ξενοδοχείου και μιλού-
σαμε...ήταν πολύ ωραία!! Πραγματικά 
είσαι πολύ καλή κοπέλα, γι’ αυτό σου 
αξίζει ό,τι καλύτερο στη ζωή σου!! Εύ-
χομαι να πετύχεις οτιδήποτε θελήσεις 
και να είσαι πάντα ευτυχισμένη!! Εμείς 
θα ξαναβρισκόμαστε και σε reunion της 
Ερασμείου και σε reunion της Γερμανι-
κής, αλλά ελπίζω να ξανασυναντηθούμε 
και εκτός αυτών...!! Φιλάκιααα   
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου

Ναντιούλα μου, όλα όσα περάσαμε μαζί 
αυτά τα χρόνια είναι μόνο η βάση για 
την φιλία μας.. Ακόμη περισσότερα τα-
ξίδια, ατέλειωτες συζητήσεις, αγωνίες, 
χαμόγελα και όνειρα μας περιμένουν! 
Σε ευχαριστώ που ήσουν δίπλα μου και 
που θα συνεχίσεις να είσαι κομμάτι της 
ζωής μου!
Αριάδνη Πολυχρονίου

Νάντια! Check this out! Ο Τσιμιτσέλης! 
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!
Καλή επιτυχία dear!
Ηλέκτρα Μακρίδη-Συρεγγέλα

Κωνσταντίνα!! Νάντια μου χάρηκα πολύ 
που σε γνώρισα, θα ήταν κρίμα να μην 
είχαμε γνωριστεί!! Ουσιαστικά τα τελευ-
ταία 2 χρόνια κάναμε παρέα και ελπίζω 
να συνεχίσουμε να κάνουμε! Θα σου 
γράψω κάτι που στο λέω συχνά, για να 
μην το ξεχάσεις όταν δεν θα είμαι κει να 
στο λέω: «Είσαι πολύ όμορφη!!» Καλή 
επιτυχία, ελπίζω να πραγματοποιήσεις 
τους στόχους σου!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

Νάντια μου σε συμπαθώ πολύ. Είσαι 
πολύ ανοιχτός χαρακτήρας με πολύ 
όμορφο χαμόγελο! 
Αισθάνομαι πολύ χαρούμενη που το 
ΑΒC μας έφερε κοντά γιατί νοιώθω 
όμορφα στην παρέα σου! 
Αξέχαστη θα μου μείνει η εκδρομή μας 
στη Γερμανία με τις τρέλες μας…
Σου εύχομαι ότι καλύτερο! 
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Νάντια Πελωριάδη… Αξέχαστος ο χο-
ρός μας… θυμάσαι? Καλό καλοκαίρι 
Ναντιάκι και να θυμάσαι: ‘Κράτα σημει-
ώσεις’
Ιωάννης Κορδώνης

Xμ…Νάντια μου..όταν σε γνώρισα 
συνειδητοποίησα κάτι πολύ σημαντι-
κό……..δεν είμαι εγώ η μεγαλύτερη 
γκρινιάρααα:p (σε αυτό το σημείο παρε-
ξηγείσαι) !χεχε…ξέρω ότι απλα θα κα-
ταφέρεις πολλά πράγματα στη ζωή σου 
και θα βασανισεις πολύ κόσμο(σου έχω 
πει την θεωρία μου για τον γαμο σου);p 
ps.τι παιζει με την φωτογένεια σου?
Αναστασία Κουτσονάνου

Νάντια καλή συνέχεια και καλή επιτυχία 
σε ό,τι κάνεις!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Εντάξει, εγώ δεν θα ξεκινήσω από τα 
κλασικά ariapol και τα συναφή, εξάλλου 
νομίζω ότι οι άλλοι θα με καλύψουν πλή-
ρως επί του θέματος! Εγώ προτιμώ να 
μιλήσω για τη φιλία που είχαμε, και πόσο 
κοντά μου σε ένιωσα τα προηγούμενα 
χρόνια. Για μένα ήσουν μια από τις πιο 
ξεχωριστές προσωπικότητες που γνώρι-
ζα, και πολλές φορές λειτουργούσες σαν 
πρότυπο για μένα. Είσαι τόσο έξυπνη, 
τόσο ετοιμόλογη (σε βαθμό να καταντά 
εκνευριστικό :Ρ), τόσο μορφωμένη, και 
έχεις ένα λογοτεχνικό ταλέντο που πέρα 
από το ότι σε χαρακτηρίζει νομίζω ότι 
δεν πρέπει να αφήσεις ανεκμετάλλευτο. 
Θεωρώ ότι αποκόμισα πολλά θετικά από 
τη φιλία μας και πολλά από τα χαρακτη-
ριστικά που έχω τα οφείλω εν μέρει σε 
σένα. Εσύ με παρακίνησες να συμμετά-
σχω στο mun, μαζί συμμετείχαμε στα 
debate και στους αγώνες, και αφύπνισες 
τη λογοτεχνική μου φλέβα (ελπίζω να 
έχεις ακόμη τη μεγάλη συγγραφική μας 
επιτυχία «Προδοσία και Πεπρωμένο»!). 
Κυρίως όμως σε ένιωσα δικό μου άνθρω-
πο. Ελπίζω να είσαι καλά στη ζωή σου.
Αθανάσιος Κυρίτσης

Ariadni Polichroniou…μία από τις κα-
λύτερες και σίγουρα η πιο κοντινή μου 
φίλη, που τόσες και τόσες φορές με στή-
ριξες(ειδικά στη Β’ Λυκείου, «όλα καλά 
θα πάνε»), που τόσες και τόσες φορές 
σε έχω πρήξει(και από κοντά και από 
τηλέφωνο), που τόσες και τόσες βόλτες 
έχουμε κάνει στο αγαπημένο μας Μα-
ρούσι(one more, καφετέρια στον σταθ-
μό, ΜΥΘΟ, πλατεία κλπ), που τόσες και 
τόσες φορές με έχεις τρομάξει για έναν 
συγκεκριμένο λόγο(ειδικά στο πάρτι μου 
φέτος!), που τόσες και τόσες φορές μου 
ζήταγες ιδιαίτερο μαθηματικά και γω 
κλασικά σε έγραφα, που τόσες και τόσες 
φορές έχεις πάει στον «Ναό»(επειδή έχεις 
μέσο), ενώ δεν σ’ αρέσει καν η μπάλα(!) 
και εγώ αναγκάζομαι και τα βλέπω από 
την τηλεόραση, που τόσες και τόσες φο-

ρές πιάνεις κουβέντα στο τρένο με αγνώ-
στους(...), που τόσες και τόσες φορές σε 
έκραζα στη Β΄Λυκείου επειδή σε είχα ξε-
περάσει Αρχαία(«εγώ 20, εσύ 19,8»). Έτσι 
λοιπόν μετά από όλα αυτα φτάσαμε στο 
τέλος, το καλοκαίρι μας περιμένει, εύχο-
μαι να τα πας καλά με τις πανελλήνιες και 
του χρόνου(καλώς εχόντων των πραγμά-
των), σε περιμένω στη ξενιτιά. 
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Λοιπόλ Άρια: Γνωριζόμαστε πολλά χρό-
νια, ούτε κι εγώ θυμάμαι πόσα. Μπορώ 
να πω, πως αρχικά ήμασταν κάτι σαν 
άσπονδοι εχθροί.. Το θυμάσαι νομίζω. Οι 
σχέσεις μας ωστόσο βελτιώθηκαν από 
τότε θα έλεγα.. Αυτά για την ώρα.. Καλή 
επιτυχία και καλούς βαθμούς στις πανελ-
λήνιες σου εύχομαι.
Μιχαήλ Κύκνας

Τα σέβη μου Secretary General. ΑΡΙΑ 
ΠΟΛ! Τι να πρωτοθυμηθώ για σένα! Ού-
τως ή άλλως τα χουμε πει άπειρες φορές! 
Θυμάμαι τα ταξίδια μας με το MUN , την 
εμπειρία του secretariat και τις ατέλειω-
τες πολιτικές συζητήσεις! Σου εύχομαι 
πραγματικά να περνάς πάντοτε καλά και 
να μείνεις ο εαυτός γιατί είσαι ένας ξεχω-
ριστός άνθρωπος!! Φιλιά!
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Από τις καλύτερές μου φίλες. Η συμπά-
θεια της μάνας μου :P
Νικόλαος Μακρυγιώργος

Το υψηλό (;) πνευματικό επίπεδο της 
Αριάδνης της επιτρέπει να διαχωρίσει 
την ποιότητα, και έτσι να σφυρηλατίσει 
σωστές (κοινωνικοπολιτικές κυρίως) 
απόψεις, τις οποίες όμως…διακομωδεί 
χωρίς δισταγμό με περίσσειο χιούμορ. 
Θέλει ταλέντο το ιδεολογικό «χτίσιμο», 
θετικό και αρνητικό, και λίγοι είναι αυτοι 
που το καταφέρνουν.  
Θωμάς Μελετέας

Αριαδνούλα μου,
Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια (για την 
ακρίβεια 10!) και έχουμε περάσει ειδι-
κά μικρότερες πολλές και ωραίες στιγ-
μές μαζί! Για θυμήσου τα Χριστούγεννα 
στην Αράχωβα, τις διακοπές στην  Τήνο, 
τις Βιβλιοφιλίες, τη Χάγη, ακόμα και τα 
pyzama-party του δημοτικού!!! Γι’ αυτό 
δε νομίζω πως θα χαθούμε τώρα…Άλ-
λωστε βλέπω οι πατεράδες μας να παί-
ζουν για αρκετό καιρό ακόμα αυτό το 
περιβόητο τέννις (:P), οπότε όλο και κά-
ποια αφορμή θα βρίσκουμε και μεις για 
να βρισκόμαστε! Φιλάκια πολλά!!!!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Φαντάζομαι πως αυτό το λεύκωμα θα εί-
ναι το άντρο των κλισέ ευχών και λοιπά 
και λοιπά. Μα εγώ δεν θέλω να γράψω τί-
ποτα κλισέ, μιας και η δικιά μας φιλία στα 
έξι χρόνια που μετράει δεν υπήρξε ποτέ 
κλισέ.Γιατί ήταν όλες δικές μας, χαζές, 
αστείες, σοβαρές, απαιτητικές μα –το ξα-
ναλέω- δικές μας στιγμές. Θα ήταν χαζό 
να κάτσω να τις απαριθμήσω γιατί μου 
αρκεί που τις ξέρουμε και τις ανακαλού-
με εμείς οι δύο, μέσα απο φωτογραφίες, 
γράμματα και τετράδια. Τελειώνει ένα 
μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μας, το κεφά-
λαιο του σχολείου μα ανοίγει ένα ακόμα 
πιο ελπιδοφόρο μπροστά μας, αυτό της 
ενήλικης ζωής. Και όπως βρισκόσουν 
τα τελευταία 6 χρόνια στην καθημερι-
νότητά μου, σου ζητάω να συνεχίσεις 
να είσαι, για όσο μπορέσουμε, για να 
ζήσουμε τόσα και ακόμα τόσα μαζί, για 
να συνεχίζω να σε ονομάζω κολλητή μου 
και να εκφράζεις ακριβώς αυτή τη λέξη, 
κολλητή (καλά ίσως και λίγο χάμστερ). Σε 
αγαπώ πολύ, ελπίζω να μην απογοητευ-
τείς με αυτά που σου γράφω μα είναι κάτι 
επίσημο και ξέρεις ότι σίγουρα θα σου 
γράψω και άλλα, πιο ανεπίσημα. Θα είμαι 
δίπλα σου τώρα που το διαβάζεις!! 
Ευαγγελία Νησιώτη

Αριάδνη Πολυχρονίου 



Αρια ΠΟΛ: Και κλεινω με την παρτη σου... 
Χμμ... Τι να πρωτοαναφερω? Τα καυστικα 
σχολια? Την λογοτεχνικη φλεβα? Το ντυ-
σιμο σου (γκουχου)? Ελα πλακα κανω, 
μην αρπαζεσαι. Καλη ζωη ρε!
Δημήτριος Μπάγιας

Αριάααδνηηη!!!! Θέλω καταρχην να σου 
πω, ότι εμενα ειτε θες ειτε δεν θες, θα με 
βλέπεις!! Επομένως δεν υπαρχει καμια 
ανησυχια! Μαζί έχουμε περασει τοσα 
πολλα πραγματα που θα ζαλιστεις άμα 
κατσω και τα γραψω. Εχουμε περάσει 
τοσο ωραιες στιγμες μαζί, οι οποιες δεν 
ξεχνιούνται!! Σου κρατάω για ένα μονο 
πραγμα μουτρα: Για το γεγονος που δεν 
μου μίλησες την πρώτη μέρα του σχολεί-
ου στο σχολικό..τστστς…αποφάσισες να 
μιλησεις στο Ευόνι! Χαχα ! Πλάκα κανω! 
Και γενικότερα ό,τι ηλίθιους τσακωμους 
και αν είχαμε εγώ τους έχω ξεχασει… ελ-
πιζω το ιδιο και εσυ!! Σαγαπω πολύ και το 
ξερεις!! Θελω αυτές οι διακοπές να είναι 
μοναδικές και αν γινεται να ξαναπάμε 
Εύβοια!! Δεν θέλω να με ξεχάσεις! Και 
να θυμάσαι που καθόμασταν μαζί στην 
κατεύθυνση και τα γέλια που ρίχναμε!! 
Πραγματικά σου εύχομαι ο,τι καλυτερο 
στη ζωη σου….αλλα τι λεω! Την ώρα που 
θα διαβαζεις αυτό εσύ θα πίνεις γρανίτα 
φράουλα κ εγώ: Τι κάνετε εκει κοριτσια;; 
Καφεδες, «γρανιτες»;; Πόσο χρονων νο-
μιζετε ότι ειστε; Δεκαεφτα;
Γεωργία Πανταζή

Άπειρες ταινίες, ατάκες, γέλιο..πραγμα-
τικά πιστεύω πως οι στιγμές που έχουμε 
ζήσει θα είναι απ’τις πιο ωραίες αναμνή-
σεις!! Αριαδνουμπίνι θα μου λείψουν οι 
ταινίες που βλέπαμε και σχολιάζαμε,θα 
μου λείψει το σχολείο, ( οι κοπάνες), οι 
αμέτρητες επισκέψεις στο Mall, στην 
κηφησιά και στο μαρούσι.. τις πιο HARD 
εξόδους δεν θα τις αναφέρω για να μην 
κομπλεξαρίσω τους άλλους  ; ) Τέλος να 
σου θυμίσω το BAYREUTH και πως μου 
χρωστάς χάρη που σου είχα σώσει την 

ζωή. Χαχα. Το καλοκαίρι πάμε καλαμά-
τα. Ναι αλά! Ευχαριστούύύ.. που ήσουν 
δίπλα μου! <3
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Αριαδνούλα μου, σου εύχομαι ό,τι κα-
λύτερο στη ζωή σου!! Αν χαθούμε θέλω 
να ξέρεις πως πέρασα υπέροχα μαζί σου 
όσες φορές είμασταν μαζί, τις διασκε-
δαστικές ώρες του αυτοκινήτου(!!), τα 
γέλια  και τις πλάκες που κάναμε και το 
αστείρευτο χιούμορ σου!! Έχεις ένα πη-
γαίο ταλέντο να κάνεις τους γύρω σου να 
γελάνε, μην το αφήσεις να φύγει ποτέ!! Α 
και GRONCE!!
Ελισάβετ Μπαξεβανίδου-Τάρου

Αριάδνη, τα τελευταία δύο χρόνια, που 
ήμασταν μαζί στην κατεύθυνση γνω-
ριστήκαμε καλύτερα και στο Βερολίνο 
κάναμε και περισσότερη παρέα...!! Άντε, 
κι αν οι Πανελλήνιες φέτος τελειώσουν 
στις 27 Μαΐου, θα είναι μία από τις καλύ-
τερες, αν όχι η καλύτερη μέρα αυτής της 
χρονιάς για εσένα!! Ελπίζω να μη χαθού-
με τελείως από του χρόνου, που δεν θα 
έχουμε σχολείο, αλλά να κανονίσουμε να 
ξαναβρεθούμε! Σου εύχομαι καλή συνέ-
χεια σε ό,τι κι αν κάνεις στη ζωή σου και 
να είσαι πάντα ευτυχισμένη!! Φιλάκια
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου

ΑΡΙΑ ΠΟΟΟΟΟΛ, ΜΑΝΑΡΙΑ, ΚΟΥΚΟΥ-
ΝΑΡΙΑ, ΜΑΛΑΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, χωσου 
επιτελους Λευτερη!
Χρήστος Μπέτσης

Τι να σου πω κι εσένα Adrianna, ανυ-
πομονώ τα δύο μεγάλα συγγραφικά 
μυαλά να συναντηθούν και πάλι για να 
δημιουργήσουν ένα ακόμη μυθιστό-
ρημα γεμάτο διδάγματα για τη ζωή και 
κλασσικές και διαχρονικές αξίες!
Ηλέκτρα Μακρίδη-Συρεγγέλα

Άρια Πολ!! Ελπίζω να είσαι χαρούμενη 
και να χαμογελάς στις φωτογραφίες γιατί 

σου πάει!! Είσαι πιο όμορφη από ότι νο-
μίζεις! Προσπάθησε να έχεις εμπιστοσύ-
νη στον εαυτό σου!! Φιλία!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

Μία κοπέλα με καλό χαρακτήρα, μια 
δόση κυκλοθυμικότητας και ατελείω-
το… χιούμορ και σαρκασμό απέναντι 
στη ζωή.
Άρια μου στάθηκες πάντα σε καλές και 
κακές στιγμές. Σε ευχαριστώ εγκάρδια 
και σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία και 
να πετυχαίνεις πάντα τους στόχους σου.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Άρρρια Πολ: το κορίτσι που ήταν κοντά 
στα αγόρια περισσότερο από κάθε άλλο. 
Λίγο το πάθος της για το αντίθετο φύλο, 
λίγο το αντράκι που κατά περιόδους 
έβγαινε από μέσα της, την έκανε να μας 
ψυχαγωγεί με την αξιοπερρρίερρργη 
προφορά της… Αριάδνη, ειλικρινά σε 
έχω μέσα στην καρδιά μου και σε θεωρώ 
αληθινή φίλη. Μην χαθούμε. Κάλο καλο-
καίρι.
Ιωάννης Κορδώνης

Αγαπητή κολλητή …ακόμα και αν όλοι 
θέλουν να εμποδίσουν αυτή  τη φιλία 
μην τους ακούσεις ποτέ…απλά ζηλεύ-
ουν γιατί ξέρουν πόσο σημαντικά είναι 
τα μυστικά που έχουμε μοιραστεί;p ps. 
θα θυμάμαι πάντα την πρώτη μας κοπά-
να(αλάνι χάμστερ):D
Αναστασία Κουτσονάνου

Αριάδνη καλή συνέχεια και καλή επιτυ-
χιά σε ό,τι κανεις!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Σε γνώρισα για πρώτη φορά στο δημο-
τικό, αλλά σε έχασα. Σε ξαναβρήκα πριν 
από δυο χρόνια, περάσαμε πάρα πολλά 
μαζί, ζήσαμε στιγμές τις οποίες δεν θα 
ξεχάσω ποτέ. Τώρα όμως σε ξαναχάνω, 
αλλά ελπίζω να είναι μόνο προσωρινό. 
Και για να μην ξεχνιόμαστε και κάτι στα 
λατινικά: dum vita est spes est
Στέφανος Μπαμόπουλος

Ταααατ . Ρε σε ξέρω τόσα χρόνια και 
(με το συμπάθιο) δεν έχεις αλλάξει και 
πολύ..
Μπορεί να κοροϊδεύω (λιγάκι) το βλέμ-
μα σου αλλά κοίτα να κρατήσεις και 
αυτό και το χαμόγελό σου..
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Θυμάσαι που χορέψαμε στο Debutant 
και στο χορό των αποφοίτων; Ήμασταν 
τόσο γαμάτο ζευγάρι και τα σπάσαμε! 
Χάρηκα που είχαμε την ευκαιρία να 
τα λέμε! Καλή επιτυχία να έχεις σε ό,τι 
ακολουθήσει! (Και ίσως κάποια μέρα να 
καταφέρεις να γίνεις Κάτια Ζυγούλη στη 
θέση της Κάτιας Ζυγούλη!)
Αθανάσιος Κυρίτσης

Δε γνωριστήκαμε ποτέ καλά αλλά έχεις 
πλάκα, είσαι χαρωπή και σου έυχομαι 
να πετύχεις όλους τους στόχους σου!                                                                                             
P.s. Νιώθω την ανάγκη να σε ευχαριστή-
σω για τη κατάληψη που είχαμε κάνει 
στο δωμάτιο σου στο Βερολίνο(απορώ 
πως μας άντεξες).
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Μπορεί να σε «καίει» η φωτογραφία στο 
Βερολίνο, αλλα μην ακούς αυτά που 
σου λένε..κακοήθειες.. Σου εύχομαι ό,τι 
καλύτερο στις Πανελλαδικές και στην 
ζωή σου..
Μιχαήλ Κύκνας

Καλή συνέχεια Τατιάνα!
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Τατιάνα μου, 
Είσαι πολύ γλυκιά κοπέλα και έχεις τόση  
πλάκα όταν συζητάει κανείς μαζί σου!!! 
Είναι κάπως κρίμα που τόσο καιρό στο 
σχολείο δε σε γνώρισα ακόμα καλύτε-
ρα… Δεν πειράζει όμως, ελπίζω να μη 
χαθούμε τελείως με σένα και τα υπόλοι-
πα κορίτσια! Φιλάκια!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Ω Τατιάνα! Ένα από τα καλύτερά μου 
καλοκαίρια, αν όχι το καλύτερο εως 
τώρα και το περάσαμε στο μεγαλύτερό 
του μέρος μαζί. Μμμμμ...τυχαίο; Ήταν 
μια απαιτητική χρονιά και νομίζω δεν 
θα την πάλευα χωρίς εσένα ,να είμαστε 
μαζί, να προβληματιζόμαστε με τα ίδια 
πράγματα, να αρκεί μια ματιά μας για να 
σκάσουμε –διακριτικά πάντα- στα γέλια, 
να έχουμε τα δικά μας αστεία και να κα-
ταλαβαίνουμε πλήρως η μία την άλλη. 
Και όλα αυτά τα σχέδια που κάναμε, μη 
ρεαλιστικά βέβαια αλλά είχαν και αυτά 
την μαγεία τους και πάντα μας παρέσερ-
ναν! Ακούγεται τραγικό αλλά θα μου λεί-
ψει όλη η φάση και φυσικά η κοινή μας 
καθημερινότητα <3 Αλλά κάτι τελειώνει 
πάντα για να δώσει τη θέση του σε κάτι 
καλύτερο, που, όσο κλισέ και αν είναι, 
κρύβει μεγάλη αλήθεια ... Super girls 
just fly! 
Ευαγγελία Νησιώτη

MEINE PATAT!!!  Για μένα είσαι σαν αδερ-
φη μου και αυτό αρχισα να το καταλα-
βαίνω από την Δευτέρα γυμνασίου που 
καθόμασταν μαζι. Μαζί εχουμε περάσει 
τόσα πολλά πράγματα που δεν θα με 
χωρέσουν σε αυτή την σελίδα. Κοίταζα 
κατι χαρτια και βρήκα ένα ποιήμα που 
μου είχες γραψει παλιά…Το είδα και συ-
γκινήθηκα.. Ελπίζω να κατάλαβες ποιο 
εννοώ! Πάντα τα λέγαμε όλα και η μία 

καταλάβαινε την άλλη. Καταλαβαινόμα-
σταν τοσο πολύ που ήταν σχεδόν τρο-
μακτικό. Ξεκίναγα μία πρόταση και εσύ 
την τελείωνες! Και το αντίστροφο! Ποτέ 
δεν μου φέρθηκες άσχημα και ελπίζω 
να μην το έκανα κι εγώ! Και το εννοω, 
διότι ό,τι τσακωμους και στεναχώριες 
είχαμε τις έχω ξεχάσει και μου έχουν 
μείνει μόνο καλές αναμνήσεις μαζί σου!! 
Θέλω στη ζωή σου να παραμεινεις όπως 
είσαι, πατάτ, και να με θυμάσαι!! Σαγα-
πω πολύ και το ξερεις… Επίσης ξέρεις 
ότι δεν προκειται και να χαθουμε ποτε 
αφού θα κατασκηνωσω με την Αναστα-
σία όλο το καλοκαίρι μπροστά από το 
σπίτι σου!!! J 
Γεωργία Πανταζή

Πασχαλίτσα μου; Κλείνουμε 8 χρόνια 
φιλίας φέτος..Αρχικά να τονίσω το ΑΠΕΙ-
ΡΟ κάψιμο: msn, fb, tv, wind, whats up! 
Πιστεύω πως ήσουν η καλύτερη παρέα 
σε όλες αυτές τις ώρες, οι οποίες παρό-
λο που ήταν τόόόσο παραγώγικες δεν 
θα τις άλλαζα με τίποτα! Ευχαριστώ που 
ήσουν κοντά μου όταν σε χρειαζόμουν 
και να ξέρεις πως πάντα θα είμαι και εγώ 
εδώ για σένα! Αναμνήσεις αμέτρητες 
απ’το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, 
τα πυτζάμα-πάρτυ, το BERLIN BERLIN! 
Θυμάμαι που βγάζαμε παροιμίες απ’το 
τίποτα ή που λιώναμε στα γέλια με ένα 
βλέμμα! Δεν θα χαθούμε, ούτος ή άλλως 
έχουμε και ένα σύγραμμα να τελιώσου-
με ( λύμα για τα κάγκελα)! Σαγαπώ πολύ! 
<3
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Τατιανούκο, θυμάσαι τις ώρες των Αγ-
γλικών με τον Reimitz?!? Ωραίες επο-
χές… Ήσουν πάντα τόσο χαμογελαστή 
και θετική!! Μην χάσεις ποτέ το γέλιο 
σου!! Α και φρόντισε να γίνεις πολύ καλή 
δικηγόρος γιατί εμείς πού θα ερχόμαστε 
για τα διαζύγιά μας?!?
Ελισάβετ Μπαξεβανίδου-Τάρου

Μαρία-Τατιάνα 
Πουλάκου 



Τατιανούλα χάρηκα πολύ που είμασταν 
φέτος μαζί στο δωμάτιο στο Βερολί-
νο, αν και είχαμε λίγο πρόσφυγες σε 
κάτι φάσεις... Πάντως περάσαμε πολύ 
ωραία!! Σκεφτόμουν τις προάλλες ότι 
και στην 2ήμερη της πρώτης γυμνασίου 
στη Νέα Μάκρη μέναμε μαζί!!! Και στην 
πρώτη λυκείου, στο Ναύπλιο!! Αρχίσαμε 
και κλείσαμε τις εκδρομές του σχολείου 
μαζί!! Και δύο χρόνια μαζί στην κατεύ-
θυνση, μη τα ξεχνάμε!! Ωραία περάσαμε 
και στο Βερολίνο (προφανώς!!) και στην 
κατεύθυνση!! Πραγματικά σου εύχομαι 
να κάνεις ό,τι επιθυμείς στο μέλλον και 
να είσαι πάντα ευτυχισμένη, όποιο δρό-
μο και αν επιλέξεις στη ζωή σου! Ελπίζω 
να μη χαθούμε τώρα που θα τελειώσει 
το σχολείο, αλλά να ξαναβρεθούμε κά-
ποια στιγμή...φιλάκιαααα
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου

Τα 2 χρόνια κατεύθυνσης, 6 χρόνια φι-
λίας, άπειρες κοινές εμπειρίες, διακοπές 
και πολλά συναισθήματα που έχω συν-
δέσει μαζί σου μου έχουν αφήσει την 
πιο γλυκιά ανάμνηση! Τατιάνα μου, από 
του χρόνου μας περιμένει μια νέα, υπέ-
ροχη ζωή γεμάτη με ακόμη περισσότε-
ρες κοινές εμπειρίες! 
Αριάδνη Πολυχρονίου

Ουουουουου και σ’ εσένα! Γλυκιά μου 
Τατιάνα την πραγματική μου ευχή δεν 
μπορώ να στην εκφράσω εδώ παρ’ όλα 
αυτά προσπάθησε!
Σμουτς!
Ηλέκτρα Μακρίδη-Συρεγγέλα

Αλάνι καλή επιτυχία στη ζωή σου!! 
Να είναι γεμάτη αλανιές ( δεν ξέρω αν 
υπάρχει αυτή η λέξη) ! Να σαι πάντα χα-
ρούμενη!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

Oso thimame ekeino to tost sou pou 
ixa faei me ton ari sto dimotiko ke mas 

karfoses sti diefthintria mou anigei i 
oreksi..kai mantepse pio futer forao afti 
ti stigmi...hahaha filia polla ke kali tixi 
sti zwi sou:)
Χριστόφορος
Διαμαντίδης-Ξηντάρης 

Σάκηηηηηηηηηηη!!! 
Τατιάνα ενθουσιάστηκα όταν μου είπες 
ότι είσαι κι εσύ Ρουβίτσα!  Αισθάνθηκα 
ότι βρήκα επιτέλους την αδελφή ψυχή 
μου! J
Τα τραγούδια στα αποδυτήρια, τα γέλια 
μας στο ΑΒC μας και τα καταπληκτικά 
τρουφάκια σου …θα μου μείνουν αξέ-
χαστα!
Θυμάσαι πόσο ωραία περάσαμε στη 
Microsoft με την επιχείρησή μας, όπου 
ήμασταν στο ίδιο group…
Μου αρέσει πολύ που είσαι αυθόρμητη, 
πειραχτήρι και ανοιχτή! 
Βρέ Τατιάνα μου όμως, αφού δεν σου 
αρέσουν οι καραμέλες, γιατί τις τρως??          
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Τατι θεα ισως εισαι από τα πιο εξυπνα 
ατομα που ξερω και ισως από τα πιο 
ευγενικα! Επισημα η προσωπικη μου 
ψυχολογος και η κοπελα που ξερει να 
σε ηρεμει να σε καθησυχαζει να σε βο-
ηθαει και να σε ακουει! Παρολο που σε 
πρηζω δεν ενοχλησαι και ειδικα τους 
τελευταιους μηνες με βοηθησες παρα 
πολύ γιαυτο και σε ευχαριστω πολύ για 
την στηριξη και την ενθαρρυνση!
Χρήστος Μπέτσης

Χεχε…δεν ξέρω τι να σου πω Μεγα-
λειοtati:p το ξέρεις πως είμαι απόλυτα 
εξαρτημένη από εσένα και συγγνώ-
μη για όσες φορές έχω υπάρξει και θα 

υπάρξω(χχαχαχαχα) γουρούναα;p απλά 
θα έχω πάντα ωραία στυλό και δεν θα 
με ξεφορτωθείς εύκολααααα
Αναστασία Κουτσονάνου

Τατιάνα καλή συνέχεια και καλή επιτυ-
χία σε ό,τι  κάνεις!!!!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Μαρινάκι σε θυμάμαι από το δημοτικό 
που ήμασταν μαζί στο σχολικό… Πού 
να ξερα τότε κάποτε θα γινόμασταν 
συμμαθητές, και θα πηγαίναμε μαζί δι-
ακοπές (και περνάγαμε εκείνες τις γαμά-
τες βραδιές παίζοντας επιτραπέζια με 
τους άλλους) ;; Ήταν τέλεια και στην Άν-
δρο, και πέρασα πολύ καλά όσες φορές 
ήρθαμε σε επαφή (χάρη στις «μικρές» 
που λες κι εσύ). Καλά να πας στις εξετά-
σεις, και εγώ στο λέω: Είσαι φτιαγμένη 
για Παιδαγωγικά! Θα διαπρέψεις!
Αθανάσιος Κυρίτσης

Ένα από τα πιο ήσυχα και ευχάριστα 
παιδιά της τάξης. Πάντα πρόθυμη να 
βοηθήσεις τον οποιονδήποτε και συνέ-
χεια με ένα χαμόγελο στα χείλη. Καλό 
καλοκαίρι να χεις και να κάνεις ότι σ’ 
αρέσει.
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος

Ήσυχο κορίτσι σε γενικές γραμμές. Δι-
καιωματικά η ήρεμη δύναμη της τάξης.. 
Κάνει ωστόσο αισθητή την παρουσία 
της όταν χρειάζεται. Καλή επιτυχία στις 
εξετάσεις και καλό καλοκαίρι.
Μιχαήλ Κύκνας

Γεια σου ρε Μαρίνα! Τι θα έκανα χωρίς 
εσένα στο Βερολίνο αν δεν μου χες δώ-
σει το 2ο κινητό!!! Θυμάμαι που ήσουν 
για 6 χρόνια μονίμως με ένα χαμόγελο! 
Να περνάς πάντα καλά λοιπόν και καλή 
συνέχεια!
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Μαρινάκι μου,
Δε θυμάμαι πως έτυχε και καθίσαμε μαζί 
στην 1η  Λυκείου, αλλά ότι και να ναι 
χαίρομαι πολύ που ήρθαν έτσι τα πράγ-
ματα και σε γνώρισα! Είσαι πολύ γλυκό 
και καλό παιδί και παρόλο που δε μιλάς 
πολύ έχεις τόση πλάκα! Ειδικά όταν κου-
τσομπολεύεις μαζί με τη Ραλλού, την 
Αλεξ και εμένα!!!(χαχαχα)… Άντε καλές 
διακοπές και καλό καλοκαίρι!!!
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Μαρινάκι μου περάσαμε πολύ ωραία 
στην πενταήμερη και γνωριστήκαμε 
αρκετά περισσότερο! Σίγουρα θα βρι-
σκόμαστε και το καλοκαίρι οπότε δεν 
είναι ανάγκη να σου πω από εδώ τις ευ-
χές και λοιπά! Φιλαάκιαααα!
Ευαγγελία Νησιώτη

Μαρινα, ντροπαλη, ντροπαλη, αλλα μια 
χαρα ξεπεταχτηκες και εγινες μελος 
της παρεας προς το τελος! Τι περιμενες 
τοσον καιρο?!? Παντως χαρηκα που σε 
γνωρισα καλυτερα, εστω και καθυστε-
ρημενα.
Δημήτριος Μπάγιας

Μαρινάκι μου, ελπίζω να μην τρελαινό-
σουνα με αυτά που ακουγες από εμας 
στην κατεύθυνση! Σου ευχομαι ό,τι κα-
λύτερο για τη συνεχεια!!
Γεωργία Πανταζή

Μαρίνα μου είσαι απτις καλύτερες κο-
πέλες. Ελπίζω να μείνεις τόσο γλυκειά 
οπώς είσαι τώρα και να μην αλλάξεις! 
Σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς να το πραγ-
ματοποιήσεις!
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Μαρίνα μου, ήσουν πάντοτε και στην 
κυριολεξία το πιο καλοσυνάτο και ήσυ-
χο παιδί στην τάξη! Πιστεύω πως έχεις 
μεγάλη καρδιά και μια ειλικρίνεια ψυχής 
και σου αξίζουν τα καλύτερα!!
Ελισάβετ Μπαξεβανίδου-Τάρου

Μαρινούλα χαίρομαι πάρα πολύ που 
αυτά τα δύο χρόνια στην κατεύθυνση 
μπόρεσα να σε γνωρίσω καλύτερα..
γελάσαμε αρκετά..θάψαμε καθηγητές..
γκρινιάξαμε… και να που όλα τελειώ-
νουν..αλλά ας μην μελαγχολούμε… 
μας περιμένει ένα υπέροχο καλοκαίρι 
και μια ακόμα πιο υπέροχη ζωή που σε 
λίγους μήνες ξεκινάει… ας την απολαύ-
σουμε :D!!
Μακάρι όλα τα όνειρά σου να γίνουν 
πραγματικότητα γιατί το αξίζεις… π 
ραγματικα!
Υ.Γ. Συγχώρεσε μας αν ήμασταν λίγο 
κουραστικές στο Βερολίνο…
Ελπίζω ειλικρινά να μην χαθούμε :Ρ
Ζήσε ΟΜΟΡΦΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Σε γνώρισα καλύτερα τα τελευταία δύο 
χρόνια και δεν άργησα πολύ να καταλά-
βω ότι είσαι ένας σπάνιος άνθρωπος! 
Πολλές ευχές για μεγάλες επιτυχίες και 
μια υπέροχη ζωή!!
Αριάδνη Πολυχρονίου

Μαρινάκι σου εύχομαι καλή επιτυχία!! 
Είσαι πολύ καλή κοπέλα και σου αξίζει 
να είσαι χαρούμενη!! 
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

Μαρίνα-Αίγλη 
Ξανθοπούλου 



Μαρινάκι μου τι να πρωτογράψω για 
σένα…
Οι ανταλλαγές με το Bayreuth μας έφε-
ραν πιο κοντά κι ήταν η αρχή για μια με-
γάλη φιλία! 
Δεν θα ξεχάσω το απίστευτο beach 
party στον Άγιο Πέτρο στην Άνδρο 
όπου γνώρισα επιτέλους και τη Βέρα και 
την υπομονή που έδειξες όταν εκείνο το 
βράδυ έπαθα ΄΄κρίση πανικού΄΄ (ας μην 
αναφέρω το λόγο...)
Το Rockkonzert του σχολείου μας με 
αρχή το 2010, νομίζω ότι αποτελεί την 
αρχή ενός εθίμου που θα διαρκέσει και 
μετά το σχολείο με τη φοβερή τριάδα 
Μαρίνα-Νικόλας-Μαρίζα, η οποία το 
πρωτοξεκίνησε και η οποία θα εμπλου-
τιστεί με νέα πρόσωπα, όπως φέτος! 
Δεν θα ξεχάσω την αντίδρασή σου, όταν 
μετά τα γραπτά των Γερμανικών, κατε-
βήκαμε με την Αλεξάνδρα τις σκάλες 
του σχολείου…(θυμάσαι…)
Μαρινάκι μου αισθάνομαι τυχερή που 
σας γνώρισα και που πλέον ανήκω στην 
παρέα σας, γιατί σε αυτήν πραγματικά 
αισθάνθηκα την αληθινή φιλία! 
Εύχομαι να σκορπάς πάντα την αισιοδο-
ξία και την ψυχραιμία σου και να είσαι 
πολύ ευτυχισμένη! 
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

«Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία σε ότι 
και αν αποφασίσουν να κάνουν στη ζωή 
τους!»
Αλέξανδρος Τάννης

Μαρίνα, καλή επιτυχία, να έχεις ο,τι επι-
θυμείς!!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Μπετσάκο ευχαριστώ για τις καλές στιγ-
μές που περάσαμε μαζί.. Καλή επιτυχία 
στα πάντα στη συνέχεια και μην χαθείς!
Αλέξανδρος Μηνασίδης

Κοιτα, για να λεμε και την αληθεια δεν 
παιζει και να χαθουμε εμεις, και επισης 
δεν νομιζω να χρειαζεται να σου πω και 
οτι σε παω. Αλλα προχωρα οπως ξερεις 
και δεν θα χεις προβλημα ποτε και που-
θενα. Α, και... μην αγχωνεσαι τοσο. Χα-
λαρωσε.
Νικόλαος Κουκουτός

Καλά, εμείς ξεκινήσαμε από την «οστε-
ροπώρωση» στα αγγλικά, διαπρέψαμε 
με εκείνη την σημαία της Αγγλίας στα 
καλλιτεχνικά και φυσικά κάναμε το χα-
βαλέ μας στην κατεύθυνση! Ενδιάμεσος 
σταθμός βέβαια ήταν τα σλόγκαν-μόδες 
της τάξης –των οποίων ήσουν φανατι-
κός υποστηρικτής: «όχι…ναι!», «Null!» 
και τα σχετικά, και μας τα κόλλαγες! Σου 
εύχομαι να πας γαμάτα στις εξετάσεις, 
είτε κάτσεις Ελλάδα είτε πας Γερμανία, 
να περάσεις Νομική και να γίνεις ένας 
άπαιχτος δικηγόρος! Power ρε!
Αθανάσιος Κυρίτσης

Ακουσα οτι ζητάνε στην Αγγλί-
α(συγκεκριμένα στο Τσέλσι) καθηγητή 
για να διδάξει τη θέση του σέντερ φορ. 
Σαν και σένα κανείς. Σε πάω full ρε κι 
ας είσαι Τσέλσι, βάζελος και Μαϊάμι(fail 
όλες). Θα θυμάμαι πάντα την απόβαση 
στο Olympiastadion(3 Έλληνες, 30.000 
Γερμανοί), τις ιστορίες μας τα βράδια 
στην Αίγυπτο, το απίστευτο ιδιαίτερο 
μαθηματικών που σου έκανα(δυστυχώς 
δεν είχε μεγάλη επιτυχία) και φυσικά τα 
νέυρα σου κάθε φορά στο γήπεδο επει-
δή είσαι άμπαλος και χανες τη μπάλα. 
Να περνάς καλά ρε και να χεις καλές δι-
ακοπές.     P.s. Μου χρωστάς ένα one to 
one στη Δροσιά...  
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Μπέτση- και όχι Χρήστο φυσικά- είσαι 
άπο τους λίγους ποδοσφαιρόφιλους 
της τάξης (αν και παναθηναϊκός). Αυτό 
που θα θυμάμαι περισσότερο από σένα 
ειναι η εκδρομή στην Αίγυπτο αλλά και 
αυτή στο Βερολίνο με αποκορύφωμα 
το παιχνίδι στην Χέρτα..Επίσης δικαίως 
κερδίζεις τον χαρακτηρισμό του killer 
της τάξης και ευτυχώς που ερχόσουν 
και εσύ στο klassenmeisterschaften να 
συμπληρώσεις την θρυλική πεντάδα..
Το μόνο που άλλαξε πανω σου αυτα τα 
χρόνια ήταν το σήμα κατατεθέν σου, 
δηλαδή τα μαλλιά σου. Αυτό βέβαια δεν 
σε εμπόδισε απ’ το να δρας ανεξέλεγκτα 
ως μέλος της 25 Φλεβάρη.. Ελπίζω να 
κρατήσουμε επαφή και να πηγαίνουμε 
για καμιά μπαλίτσα. Καλό καλοκαίρι και 
καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες ρε!!!
Μιχαήλ Κύκνας

Που σαι αγόρι μου; Πότε θα κάνεις παρ-
τάκι; 4 χρόνια θυμάμαι το πάρτι σου 
ήταν ένα από τα highlight της χρονιάς! 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα γέλια που ρίξαμε 
6 χρόνια στο σχολείο, έξω ή σε εκδρο-
μές ! Να περνάς πάντα καλά και να έχεις 
καλές σπουδές! 
Γεώργιος Λαμπρόπουλος

Μπετσάκο μου,
Τα πάρτυ σου κάθε χρόνο το φθινόπω-
ρο είναι απ’τα πράγματα της τάξης μας 
που θα θυμάμαι σίγουρα τελειώνοντας 
το σχολείο….είχανε γίνει πια κλασσικές 
αξίες!! Καλή επιτυχία ρε σε ότι κάνεις 
και καλό καλοκαίρι! (αποφάσισα τελικά 
να μην πω τίποτα για τα μαστίγια, ας το 
κρατήσουμε μυστικο! :P)
Μυρτώ-Αικατερίνη Μπουκοβάλα

Ντάξει, τι να πω για τον Μπέτση; Καταρ-
χάς τα σπάσαμε στο Βερολίνο. Τελεία 
και παύλα. Κατά δεύτερον είσαι φίλος 
πραγματικά ακόμα και αν το συνειδητο-
ποιήσαμε και οι δύο φέτος!( Σοβαρεύ-
ομαι..) Είσαι πολύ γλυκό παιδί και είμαι 
πολύ χαρούμενη που σε γνώρισα καλύ-
τερα φέτος και μοιραστήκαμε πράγμα-
τα μαζι και θέλω να σου πω ότι σου παει 
να είσαι πάντα ευτυχισμένος και αυτό 
να επιδιώκεις πάντα. Α! Και να μάθεις 
να χάνεις στο όνομα-ζώο-πράγμα και να 
ακούς την θεία εύα που θέλει το καλό 
σου! Αυτά μπετσάκο J
Ευαγγελία Νησιώτη

Χρήστος Μπέτσης



Για καποιο λογο, ημασταν ΠΑΝΤΑ στην 
ιδια ταξη, ανεξαρτητως χωρισμων η τε-
μαχισμων του τμηματος μας. Ε, απο ενα 
σημειο και περα καταληξαμε στο ιδιο 
θρανιο, στην κατευθυνση και στα μαθη-
ματα επιλογης. Πλακες, γελιο (και καμια 
φαπα αμα λαχει) ολα στο προγραμμα! 
Τις φασεις αυτες δεν τις ξεχναω, οσα 
χρονια και να περασουν! Χρησταρα πα-
τριωτη σε χαιρετω!
Δημήτριος Μπάγιας

Μπετσάκο μου! Σου ευχομαι να σου 
πάνε όλα καλά, να ζήσεις τη ζωή όπως 
θές εσυ και να κρατησεις αυτή τη τρε-
λα!!!
Γεωργία Πανταζή

Τι απερίγραπτες ώρες Deal! Θα μού μεί-
νει η πόρωσή σου με τον παναθηναϊκό, 
τα πάρτι σου στην Άνοιξη και τα αστεία 
σου στην τάξη..
Ελισάβετ Μπαξεβανίδου-Τάρου

Χρήστο, σου εύχομαι καλή συνέχεια και 
καλή επιτυχία σε ό,τι κι αν επιλέξεις να 
κάνεις στη ζωή σου!!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου 

Να ελαττώσεις το κάπνισμα και τα ποτά. 
Το ξέρεις ότι τα ποτά και τα ξενύχτια 
έχουν κλείσει ακόμα και τα καλύτερα τα 
σπίτια;;;Καλη ζωή, ρε Χρήστο!
Σταυρούλα Μπαλτά

Μπετσάκο είσαι το καλύτερο παιδί… και 
ξέρεις τι τα κάνουμε τα καλύτερα παιδιά 
ε; Προξενιό στις καλύτερες κοπέλες..:D
Θα είμαι εδώ όταν θες σε κάποιον να μι-
λήσεις..υπόσχομαι :D
(πληρώνομαι εξτρά όταν δίνω και συμ-
βουλές..) χαχα
Χαλάρωσε και απόλαυσε… και άσε τους 
προβληματισμούς για αργότερα..
Σε πάω πολύ πολύ χαζέεεε :D
Y.Γ. Ελπίζω να περάσεις συναρπαστικά 
στην Ασία :D
Ζήσε ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Ήμασταν μαζί και στη κατεύθυνση 
οπότε οφείλω να σου ευχηθώ ολόψυχα 
καλή επιτυχία και καλή τύχη και…. καλή 
συνέχεια με την Lady Gaga!Χα!
Ηλέκτρα Μακρίδη-Συρεγγέλα

Καλή επιτυχία Χρήστο, σε ότι κι αν κά-
νεις! Εύχομαι να είσαι πάντα ευτυχισμέ-
νος!
Αλεξάνδρα Κώττη-Δόμπρετς

Ο φορ της τάξης και ένας από τους φα-
νατικότερους παναθηναϊκούς. Εξαιρε-
τικό παιδί, αλλά… θεωρητικός και από 
τους λίγους. Γιατί θεωρητική ρε Μπέ-
τση; Χαχαχαχα.. Άλλος ενάς κερδισμέ-
νος φίλος για μένα. Καλό καλοκαίρι... 
μην χαθούμε.
Ιωάννης Κορδώνης

Hey betsh…το ξέρουμε και οι δυο 
πως θα μαλλιοτραβηχτούμε σε κάποια 
φάση και ξέρουμε και οι δυο για ποιον 
λόγο(lucas ρεεε:p) anyway…whatever..
tespa..γενικά αυτό που δεν πρόκειται 
ποτέεε να ξεχάσω είναι η αντίληψη και 
η διορατικότητα σου…η είκονα των 
ποδιών σου και της φαβορίτας σου θα 
με κυνηγάνε για πάνταα:p επίσης βελ-
τίωσε το γούστο σου(Payton ,Taylor 
Swift???!:p) ps.σου εύχομαι πολλές ακό-

μα βραδιές πανώ σε κεραμίδια:)
Αναστασία Κουτσονάνου

Μπετσάρα καλη συνέχεια σου εύχομαι 
και ό,τι επιθυμείς!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης


