


«Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει;»
Όλα τα χωράει μια σχολική χρονιά. 
Χαμόγελα, γκρίνιες, μουτράκια, μαλώματα, φιλιώματα. 
Γνώση, εμβάθυνση, ουσιαστικές σχέσεις,
στόχους, προσδοκίες, ανατροπές,
επιτυχία και επιβεβαίωση. 

Θα σας θυμάμαι πάντα.
Νίκος Ανδριόπουλος

Νίκος Ανδριόπουλος
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Γεράσιμε αγόρι μου τι να πρωτοπώ για 
σένα? Ήρθες στην τάξη μόλις στην 9, 
και σε λιγότερο από μήνα είχες γίνει 
κομμάτι της τάξης. Δεν θα σου γράψω 
πολλά, γιατί αν ξεκινήσω, δεν θα τελειώ-
σω ποτέ. Μέσα απ’ την καρδιά μου φίλε 
καλή επιτυχία σε ό,τι κι αν κάνεις, να σε 
δω δικηγόρο και να μην πιστεύω στα 
μάτια μου. 
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης 

Μπορεί να ήρθες λίγο καθυστερημένα 
στο σχολείο.. κι όμως αυτά τα τελευταία 
χρόνια ήσουν βασικό συστατικό στην 
τάξη.. Και παρόλο που είσαι ώρες- ώρες 
καραγκιόζης είσαι και γαμάτο παιδί..
Άρης Σιφονιός

Jerry: η καλύτερη μεταγραφή που μπο-
ρούσε να κάνει το 12c ..ρε τσιπίτο ψώ-
μακλα, καλή ζωή!!
Γιώργος Πουλόπουλος 

Σήμα κατατεθέν του C και φυσικά ο κα-
λύτερος πρόεδρος που πέρασε ποτέ και 
με την ανάλογη υποδοχή. Ακόμα δεν 
έχω καταλάβει πώς επέζησες από τον 
βιασμό της διήμερης. Όταν σε είδα με 
κουστούμι, κατάλαβα ποιός θα είναι ο 
δικηγόρος μου. Εύχομαι σε 20 χρόνια 
να σου χτυπάει το κουδούνι ο Ορέστης 
ικετεύοντας για λίγο φαΐ. 
Keep Psoming!
Γιώργος Χατζηιωάννου 

Δεν θα ξεχάσω τις επικές-φιλικές κό-
ντρες του με τον Ορέστη, αλλά και τις 
απίστευτες ατάκες του στο μάθημα.
Κώστας Παπανικολάου 

Γνωστός και ως Gianluigi Gerasimo, με-
γάλο ταλέντο του Αστέρα, δεκαράκι πα-
λιάς κοπής... Καλή επιτυχία bread!!!
Νικόλας Περάκης

Άνθρωπος αντιφατικός. Εκτός της τά-
ξης μας δίνει την εικόνα του ντροπαλού 
εσωστρεφούς παιδιού που δε μίλα σε 
κανέναν. Μέσα στην τάξη όμως μετα-
μορφώνεται σε έναν απίστευτο αστειά-
τορα, με φλεγματικό χιούμορ, θύμα του 
οποίου υπήρξα ουκ ολίγες φορές - ιδι-
αίτερα στην κατεύθυνση-  ως «άσπον-
δος» φίλος του. Επιφυλάσσομαι να του 
το ανταποδώσω στο μέλλον… Εκείνος 
καταλαβαίνει τι εννοώ.
Ορέστης Παστελλάς 

Ο άνθρωπος που δεν έχει πει ποτέ κρύο 
αστείο (Καραμολέγκος πολύσπορο)
Πέτρος Τατσιόπουλος  

Εύχομαι να έχεις καλή τύχη στην ζωή 
σου, να πετύχεις όλους σου τους στό-
χους και να θυμάσαι  τις όμορφες  στιγ-
μές των σχολικών μας χρόνων.
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Γεράσιμε, ξαφνιάζομαι με το πόσο γρή-
γορα έγινες μέλος της τάξης μας. Πά-
ντως μπορώ να πω ότι έχεις ενταχθεί 
πλήρως! Θα θυμάμαι και στο μέλλον το 
καφέ που έφτιαξες για το Γκόγκο στο 
Βερολίνο!
Στέφανος Μπαμόπουλος

gerasimos georgopoulos: psomaki den 
borw na pistepsw oti den tha vlepw th 
fatsa sou
kathe mera pia.. eisai enas apo tous pio 
shmadikous logous pou 
epiviwna stis didaktikes wres...den borw 
na sxoliasw allo..
opote apla  tha kourniasw 
tsip tsip sirip
Αλέξανδρος Ράινχαρτ

Πέρασες δύσκολες πρώτες μέρες στο 
σχολείο..Θέλω να ξέρεις ότι έχω μετα-
νιώσει… ακόμα και για το βιβλίο του 
Θανάση. Πάντως είσαι δεκαράκι παλιάς 
κοπής…
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Γεράσιμος 
Γεωργόπουλος



Στέφανος - Αλέξανδρος 
Μπαμόπουλος

Μια ζωή θα είσαι άνετος και σκληρός και 
αυτό γιατί είσαι ο Μπαμόπουλος.
Θα πας μπροστά ρε..
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Ο άνετος. Ο ανελέητος. Ο σκληρός. Θα μπο-
ρούσα να μην γράψω τίποτα άλλο αν δεν 
ήθελα να σου δώσω μια αποχαιρετιστήρια 
ευχή. Αν και τυχαίνει εξαιτίας του χωρισμού 
της β΄ λυκείου να μην γνωρίζω τα σχέδια 
της ζωής σου, απλώς θα σου ευχηθώ καλή 
ζωή. Μείνε αυθεντικός, όπως ήσουν πάντα, 
μόνο, αν μπορείς, ωρίμασε λίγο. 
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης  

Τόσο άνετος που δεν θα γράψει λεύκωμα 
είμαι σίγουρος. Γιατί απλά μπορεί. Από του 
χρόνου ετοιμάσου θα σου ΄ρχομαι εκδρο-
μές Μόναχο! Άντε και καλός doctor!
Γιώργος Πουλόπουλος

Σκληρός, άνετος και κολλητός όμως ..... 
στο Βερολίνο το είχες όντως πιστέψει; Φα-
ντάσου του χρόνου στο Μόναχο! Μια πα-
ράκληση μόνο σου ζητάω! Ξεκίνα πάλι τα 
ρακόμελα… 
Για το τέλος ένα quote που θα μείνει αθάνα-
το: “Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι… αυ-
τοί που έχω δείρει… και αυτοί που τρέχουν 
γρήγορα…” -Stef Bam.
Γιώργος Χατζηιωάννου

Ανελέητος, Άνετος, Άκυρος, Μπαμόπουλος.
Κώστας Παπανικολάου 

Άνετος. Ανελέητος. Professor, μα πάνω απ’ 
όλα ΑΚΥΡΟΣ. Έχει βέβαια ένα σοβαρό πρό-
βλημα, με τις κρίσεις άγχους που τον πιά-
νουν συχνά. Αν καταφέρει και περιορίσει το 
ατέλειωτο άγχος του, θα τα πάει μια χαρά 
στη συνέχεια! :P
Νικόλας Περάκης

Όποιον και να ρωτούσες μια λέξη χαρακτη-
ρίζει απόλυτα το Στέφανο: Χαλαρός. Άνετος 
και χαλαρός λοιπόν από τη μία, σκληρός 
και αδυσώπητος από την άλλη –τουλάχι-
στον έτσι ήθελε να πιστεύει, και μάλλον στο 
τέλος το πιστέψαμε όλοι-. Ανεπανάληπτη η 
μακαριότητα με την οποία αντιμετωπίζει τα 
πάντα.
Ορέστης Παστελλάς

BELIEVE IΤ!
Πέτρος Τατσιόπουλος  

Τα λόγια είναι περιττά. 3 λέξεις αρκούν για 
να χαρακτηρίσουν αυτόν τον άνθρωπο.
Άνετος, Σκληρός, χαλαρός ή απλά Μπαμό-
πουλος..
Σίμων Σιαπέρας

Αν δεν κοιτάς εκει που θες να πας, θα πας 
εκεί που κοιτάς! 
Εύχομαι Στεφανάκο να είσαι πάντα ευτυ-
χισμένος και να πετυχαίνεις τους στόχους 
σου!! J
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

koita den tha grapsw ena matso epitheta 
gia th parth sou
opws eimai sigouros oti tha exoun kanei oi 
alloi 
apla tha pw oti eisai o teleios adras...
stefan pack sie weg!
Αλέξανδρος Ράινχαρτ

Παρά τις άπειρες απόπειρές μας να μειώ-
σουμε το Στέφανο αποκαλώντας τον λάτρη 
των κλιματιστικών, άκυρο ή μισή μερίδα,  ο 
Στέφανος κάθε φορά απεδείκνυε τη φήμη 
του ως «ο βράχος» και μας έκανε να μοιά-
ζουμε τιποτένιοι και γελοίοι. Καλή συνέχεια 
ρε Φατσόλη!
Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Hey Alter!! Μπαμοπουλίνο μου, αδερφέ 
μου, εσένα βρε δεν πρόκειται να σε ξεχάσω 
και ελπίζω να συνεχιστεί η φιλία μας!! Εύ-
χομαι να σου πάνε όλα καλά και να ξέρεις 
ότι εγώ θα έρχομαι να σε βλέπω όπου και 
αν είσαι!!
Γεωργία Πανταζή

Δεν εχω να πω και πολλά για το καλύτερο 
παιδί!! Το καλοκαίρι παμε Νεα Σμύρνη να 
τακτοποιήσουμε τις δουλίτσες που έμει-
ναν.. χαχαχα
Σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς να το πραγματο-
ποιήσεις! <3
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Είναι μια και τέταρτο στα Νησιά του Πάσχα..
και ξέρεις πολύ καλά τι θέλω να σου πω..:D
Θα έρχομαι να σε βλέπω στη Γερμανία ..και 

θα περιμένω μέχρι να μαζέψεις τα τριάντα 
εκατομμύρια…
Και μη ξεχνάς AACHEN LEBT NOCH!

Υ.Γ. Απέκτησα κi εγώ λάμπα blup blup!
Ζήσε ΟΝΕΙΡΙΚΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

«Hello, I’m calling from the raining London». 
Μόλις μία από τις πάμπολλες φάρσες που 
κάναμε στον πρώτο των πρώτων στο 
Kaenguru μετά από τη κλασική μας ταινία 
κάθε Σάββατο. Ακόμη θυμάμαι πόσο με 
εκνευρίζατε εσύ και ο Περάκης πέρσι στην 
Αστρονομία όταν μου κλείνατε συνεχώς 
τον υπολογιστή. Καλά να περνάς ρε άκυρε 
και θα τα πούμε εμείς.
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Με τον Στέφανο γνωριζόμαστε από το δη-
μοτικό. Μόνο καλές στιγμές μπορώ να θυ-
μηθώ μαζί σου, όπως στην Γερμανία στην 
6η για παράδειγμα. Πάντα άνετος, αλλά 
και τρελός ψήστης μπορώ να πω. Μπορεί 
να φύγεις για Γερμανία αλλά δεν νομίζω να 
χαθούμε.. Άλλωστε πρέπει να ξαναπάμε για 
cinema και  pizza!!
Μιχαήλ Κύκνας

Σκληρός, ανελέητος, άκυρος doc.. Από 
τους μεγαλύτερους χτίστες..Δεν πειράζει 
που σε έδειρε ο Γεράσιμος.. Εμείς είμαστε 
φίλοι σου..
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Χεχε..λοιπόν υπάρχουν κάποια πράγματα 
που πρέπει να ξέρει κανείς για τον Στέφα-
νο(γνωστός και ως KF).1.έχει πάντα τσί-
χλες…ό,τι και να λέει:p 2.στα πάρτυ γίνεται 
βιαστής και προσπαθεί να τους μεθύσει 
όλους  3.είναι φυσικά άκυρος ως γνωστόν                                                                            
4.σπάει συνέχεια μέλη του σώματος του(δεν 
θα σχολιάσω το γιατί)        5.η Αναστασία τον 
πάει πολύ..και αυτόν και το i-pod του:p
Αναστασία Κουτσονάνου

Στέφανε καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνεις 
και καλή επιτυχία!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Κώστας Παπανικολάου

Κώστα, δυστυχώς δεν καταφέραμε ποτέ 
να συντονιστούμε και να συναντηθούμε 
στη Γερμανία, ελπίζω όμως ότι θα το κα-
ταφέρουμε κάποια στιγμή. Μέχρι τότε 
καλή επιτυχία σε ότι θελήσεις να κάνεις 
και αν ποτέ ξεκινήσεις Tae-bo ενημέρω-
σε με έγκαιρα για να πάρω τα κατάλλη-
λα μέτρα! 
Στέφανος Μπαμόπουλος

Α ρε Κώστα… Kot... Είσαι πολύ γαμά-
το παιδί ρε και δεν θα χαθούμε.. ( Bad 
Sachsa ρεεε)

Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Κότι νιώθω άσχημα φίλε γιατί ξεκινή-
σαμε να κάνουμε παρέα μόλις στην 12. 
Αφού θα σπουδάσεις και στο εξωτερικό, 
ένα βήμα είναι, ελπίζω να μην χαθούμε. 
Τα αποχαιρετιστήρια δεν στα λέω από 
τώρα, γιατί και το καλοκαίρι θα σε ξα-
ναδώ. 
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης 

Κουοοοτεεεενγκ..ωωχ ένα κόττι. Καλή 
ζωή Κώστα. Καλή ζωή Κώστα. Καλή ζωή 
Κώστα.
Γιώργος Πουλόπουλος

Ένα εξαίσιο Quotey μας συντρόφευε έξι 
ολόκληρα χρόνια. Απειλήθηκε από το 
PAPEI όμως αναδύθηκε από τις στάχτες 
του σαν τον φοίνικα. Το δίχτυ του Jerry 
Gerasimou δεν κατάφερε να το περι-
ορίσει και πέταξε πάλι ελεύθερο στον 
γαλανό ουρανό. Μαγειρεύεται βραστό 
με σέλινο.
Γιώργος Χατζηιωάννου

Διέπρεψε στα γήπεδα της Γερμανικής 
και της Αράχωβας με το διάσημο one-
touch-ball. Ανακαλύψαμε ως τάξη πρό-
σφατα, ότι αποτελεί μέλος της γνωστής 
οικογένειας πτηνών «Κουότι». Καλές 

πτήσεις και στη συνέχεια!
Νικόλας Περάκης

Ο Κωστάκης, όπως τον αποκαλεί ένας 
αγαπημένος καθηγητής, αν και αρκε-
τά μαζεμένος αρχικά, αποτελεί, αν τον 
γνωρίσεις, ιδανική παρέα. Σε πολλές 
άλλωστε εκδρομές μείναμε μαζί. Με 
ποικίλα ενδιαφέροντα, δεν ξεχνώ τις συ-
ζητήσεις μας με το Σιαπέρα και τον Ρά-
ινχαρντ στο γυμνάσιο και με το Σιαπέρα 
και τη Χριστίνα τα τελευταία χρόνια.  
Ορέστης Παστελλάς

ΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΤΑΑΑΑ-
ΑΑΑΑΑΑΑΑΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ,ΛΕς λιγα και 
καλά.
Πέτρος Τατσιόπουλος  

13 χρόνια φίλοι. Έχω βαρεθεί να βλέπω 
τη φάτσα σου. Από του χρόνου φεύ-
γεις Γερμανία για σπουδές μη χαίρεσαι 
όμως. Δε χανόμαστε. Κάθε τρεις και λίγο 
θα με φιλοξενείς στη Γερμανία. Κανόνι-
σε να πάρεις μεγάλο σπίτι γιατί εγω δεν 
μπορώ να στριμώχνομαι σε μικρό σπί-
τι. Καλή συνέχεια μεγάλε σε ό,τι και να 
κάνεις.
Σίμων Σιαπέρας

Για την υπόλοιπη ζωή σου φύλαξε στη 
μνήμη αυτά  που αναδύθηκαν στις δύ-
σκολες στιγμές.  Αυτά  αποτελούν  από-
δειξη των ικανοτήτων  σου και θα σου  
εμφυσήσουν σιγουριά μπροστά σε  
οποιοδήποτε εμπόδιο! 
Καλή σου τύχη! J
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

kostakh ti ginetai??
h jesica telika goustare emena kai mhn 
to arneisai...
se thelw etoimo gia to kalokairi kai kalh 
epituxia se ola maga..
ta leme foinikouda
Αλέξανδρος Ράινχαρτ

Ο φτερωτός φίλος μας Κώστας, παρ’ όλο 
που ήταν συχνά στόχος αρκετών πει-
ραγμάτων, εν τούτοις δεν κράτησε ποτέ 
κακία σε κανέναν. Πράγματι πολύ καλός 
χαρακτήρας και εξ ίσου καλή παρέα. Να 
περνάς πάντα καλά.
Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Κωστάκη, σαν τώρα θυμάμαι τι έκανες 
πριν λίγα χρόνια στην καντίνα… κοί-
ταγες [….] Πέρασες μεγάλο λούκι τον 
τελευταίο μήνα.. απορώ πως τα κατάφε-
ρες. Εμείς ήμασταν δίπλα σου πάντως… 
ακόμα και αν εμφάνιζες κότες στον υπο-
λογιστή.
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Kosta apo dimotiko thimame kaname 
parea ksekopsame apo tote pou 
xoristikame sta tmimata..elpizo na 
petixeis stis spoudes sou ke na ta leme 
pou kai pou,kala na pernas:)
Χριστόφορος
Διαμαντίδης-Ξηντάρης 



Μεγαλοδικηγόρος. Επικές, φιλικές κό-
ντρες με τον Γεράσιμο. Θα μου μείνουν 
αξέχαστες οι αναλύσεις της επικαιρότη-
τας που κάναμε μαζί με εκείνον, τον Σίμω-
να και την Χριστίνα.
Κώστας Παπανικολάου 

Ορέστη καλή επιτυχία ρε στην νομική και 
σ’ ό,τι άλλο ακολουθήσεις ύστερα. Άντε 
να ανοίξεις και ένα γραφειάκι με το Γερά-
σιμο να κάνετε χρυσές δουλειές! 
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης  

Ελπίζω σε λίγα χρόνια να συνεργαζόμα-
στε ως σοβαροί δικηγόροι και μαζί ο Γε-
ράσιμος το παιδί για τα θελήματα. Καλή 
σταδιοδρομία αγόρι μου!
Γιώργος Πουλόπουλος

Ρε λαμόγιο, όταν κανονίζουμε για έξω, 
δεν θα πηγαίνουμε σε gourmet ταβέρνες 
με καλό κρασί, αλλά σε βρωμομάγαζα. 
Καλό χώσιμο σε Χριστίνα, αλλά  πρόσε-
χε! Δέρνει! Μην παραμελείς το υπόλοιπο 
χαρέμι!
Γιώργος Χατζηιωάννου

Ένσταση, ουρέστα σαμαρά
Πέτρος Τατσιόπουλος  

Τερματοφύλακας να σου πετύχει. Κατάφε-
ρε το ακατόρθωτο. Να του κάνουν σουτ 
από το ένα τέρμα του γηπέδου στο άλλο 
και να μην καταφέρει να πιάσει τη μπάλα. 
Του χρόνου θα περνάω απ’ την Ευελπί-
δων να δω τι κάνεις. Η καντίνα εκεί είναι 
χρυσή επένδυση. Άδραξε την ευκαιρία.
Σίμων Σιαπέρας

Μου λεν αν φύγω από τον κύκλο θα 
χαθώ 
στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. 
Και πως ο κόσμος είν’ ανήμερο θεριό 
κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να 
σωπαίνω. 
Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να 
τρελαθώ 
μου λεν να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. 
Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό 
είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τ’ 

αλλάξω. 
Μα εγώ μ΄ ένα άγριο περήφανο χορό 
σαν αετός πάνω απ’ τις λύπες θα πετάξω. 
Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, 
σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. 
Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρα-
νό, 
θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω 
Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, 
σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. 
ορεστακο μου ευχομαι να εισαι παντα 
χαρουμενος και ευτυχισμενος και να περ-
νας παντα καλα!! J 
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Ορέστη έχεις πέσει θύμα άπειρων χτισι-
μάτων (και ενός από τα πρώτα μεγάλα 
:κούκος) . Θα πας πολύ μπροστά ρε γιατί 
είσαι πολύ καλό παιδί.
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Ορέστη, μια λέξη χαρακτηρίζει εσένα: 
«φινέτσα»! Καλή επιτυχία στην ζωή σου 
και να προσέχεις τις πίσω πόρτες!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Μεγαλοδικηγόρος και πολιτικός ρήτορας. 
Σε μεγάλη αντιπαράθεση με τον πολιτικό 
του ρήτορα κύριο Γεωργόπουλο. Μελλο-
ντικός Πρωθυπουργός της χώρας.
Νικόλας Περάκης

orestako sou euxomai ta kalutera 
na sai kala...kai koita mhn kaneis olo 
vromodouleies giati se phrame prefa.. ;)
Αλέξανδρος Ράινχαρτ 

Πιστός σύντροφος και ομοτράπεζός μου 
στην κατεύθυνση, ο Ορέστης είναι ένα 
παιδί με ασυνήθιστη για την ηλικία του 
ωριμότητα. Παρ’ όλο που υπήρξα ορκι-
σμένος εχθρός του, οφείλω να ομολο-
γήσω ότι είναι ένας δεινός χειριστής του 
λόγου, τον οποίον ξέρει να προσαρμόζει 
ανάλογα με τις «βρώμικες» σκοπιμότητές 
του. Σ’ ευχαριστώ για όλες τις στιγμές γέ-
λιου, ανταγωνισμού, συνεργασίας ακόμη 
και ταπείνωσης στην κατεύθυνση. Είμαι 
σίγουρος ότι δεν θα χαθούμε.
Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Ορέστη μου, σου εύχομαι να με περάσεις 
εκει που θέλεις και να περνας τέλεια στη 
ζωη σου!!
Γεωργία Πανταζή

Καταρχάς  απαιτώ ένα μεγάλο συγνώμη 
και ταυτόχρονα ένα μεγάλο ευχαριστώ 
που ΣΕ απάλλαξα από το βάρος του 
απουσιολογίου μια ολόκληρη χρόνια, 
που στάθηκα στο ύψος μου ως υπεύθυνη 
και συνειδητοποιημένη απουσιολόγος, 
που έχασα σημαντικά λεπτά από την πα-
ράδοση μαθημάτων για να φροντίζω να 
βρίσκω το απουσιολόγιο που ΕΣΥ είχες 
χάσει εξαιτίας της εγκληματικής αμέλειας 
που ΣΕ διέκρινε αυτή τη χρονιά , που ανά 
πάσα στιγμή έτρεχα στο γραφείο των κα-
θηγητών να ζητήσω τις υπογραφές που 
ΕΣΥ ξέχασες να ζητήσεις, που φάνηκα η 
ίδια αμελής απέναντι στους καθηγητές 
μου για να συμπληρώσω το Klassenbuch 
που ΕΣΥ απαξιούσες ακόμα και να αγγί-
ξεις, που το κουβαλούσα πέρα δώθε από 
κτίριο σε κτίριο, που ερχόμουν νωρίτερα 
στο σχολείο για να πάω στη γραμματεία 
να πάρω το απουσιολόγιο, που δίσταζα 
να λείπω επειδή έτρεμα για την τύχη του..
Ελπίζω λοιπόν από δω και πέρα στη ζωή 
σου να φανείς συνεπέστερος απέναντι 
στις υποχρεώσεις σου και να αλλάξεις 
τακτική αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που 
σου αναθέτουν χωρίς να επιδιώκεις διαρ-
κώς να τις φορτώνεις σε αθώα, καημένα 
κοριτσάκια που αρνούνται να σου εναντι-
ωθούν και υποτάσσονται..!
(Υ.Γ. Μη με δείρεις πολύ όταν το διαβά-
σεις… εγώ για το καλό σου το λέω..χαχα..
τα λέμε νομική Κομοτηνής..χαχα..) 
Ζήσε ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Δικηγοράρα μου εσύ.. Μου χρωστάς την 
καλή σου προφορά στα αγγλικά. Είσαι 
πάντως μεγάλος μπήχτουρας.. εκεί που 
συζητάς τα φιλοσοφικά σου, κάνεις και το 
μεγάλο μπάσιμο…
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Ορέστης Παστελλάς



Νικόλαος Περάκης

Να είμαστε καλά, να χωνόμαστε ξανά!  
Τρία χρόνια και βάλε στο ίδιο θρανίο εκεί 
το μυαλό μας! Προβλέπω σε τρεις μή-
νες φοιτητές στο Μόναχο, δικό μας σπί-
τι, ηχειάρες και Snoop στο τέρμα. Καλό 
ψάρεμα στα ανατολικά και μου χρωστάς 
ένα βράδυ στο Messiah!
Γιώργος Χατζηιωάννου

Ιδιοφυής αλλά χωρίς ίχνος σνομπισμού 
πάνω του, σε τέτοιο σημείο μάλιστα που 
οι υπόλοιποι αστειευόμενοι να αμφισβη-
τούμε (τέτοιο θράσος) τις διανοητικές 
του ικανότητες. Μεγάλη απορία μου, 
πως κατάφερνε να συμμετέχει σε όλα τα 
αστεία της τάξης, χωρίς ποτέ, μα ποτέ, 
να δεχτεί την παραμικρή παρατήρηση 
καθηγητή. Πραγματικό ταλέντο με ό,τι 
καταπιάνεται.
Ορέστης Παστελλάς 

θα μείνεις στην ιστορία ως το genious 
που έχει ως πρότυπο  τον snoop dog , και 
αδερφή “άπιαστη”.
Πέτρος Τατσιόπουλος  

Ο μαθητής του τελευταίου θρανίου. 
Κάθε τάξη είχε ένα καημένο που με το 
ζόρι πέρναγε την τάξη. Εμείς είχαμε το 
Νίκο. Το ότι θα εκπροσωπήσει την Ελλά-
δα στην ολυμπιάδα φυσικής είναι τυχαίο. 
Κοιμήθηκε ο θεός. Κάποιο λάθος έγινε. 
Πρέπει να μπέρδεψαν τα ονόματα. 
Σίμων Σιαπέρας

Όσο κι αν ψάξεις
δε θα βρεις
τα θαύματα του κόσμου
τα κρύβει ο κόσμος 
μην τα δεις πίσω απ’τα φώτα.
Τα πιο μεγάλα θαύματα 
στα πιο μικρά τα πράγματα
πάντα η ζωή τα κρύβει
κι αθόρυβα τα σμίγει.
Όσο κι αν ψάξεις
δε θα βρεις την ψύχα αυτού του κόσμου
την κρύβει ο κόσμος 

μην τη δεις πίσω απ’τα φώτα.
Νικολάκη μου εύχομαι να είσαι πάντα 
ευτυχισμένος και να εκπληρώνεις όλους 
σου τους στόχους πάντα!!J
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Ρε Νίκο είσαι πραγματικά γαμάτο παιδί.. 
Θα κάνεις πάρα πολλά στη ζωή σου και 
κάποτε θα χαίρομαι που ήμουν συμμα-
θητής σου.
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Επιστήμονα, θα μου λείψει ο καιρός που 
περάσαμε δίπλα δίπλα στο ίδιο θρανίο 
συζητώντας για την αλλοίωση στο χωρο-
χρόνο που προκαλούσαν οι δάσκαλοι με 
το απίστευτα κουραστικό μάθημα τους. 
Εύχομαι να γυρίσεις από την Ταϊλάνδη 
υγιής αλλά και χαρούμενος έχοντας πε-
τύχει όλους τους στόχους σου! Δεχόμα-
στε και σουβενίρ εάν βρεις τον χρόνο να 
ασχοληθείς στον ελεύθερο σου χρόνο. 
Και όταν θα είσαι διάσημος επιστήμονας 
ελπίζω να θυμάσαι ακόμα με ποιον μοι-
ράστηκες το θρανίο σου!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Θεός. Μας έκανε κάθε χρόνο περήφα-
νους με τις επιδόσεις του και ειδικά φέτος. 
Κώστας Παπανικολάου 

Νίκο φίλε, δεν ξέρω πως το κάνεις, αλλά 
είσαι μεγάλο μυαλό. Θα σου ευχόμουν 
καλή τύχη σε ό,τι κάνεις, αλλά δεν θα το 
κάνω, γιατί μ’ αυτό το πράγμα που έχεις 
στο κεφάλι σου, δεν θα την χρειαστείς. 
Καλή σταδιοδρομία φίλε μου, καλή ζωή. 
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης 

Στους άλλους εύχομαι καλή πρόοδο. Σε 
σένα τί να ευχηθώ ρε..δεν το σώζεις με 
τίποτα. Είσαι και στούρνος είσαι και μπό-
φτεκας. Καλή τύχη σου λέω λοιπόν!
Γιώργος Πουλόπουλος

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς 
πάντοτε ο Περάκης κατεύθυνε παρα-
σκηνιακά κάθε πείραγμα ξεφεύγοντας 
από την προσοχή των δασκάλων ή την 
εκδίκηση των θιγόμενων. Σου εύχομαι να 
τους πάρεις τα σώβρακα στην Ταϊλάνδη 
και να φθάσεις στην κορυφή. Μας έχεις 
δείξει πως μπορείς.
Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Ο πατέρας του παιδίου μου <3 Απτα κα-
λύτερα παιδιά.. Ελπίζω να γίνεις αυτό που 
ποθείςς τόσο πολύ..σκουπιδιάρης.. χαχα-
χα.. και αποφάσισε επιτέλους να θες γερ-
μανία η ελλάδα! Θα μου λείψει το abc και 
η κατεύθυνση πολύ!!! �  Σου εύχομαι ό,τι 
επιθυμείς να το πραγματοποιήσεις!
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Όταν θα είμαι θτη Νάθα και θα οργανώ-
νω το πλήρωμα που θα επανδρώθει  την 
πρώτη αποθτολή θτη θελήνη…ίθωθ…
θε θυμηθώ…αλλα δεν υπόθχομαι και 
πολλά..όλα θα εκθαρτηθούν από τη θτά-
θη θου :D..xaxa
(Επειδή όμως κατά βάθος ξέρω ότι θα 
έχεις ήδη φτάσει εκεί προ πολλού μελ-
λοντικέ διάσημε ρομποτιστή ..όταν θα 
έρθω ζητιανεύοντας για καμιά μικρή, μι-
κρούτσικη θεσούλα…  θα θυμηθείς την 
παλιά ψευδή σου φίλη… έτσι δεν είναι; 
:P )
 Δεν θα ξεχάσω ποτέ το (σοβαρό)εκείνο 
μήνυμα σου στις  07.23 το πρωί που με 
ρωτούσες αν έχουμε κάτι έκθεση… με 
είχε σοκάρει :P
Εύχομαι (και είμαι σίγουρη) πως θα γίνεις 
μεγάλος και τρανός επιστήμων και θα σε 
θαυμάζουμε εμείς οι κοινοί θνητοί  από 
δω κάτω κάποια μέρα… και άμα καμιά 
φορά έχεις κανένα πρόβλημα με κανένα 
από τα ρομπότ σου που συγκρούστηκε 
με κάποιον πλανήτη..μη διστάσεις να πά-
ρεις αμέσως τηλέφωνο την επίσης μεγά-
λη και τρανή νομικό του διαστήματος..:D
Μακάρι να όνειρα μας να βγούνε αληθι-
νά..θα έχει πλάκα :D
Ζήσε ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου



Νίκο μου θέλω να σου πάνε όλα όπως 
επιθυμεις και να ξέρεις πως θα μου λεί-
ψει να βλέπω την πλάτη σου που έβλε-
πα κάθε μέρα φέτος στο abc… Καλή 
συνέχεια σε όλα Νίκο μου!!
Γεωργία Πανταζή

Μια συμβουλή..Μη βάζεις λάδι στις 
μπλούζες σου. Σε ευχαριστώ για πολλά 
πράγματα, αλλά κυρίως γιατί ήσουν 
Πρότυπο για μένα. Είμαι σίγουρος για 
σένα και για το μέλλον σου στην επι-
στήμη..
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Καλός άνθρωπος, απίστευτο μυαλό και 
ας μην ξεχνάμε SIXPACKAS!!!!
Νίκο υπήρξες απίστευτος φίλος τα τε-
λευταία χρόνια. Με ενέπνευσες και μου 
έδωσες ένα πρότυπο που θέλω να ακο-
λουθήσω στο μέλλον. Σε ευχαριστώ για 
αυτό αλλά και για όλες τις άλλες εμπει-
ρίες στην παρέα. Σου εύχομαι ειλικρινά 
να πετύχεις όλους σου τους στόχους και 
τα όνειρα.
Ο Φίλος σου
Ορφέας Γεωργιάδης

Σου αναγνωρίζω το καλύτερο κτίσιμο 
που έχω φάει, στην πρώτη λυκείου μά-
λιστα στα αγγλικά τότε που δε το συνη-
θίζαμε όπως τώρα.
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Κύριε Dirac μπορεί να μην κερδίσαμε το 
google science fair, αλλά η επιστημονι-
κή μας καριέρα δεν τελειώνει εδώ, αυτή 
είναι μόνο η αρχή! Όσο έχουμε διορία 
ζωής βέβαια…
Σπύρος Θεοδωρόπουλος 

Νίκο, ‘’Zeig mir dein Jaco!΄΄ Πραγματικά 
αυτή η ατάκα σου θα αφήσει εποχή!
Το ότι θα τρώγαμε φαγητό από ανατολί-
τικη κουζίνα και μάλιστα απ΄ τον μάγει-
ρα Maravan ο οποίος μας έκανε την τιμή 
να εμφανιστεί στο Referat σου…δεν το 
περίμενα! 
Είσαι ένα πολύ καλό παιδί με πολύ χιού-
μορ! 
Να είσαι πάντα καλά!  
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Περάκη σου εύχομαι τα καλύτερα να 
έρθουν από εδω και πέρα και σε λίγα 
χρονια να μαθαίνω για τις επιτυχίες 
σου!!!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Αλέξανδρος Ράινχαρτ

Από πολύ μικροί μαζί με τον Αλέξαν-
δρο, «παιδικοί» φίλοι, δεν θα ξεχάσω 
τις ποδοσφαιρικές μας αναλύσεις με το 
Σιαπέρα και τον Παπανικολάου και τα 
ατέλειωτα αστεία και πειράγματα που 
κάναμε ο ένας στον άλλο. Όπως θα βε-
βαιώσουν και οι υπόλοιποι αποτελεί μια 
βαθειά συναισθηματική και ρομαντική 
μορφή.
Ορέστης Παστελλάς 

ΡΕΜΑΛοΟΣ
Πέτρος Τατσιόπουλος  

Εύχομαι να έχεις καλή τύχη στην ζωή 
σου, να πετύχεις όλους σου τους στό-
χους και να θυμάσαι  τις όμορφες στιγ-
μές των σχολικών μας χρόνων.
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Ρεεααααα... Είναι ανούσιο να γράψω 
οτιδήποτε.. Του χρόνου μπορεί να μένω 
μαζί σου.. ( f*ck)
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Ρέμαλε, πιστεύω πως δεν θα χαθούμε. 
Όλο και κάπου θα σε πετύχω σε κανένα 
σπίτι Άγγελου να κοιμάσαι ή απλώς να 
χαλαρώνεις στο καναπέ με πολύ στιλ. 
Άραξε και συνέχισε έτσι!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Ο Ρέμαλος. Δεν έχω να σου πω κάτι συ-
γκεκριμένο ρε φίλε, πέρα από το ότι πέ-
ρασα πολύ ωραίες στιγμές με την παρέα 
μας. Έτσι κι αλλιώς εμείς για χρόνια ακό-
μα μαζί θα είμαστε. Σας αγαπάω ρε.
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης 
 
Ο ΡΕΕΜΑΛΟΟΣ. Αυτό. Και επίσης για πά-
ντα θα θυμάμαι KLMT 24/4/2011  5:31 
π.μ. Α! και δεν θέλω να ξεχάσεις ποτέ 
τον Πέτρο να κάνει ότι παίζει τρομπέτα.
Γιώργος Πουλόπουλος

Φαντάσου τη σκηνή: Καλοκαίρι, Πάρο, 
την πέφτουμε ψωμί το πρωί, clubάκια 
το βράδυ και πιο μετά στη βίλα λιώνου-
με με αυτίστα.
Γιώργος Χατζηιωάννου

Μεγάλος Χημικός και κάτοχος 5 βραβεί-
ων Nobel. Συναισθηματίας. Rem.
Νικόλας Περάκης

ÄELEX! Αρκετές φορές διπλανός μου 
στα εξουθενωτικά μαθήματα της γενι-
κής παιδείας, master στις μιμήσεις του 
ύφους και των φωνών των αγαπημένων 
μας καθηγητών και μέγας κουρνιαστής! 
Αξιοθαύμαστη επίσης η ταχύτητα με 
την οποία ο Αλέξανδρος επέστρεφε 
από την τουαλέτα για να μη χάσει ούτε 
λεπτό από το αγαπημένο του μάθημα. 
Καλή συνέχεια φίλε μου και μην αφήσε-
τε τίποτα όρθιο στη Βιέννη.
Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Ευαίσθητος, συναισθηματικός, ρομαντι-
κός. Χαίρομαι που είσαι ένας από τους 
πιο κοντινούς μου φίλους. Αλλά αυτό 
το πάθος σου με τη χημεία θα σε κατα-
στρέψει. Δεν μπορεί να δίνεις όλα σου 
τα λεφτά για να έχεις ό,τι καλύτερο στο 
υπερσύγχρονο εργαστήριο χημείας στο 
σπίτι σου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε το 
καλοκαίρι, που θα χτίσουμε με την ησυ-
χία μας..
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

eee ksekinane oi diakopes..to axtipito 
didimo kikloforei stous dromous..
vale to speedo ke etimasou gia 
eksormiseis,perimena poli afti ti stigmi 
ke akomi perisotero perimeno alles 
faseis spiti sou..kseris tora;)sagapao 
poli ke ise simantikos poli gia mena ke 
elpizo na ta vgaleis pera me tis spudes 
sou..den tha xathoume pote!:)
Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης 

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ.ΕΕΕ-
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ. Θυμάμαι που 
έλεγες στον Χριστόφορο ότι μοιάζω 
στον Ρούμπο και ήθελα να σου σπάσω 
το κεφάλι. Η αλήθεια είναι ότι δεν πε-
ρίμενα ποτέ να κάνουμε παρέα αν και 
χαίρομαι που τελικά έγινε αυτό. Το σπίτι 
μου όπως ξέρεις είναι σπίτι σου και απο-
φασίσαμε να διώξουμε την μικρή και να 
σου φτιάξουμε εσένα ένα δωμάτιο γιατί 
δεν γίνεται να κοιμάσαι πάτωμα. Εύχο-
μαι να περνάς πάντα καλά και να είσαι 
ξέγνιαστος
Άγγελος Αθανασίου

Αγορίνα μου σου εύχομαι να τα βρείς 
όλα βολικά στη ζωή σου και ν είσαι 
καλά!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Γιώργος Πουλόπουλος

Γνωστός στην επιστημονική κοινότητα 
ως Dr. Coulomboulos. Άλλος ένας μεγα-
λοδικηγόρος που προήλθε από το C.
Νικόλας Περάκης

Δημοφιλής ο Πουλόπουλος, ξεχώρι-
σε από νωρίς. Ιδιαίτερα αγαπητός σε 
όλους, γεγονός που φαίνεται και από τα 
«αξιώματα» που κατέλαβε ανά καιρό. 
Πρόεδρος της τάξης, του 15μελούς του 
Γυμνασίου, του 15μελούς του Λυκείου.
Ορέστης Παστελλάς 

ΚΑΛΜΑΤΙΟΝΟοοΟΟς
Πέτρος Τατσιόπουλος  

Εύχομαι να έχεις καλή τύχη στην ζωή 
σου, να πετύχεις όλους σου τους στό-
χους και να θυμάσαι  τις όμορφες στιγ-
μές των σχολικών μας χρόνων.
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Κλμτ.. Ρε πουλο μπορείς να κάνεις ό,τι 
θες στη ζωή σου και το ΄χεις αποδείξει 
πολλές φορές.. δεν χανόμαστε ρε...Σε 
αγαπάω ρε
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Γιώργο, θα μου λείψουν οι φωνές σου 
όταν σου κάναμε φάουλ στο ποδόσφαι-
ρο, οι ψαγμένες εκθέσεις σου και γενικά 
όλη η πλάκα που είχαμε σε εκδρομές, 
πάρτι ακόμα και στην τάξη. Ακόμα το 
θεωρώ άδικο ότι εσύ πήγες στη Καλα-
μάτα, αλλά τελικά εγώ έσπασα το πόδι 
μου! Ελπίζω να μη χαθούμε!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Πουλόπουλε αγόρι μου, γνήσιε ΚαΛα-
ΜαΤιανέ, από γυμνάσιο δεν έχουμε πά-
ψει την φιλία, κι ας περάσαμε ο καθένας 
διαφορετικές φάσεις. Δεν σε αποχαιρε-
τώ ρε φίλε, δεν πιστεύω ότι θα σε χάσω, 
απλώς επειδή το χαρτί που κρατάς και 
τα διαβάζεις αυτά, θα είναι ενθύμιο 
ζωής, θέλω να ξέρεις ότι εσένα και την 

παρέα σας αγαπάω. Τα υπόλοιπα τα 
λέμε στη Φοινικούντα. 
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης 

Άκουσα ότι η Κυβέλη έχει γιορτή τον 
Ιούλιο και θα είναι Πάρο. Και ρε .... η 
τούρτα θα είναι με ΚΟΤΣΑΝΙΑ :S... Έχω 
κλείσει τσάρτερ. Πόσο καλά παίζει να 
φάμε;
Γιώργος Χατζηιωάννου

eimai sigouros oti tha me kaneis 
perhfano , tha diaprepseis san 
dikhgoros kai tha me glitwneis apo th 
stenh.. sagapw kalamatiane file mou..                               
24/4      5:30      2011
gia na mhn ksexniomaste etsaaaa... wx 

amaaaaaaan....
Αλέξανδρος Ράινχαρτ

Ο Γιώργος ανέκαθεν αποτελούσε την 
ηγετική φυσιογνωμία της τάξης μας 
με πάμπολλες διακρίσεις στο 15μελές. 
Σκληρός λύτης αγνώστων κειμένων 
στην κατεύθυνση, καθώς ήξερε απ’ έξω 
κι ανακατωτά κάθε κόλπο τους. Το δω-
μάτιό μας στο Βερολίνο, όπως και η ει-
καστική του παρέμβαση σ’ αυτό θα μου 
μείνουν  αξέχαστα.
Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Θα μου λείψεις ρε Γιώργο!! Εύχομαι να 
σου πάνε όλα καλά! Ελπίζω να τα ξανα-
πούμε!!
Αλεξάνδρα Κώττη-Δόμπρετς

Πουλοπουλίνο!!! Ελπίζω να περασες 
καλά όλη τη χρονια στην κατεύθυνση 
και στο abc και να μην με ξεχασεις!! Σου 
ευχομαι να σου πάνε όλα καλα και όπου 
και αν είσαι εγω θα έρχομαι να σε επι-
σκέπτομαι!!
Γεωργία Πανταζή

Μεγαλοδικηγόρος στην Κολωνία. Ελπί-
ζω να είμαστε και γειτονάκια του χρό-
νου. Πάντως μέσα στο καλοκαίρι πρέπει 
να μάθεις και το ρόλο σου. Είσαι αδελ-
φάκι μου..
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Θα μου λείψεις ρε Γιώργο!! Εύχομαι να 
σου πάνε όλα καλά! Ελπίζω να τα ξανα-
πούμε!!
Αλεξάνδρα Κώττη Δόμπρετς

eela re giorgi,dikigorara mou esi..
Anipomono na perasoume aksexastes 
diakopes parea..elpizo na pane ola kala 
me tis spoudes sti germania..tha mou 
lipseis poli pou tha figeis,distixos de 
boro na sou grapso edo ola osa thelw 
na sou po giafto apo konta ta ipolipa..
sagapaw poli poulo!!:)
Χριστόφορος Διαμαντίδης-
Ξηντάρης 

Υ.Γ. : Ότι δεν βλέπεις KLMT.. Είσαι έτοι-
μος δικηγόρος πλέον!!! Χαίρομαι που σε 
γνωρίζω τόσα χρόνια και που αρχίσαμε 
μαζί το σχολείο αλλά και το τελειώσαμε. 
Σου εύχομαι ότι επιθυμείς να το έχεις και 
ελπίζω να είναι η καλύτερη Φοινικούντα 
με ΚΑΡΕΚΛΕΣ και χωρίς πρήξιμο!!! Να εί-
σαι πάντα καλά και χαρόυμενος.
Άγγελος Αθανασίου 

αγορίνα μου!!! δικηγοράρα σου εύχομαι 
τα καλύτερα!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης



Ρε Ελένη είσαι απλά μια θεά.. ό,τι και να 
γράψω θα ΄ναι λίγο αλλά είσαι απίστευτα 
καλή κοπέλα και αυτή είναι άποψη όλων 
όσων σε γνωρίζουν.. Θα πετύχεις σίγου-
ρα πάρα πολλά στη ζωή σου..
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Ελενάρα, ελπίζω να μη χαθούμε! Αν ποτέ 
γίνω εγκληματίας θα ελπίζω να μην έχω 
εσένα σαν αντίπαλο στο δικαστήριο γιατί 
θα με κλείσουν μέσα!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Ελενίμπο για να το διαβάζεις αυτό σημαί-
νει ότι το βασανιστήριο των πανελληνίων 
έχει περάσει, φαντάζομαι πόσο ελαφρύ-
τερη νιώθεις. Καλή ζωή Ελένη και καλή 
επιτυχία στην εγκληματολογία! 
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης 

Ελλλλενάκι μου. Άντε και σε 5-10 χρονά-
κια λλαγωνικό του δικηγορρικού συλλό-
γου. Δεν σε φοβάμαι εσένα δεν θέλω να 
μου αγχώνεσαι!
Γιώργος Πουλόπουλος

Ελενάρα είσαι μορφάρα! Το απόλυτο θη-
λυκό για χουχούλιασμα. Δεν θα ξεχάσω 
τις εποικοδομητικές συζητήσεις μας στην 
πίσω σειρά και το υπέρτατο χαμόγελό 
σου και απορώ πώς θα ζήσω χωρίς αυτά 
του χρόνου. Σου εύχομαι τα καλύτερα 
στη ζωή σου και να μας καλέσεις καμιά 
φορά στο Περτούλι, να σε δουμε!
Γιώργος Χατζηιωάννου

Εξαιρετική κοπέλα, απορώ πως άντεξες 
στο τμήμα μας! Καλή επιτυχία σε ό,τι και 
αν κάνεις στο μέλλον!
Νικόλας Περάκης

Πραγματικά η ψυχή της τάξης. Με το 
πολύ προσωπικό της ύφος, «η αρχηγός 
των κοριτσιών», είναι το μόνο άτομο που 
απολαμβάνει την αποδοχή του συνόλου 
της, ετερόκλιτης είναι η αλήθεια, τάξης 
μας.
Ορέστης Παστελλάς 

εΛενη Αννα ΜαΡκισΙα, η αρχηγός των κο-
Ριτσιών.
Πέτρος Τατσιόπουλος  
 
Ό,τι μπορώ για σένα κάνω αυτό τον 
καιρό 
και παριστάνω με λάθη σωρό κάτι γερό 
να κρατηθείς. 
Ό,τι μπορείς για μένα κάνε κι εσύ να 
χαρείς, 
τα χρόνια πάνε κι ας μείνουμ’ εμείς 
λόγω καρδιάς, λόγω τιμής. 
Σ’ όποιον αρέσουμε 
για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε, 
πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο 
κενό; 
Σ’ όποιον αρέσουμε 
για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε, 
πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι 
ουρανό; 
Ό,τι μπορώ για σένα κάνω λες κι είμαι 
φτερό, 
σ’ αεροπλάνο στον κόσμο γυρνώ κι ό,τι 
περνώ 
μην το σκεφτείς. 
Ό,τι μπορείς για μένα κάνε, βραδιάζει 
νωρίς 
κι αλλού κοιτάνε τα μάτια θαρρείς 
λόγω σκιάς, λόγω πληγής.
«’’ Όλα ήταν όμορφα. Και σε τούτη τη 
ζωή κάτι όμορφο δε χάνεται 
ποτέ. Μένει κομμάτι του εαυτού σου, 
γίνεται μέρος του χαρακτήρα σου. 
Έτσι ένα κομμάτι από σένα με ακολουθεί 
όπου πηγαίνω κι ένα κομμάτι
από μένα είναι δικό σου για πάντα.»
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

elenaki mou thea sou euxomai ta 
kalutera kai na se tremoun ta lamogia 
sthn euelpidwn ...kalh epituxia se ola  ;)
Αλέξανδρος Ράινχαρτ

Ακτίνα φωτός μέσα στο χάος και την 
ακαταστασία των τσαλακωμένων και ελ-
λειμματικών τετραδίων και βιβλίων μου. 
Ελένη, πάντα θα σου είμαι ευγνώμων 
για την πρόθυμη και ανιδιοτελή βοήθειά 

σου. Είμαι σίγουρος πώς όταν διαβάζεις 
αυτά, θα έχεις εξασφαλίσει μία αναπαυτι-
κή θέση στις σπουδές της νομικής.
Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Ελενάρα μου , σου εύχομαι να έχεις πά-
ντοτε το χαμόγελό σου στα χείλη και να 
εκπληρώσεις όλα τα όνειρά σου!!! 
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Ελενάρα μου, που μαζί ειχαμε πάει και 
στο Bayreuth!! Φανταζομαι πως δεν θα 
ξεχασεις ουτε εσυ τα γέλια που ριχναμε 
στην κατευθυνση!! Ευχομαι να σου πάνε 
όλα καλα και να ξέρεις πως δεν θα σε ξε-
χάσω!!
Γεωργία Πανταζή

Ελενίτσα μου, γελάσαμε πολύ στην κα-
τεύθυνση αυτά τα δύο χρόνια..Είσαι ένα 
απίστευτα γλυκό κορίτσι  που μας κερδί-
ζεις όλους αμέσως με τη χαρά και το χα-
μόγελό σου..Εύχομαι  να μη χρειαστεί να 
το χάσεις ποτέ!:D
Λυπάμαι πολύ που δεν πρόλαβα να σε 
γνωρίσω καλύτερα εύχομαι όμως να ξα-
νασυναντηθούμε..που ξέρεις..ίσως σε 
κάποια δικαστική αίθουσα… όταν θα 
αγορεύεις και θα μας διαλευκάνεις τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη 
κάποιος φόνος..δαιμόνια Εγκληματολόγε 
:D

Υ.Γ Αγαπώ τα δαχτυλίδια σου…
Ζήσε ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου 

Ελένη μου, πολλές πολλές ευχές για μια 
υπέροχη ζωή γεμάτη επιτυχίες, όνειρα 
και λαμπερό χαμόγελο! Όλες οι κοινές 
στιγμές από τα ταξίδια και τις ατέλειωτες 
ώρες της κατεύθυνσης μου έχουν αφήσει 
την πιο  
Αριάδνη Πολυχρονίου

Ελένη αν και τον τελευταίο χρόνο δεν κά-
ναμε παρέα, κάναμε πολύ παρέα στη Γερ-
μανία κι αυτό αρκεί για να ξέρω τι καλό 

Άννα Ελένη Σεισοπούλου



παιδί είσαι! Σου αξίζει πραγματικά να εί-
σαι χαρούμενη και να κάνεις τους άλλους 
να γελάνε με τα αστεία σου! Δεν ξεχνάω 
πόσο καλά είχαμε περάσει στη Γερμανία 
με σένα!! Φιλιά Ελένη μου!
Αλεξάνδρα Κώττη-Δόμπρετς

Θα έδινα τα πάντα για να μείνουμε για 
πάντα φίλοι… Θέλω για πάντα να σου 
λέω τους προβληματισμούς μου και 
να θυμάσαι ότι σε αγαπάω πολύ και σε 
σέβομαι περισσότερο από κάθε άλλον.. 
ακόμη κι αν δεν το δείχνω πάντα..
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Η μεγάλη αρχηγός. Είναι τιμή να γράφω 
για την Δούκισσα Ελένη. Ένα ρίγος σε 
διαπερνάει μόνο όταν προφέρεις αυτό 
το όνομα. Ελενάρα το σχολείο τελείωσε 
και ποιός ξέρει που θα βρισκόμαστε του 
χρόνου τέτοια εποχή. Καλή επιτυχία σε 
όλους τους τομείς και ελπίζω να μη χα-
θούμε.
Σίμων Σιαπέρας

6 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 
Ένας κύκλος έκλεισε. Ο κύκλος αυτός 
περικλείει μέσα του έξι χρόνια σχολικής 
πορείας γεμάτα καθηγητές (καλούς και 
μη, αγαπητούς και μη), διδακτικές ώρες, 
πλάκες, γέλιο, ακόμη και κλάματα. Από 
τη μία χαίρομαι γιατί ένας νέος κόσμος, 
ο κόσμος του πανεπιστημίου, απλώ-
νεται μπροστά μας είτε στην Γερμανία 
είτε στην Ελλάδα, από την άλλη όμως 
στενοχωριέμαι. Στενοχωριέμαι γιατί ό,τι 
και να γίνει η σχολική μας ζωή τελείω-
σε. Δεν θα ξανακάτσουμε στα θρανία, 
όπου ξαφνικά από κάποια γωνία σου 
΄ρχεται με φόρα ένα χαρτάκι από την 
σφεντόνα του Π(ι)έτρου, ο Αχιλλέας, 
μόλις το δει αυτό, θα πει την πασίγνω-
στη φράση «Πέτρο, Πετρούλη, Πετρέ-
λη, Πετρή...», από κάποια άλλη γωνία ο 
Γεράσιμος θα λέει το γνωστό σε όλους 
όνομα «ΟΡΕΣΤΗΣ», την ίδια στιγμή ο 
Ορέστης-Τρύφωνας, που ακούει τον Γε-

ράσιμο, θα γνέφει καταφατικά χωρίς να 
δίνει ιδιαίτερη σημασία, όπως ακριβώς 
θα έκανε ένας “ bone viveur “,  ο Σίμωνας 
θα έχει σκάσει στα γέλια (γι’ αυτό άλλω-
στε και η κυρία Γαζή στην Β’ Γυμνασίου 
τον ονόμασε και «Χαχανούλη»), ο Αρι-
στοτέλης θα διηγείται την ιστορία του 
με την Λουισιάνα για 184η φορά , ο Που-
λόπουλος όπως και η υπόλοιπη τάξη θα 
έχει ξεκαρδιστεί, ο Στέφανος, άνετος και 
άρχοντας όπως πάντα, παρατηρεί την 
κατάσταση μαζί με τον Νίκο ή αλλιώς 
στούρνο (βέβαια χάριν αστείου γιατί 
στην πραγματικότητα είναι ο καλύτερος 
μαθητής), ο Γιώργος ή αλλιώς Γκόγκος 
θα δείχνει στη Νιόβη ή την Αναστασία- 
Κυβέλη τα μούσκουλά του και θα λέει 
στη καθηγήτρια ότι μόλις τελειώσουν οι 
πανελλήνιες θα γίνει ντούκι, τότε η κα-
θηγήτρια θα ρωτάει τι σημαίνει αυτή η 
λέξη, η Στεφανία θα απαντάει «μυώδης» 
και όλα τα αγόρια θα αναφωνούν με τη 
σειρά τους «muskulööös», ο Κώστας ή 
αλλιώς Κότι θα έχει απλώσει τη φτερού-
γα του στο θρανίο για να ξεκουραστεί 
από το πέταγμα του στα δάση του Αμα-
ζονίου, ο Άρης (για τον Άρη θα αναφέρω 
ένα αστείο που είπε πάνω σε μία συζή-
τηση όταν ήμασταν στο Βερολίνο):
 (Την ώρα που κοιτάμε τις πάπιες στους 
κήπους του ανακτόρου «Sanssouci» ο 
Αλέξανδρος, ο Πουλόπουλος και ο Άρης 
συνομιλούν):
Αλέξανδρος: Να πάρουμε μία πάπια 
σαν κατοικίδιο!
Πουλόπουλος: Και πως θα την ονομά-
σουμε?
Αλέξανδρος: Γουλιέλμο!
Άρης: Και όταν θα πεινάσουμε και θα 
την κάνουμε πάπια Πεκίνου, θα την ονο-
μάσουμε «πάπια Γουλιέλμος Τέλος»!
Από την άλλη μεριά είναι τα κορίτσια. 
Και λέω από την άλλη μεριά, γιατί ακό-
μα και στην τάξη καθόμασταν χωριστά 
αγόρια και κορίτσια (αυτό είναι το πα-
ράπονο μου και θέλω να το εκφράσω!). 
Τέλος πάντων. Τα κορίτσια είναι πιο ήσυ-
χα από τα αγόρια και πιο σοβαρά, αλλά 

καλύτερα έτσι, γιατί υπήρχε ισορροπία 
στην τάξη. Εκτός αυτού όλα τα κορίτσια 
ξεκαρδιζόμασταν με όσα γίνονταν στην 
τάξη. Τα κορίτσια αποτελούνται από τη 
Σοφία με την απίστευτη αισθητική της 
(και το εννοώ Ορέστη και Σίμωνα!), τη 
Στεφανία με τις ατάκες της, που θέλει 
να περάσει στην Φαρμακευτική, την 
Ελένη, που είναι prima μπαλαρίνα, την 
Παναγιώτα ή αλλιώς «Putzfrau», τη Δάφ-
νη, που είναι ανεπανάληπτη τενίστρια, 
την Αναστασία (καλά τι πλάκες έχουμε 
κάνει με την Αναστασία κα ειδικά στην 
κατεύθυνση), την εκρηκτική Χριστίνα ή 
αλλιώς Κομμούνι (πολύ σε πάω ρε Χρι-
στίνα!), την Αλεξάνδρα, που όνειρό της 
είμαι να γίνει φαρμακοποιός, την Αθηνά, 
τρελή με το σχέδιο και τη ζωγραφική και 
εδώ που τα λέμε και γενικώς τρελή και 
last but not least τη Νιόβη, που το φετίχ 
της είναι -τι άλλο- οι γάτες.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, που 
όλα αυτά τα έξι χρόνια μας μετέδωσαν 
γνώσεις, συμπορεύτηκαν μαζί μας, μας 
αγκάλιασαν, μερικοί μας φώναξαν (και 
άδικα πολλές φορές, αλλά όχι όλες!), 
αλλά πάνω απ’ όλα μας χάρισαν στιγμές, 
που θα μείνουν ανεξίτηλες στο μυαλό 
και την καρδιά μας.
Επιπλέον θα ήθελα να αναφέρω και τα 
ονόματα των συμμαθητών μου, που 
έφυγαν από το σχολείο τη διάρκεια 
αυτή των έξι χρόνων, ο Σοφοκλής Τρί-
γκας-Χατζηανδρέου , η Δανάη Σελλά., 
ο Βασίλης Περγάμαλης και ο Αλέξαν-
δρος Παπαδόπουλος-Ιωακιμίδης, γιατί 
πιστεύω ότι και αυτοί είναι κομμάτι της 
τάξης 12c.
Tην τελευταία φράση μου θέλω να την 
αφιερώσω στους συμμαθητές μου λέ-
γοντας: «ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ 
ΣΥΜΜΑΘΗΤΡΙΑ ΣΑΣ»

Υστερόγραφο: ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΓΕ-
ΡΑΣΙΜΟΟΟΟΟ.... 
Ελένη – Άννα Σεισοπούλου



Σίμων Σιαπέρας

Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος 
Μες στην πόλη σου σα ξένος, βρε παιδί 
μου αμάν 
Στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο 
ρουλεμάν 
Φύλλο και φτερό, στο μυαλό σου χιόνι 
που τη σκέψη σου παγώνει, βρε παιδί 
μου αμάν 
Στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο 
ρουλεμάν 
Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που 
γουστάρεις 
Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη 
ρεβάνς θα πάρεις 
Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράμα 
που σαλεύει 
κι ένα παιδί που μοναχό το δρόμο του 
γυρεύει 
Κάτι άστραψε, κάτι σα φλασάκι 
Σα πικ νικ μες στο δασάκι, μια γλυκιά 
φωτιά 
Λάβε θέση για να πάρεις πάλι την 
πρωτιά 
Σα να δρόσισε, έρχεται βροχούλα 
και μια άνοιξη νυφούλα, βρε παιδί μου 
αμάν 
Στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο 
ρουλεμάν 
Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που 
γουστάρεις 
Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη 
ρεβάνς θα πάρεις 
Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράμα 
που σαλεύει 
κι ένα παιδί που μοναχό το δρόμο του 
γυρεύει
Σιμωνακο ευχομαι να εισαι παντα καλά, 
να μην στενοχωριέσαι και να εχεις πα-
ντα επιτυχίες στη ζωή σου!!
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου 
πάντοτε μετά από το όνομα σου στην 
τάξη ερχόταν το δικό μου.. Μπορεί ποτέ 
να μην κάναμε τρελή παρέα ρε αλλά πά-
ντα ήσουν φίλος μου..
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Σίμωνα, δεν θα ξεχάσω ποτέ τα πρωινά 
στον προαστιακό, όπου μισοκοιμισμέ-
νοι ακόμα απονέμαμε βραβεία στους 
ανθρώπους που το αξίζανε. Ελπίζω την 
επόμενη φορά που θα επιχειρήσουμε 
να ανέβουμε στον Υμηττό δεν θα μας 
αποτρέψει πάλι ένα τζιπ. Ας τελειώσου-
με τη σχολική χρονιά με μια πρόποση: 
«Στη ... !»
Στέφανος Μπαμόπουλος

Τι να πρωτοπώ για τον Σίμωνα με τον 
οποίο είμαστε συμμαθητές 12 χρόνια. 
12 χρόνια στο ίδιο θρανίο. Συζητήσεις, 
αναλύσεις για όλα τα θέματα. Οι αναλύ-
σεις της επικαιρότητας που κάναμε με 
εκείνον τον Ορέστη και την Χριστίνα θα 
μου μείνουν αξέχαστες.
Κώστας Παπανικολάου 

Ζίμοον δεν θα ξεχάσω ποτέ ρε φίλε την 
κατακόκκινη φάτσα σου σε κάποιο απ’ 
τα πίσω θρανία έτοιμη να πεθάνει από 
τα γέλια. Εφόσον τα καλύτερα χρόνια 
της ζωής σου θα τα περάσεις στην Αθή-
να, να σου πω από τώρα καλή επιτυχία 
σε ό,τι κάνεις στη ζωή σου.
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης 

Ο ΣΙΑ-ΠΕ-ΡΑΣ. Μπορώ να πω ότι θα μου 
λείψει η κόκκινη φάτσα σου κάθε φορά 
που λιώναμε στην τάξη. Κι όσο για την 
αντίπερα όχθη, δεν πειράζει εμείς σε 
αγαπάμε<3
Γιώργος Πουλόπουλος

Χμμ... την τελευταία χρονιά μας έγινες 
λίγο κουνιστός, αλλά δείξαμε κατανόη-
ση! Αν παρατήρησες στα ντους κρατού-
σαμε πάντα μια απόσταση ασφαλείας 
μπας και μας πέσει το σαπούνι. Από την 
άλλη ποτέ δεν κατάλαβα πώς καταφέρ-
νεις πάντα να ελκύεις “κορίτσια για σπί-
τι”. Μεγάλη υπόθεση… Μάλλον θα σε 
επηρεάζουν οι φινετσάτες συζητήσεις 
μας. Πέρνα καμιά βόλτα του χρόνου 
από βόρεια, να το γλεντήσουμε!
Γιώργος Χατζηιωάννου



Μέγας συναισθηματίας. Ανέκαθεν ήταν 
κουβαρντάς. Συχνά, όταν είχε κέφια, 
κέρναγε  όλο το μαγαζί. Ιδιέταιρα συνε-
σταλμένο παιδί, και πάντα μπορύσε να 
συγκρατήσει τα νεύρα του μέσα στην 
τάξη. (Lu)
Νικόλας Περάκης

Αξέχαστες οι συζητήσεις μαζί του και 
με Κώστα και Χριστίνα στα τελευταία 
θρανία, οι οποίες δεν κατέληγαν μάλλον 
πουθενά. Απίστευτη η ικανότητα του να 
μπορεί να ταιριάζει και να περνά καλά 
με όλους. Τέρας υπομονής, θα μείνει σί-
γουρα γνωστός για την ανοχή του και τη 
στωικότητα, με τις οποίες αντιμετώπιζε 
τα πειράγματα των άλλων. Στο Σιαπέρα 
λοιπόν αποστέλλω τους αγωνιστικούς 
μου  χαιρετισμούς για ένα ριζοσπαστι-
κότερο μέλλον, όπως θα έκανε και ο 
ίδιος άλλωστε.
Ορέστης Παστελλάς 

Όλα του καλά, μόνο ένα του ξέφυγε, το 
φύλο.
Πέτρος Τατσιόπουλος   

xaroumeno paidi , sovaros neos, 
euaisthitos (des poios milaei)
siapera mou aresan oi didaktikes wres 
pou aksiopoihsame mazi alla kai osa 
moirasthkame (an me pianeis ;) 
na sai kala kai tha ta leme agorina...
Αλέξανδρος Ράινχαρτ

Σίμωνα ήσουν (chiboneto) από τα 
πρώτα παιδιά που γνώρισα (chiboni) 
στην τάξη λόγω του ότι καθόμασταν 
(chiboneto) μαζί στη βιολογία και στη 
μουσική. Σίγουρα ήσουν (chiboni) η 
φάτσα που είδαμε να αναψοκοκκινίζει 
τις περισσότερες φορές (chiboneto) 
είτε από γέλιο είτε από (chiboni) τα πά-
ντοτε συγκρατημένα ξεσπάσματα θυ-
μού. Μιας και (chiboneto) σκοπεύεις να 
σπουδάσεις στην Ελλάδα, πιστεύω πως 
θα ξαναβρεθούμε (chiboni).
Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Αγόρι μου να περνάς πάντοτε καλά 
και να σπέρνεις το γέλιο με το χιούμορ 
σου!!!
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Ρε Σίμωνα πότε επιτέλους θα με ξεπερά-
σεις;;  :p Σε ξέρω 9 χρόνια και είσαι απτα 
πιο γαμάτα παιδιά που έχω γνωρίσει.. 
Σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς να το πραγ-
ματοποιήσεις!
Θα μου λείψεις πολύ <3
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Παρόλο που δεν σ αρέσει να στο λέω , 
εγώ θα στο γράψω : « Σ αγαπαω ρε Σί-
μωνα»!! Να σαι καλά, ευτυχισμένος, να 
με εκνευρίζεις για πολύ καιρό ακόμα! J
Αλεξάνδρα Κώττη-Δόμπρετς

Πρέπει να είσαι το άτομο που γνωρίζω 
πιο πολλά χρόνια.. Αν δεν κάνω λάθος 
γύρω στα 12 χρόνια.. Και μπορεί να 
«χωριστήκαμε» στην 1η, αλλά και πάλι 
παραμένεις ένας από τους καλύτερους 
μου φίλους. Μπορεί να είσαι αεκτζής και 
να μην έχεις δει ποτέ σου πρωτάθλημα 
(ποτέ δεν είναι αργά), αλλά μπορούμε 
εύκολα να μιλάμε για μπάλα,  manager 
και άλλα.. Και φυσικά είσαι τρελός μπα-
λαδόρος, σωστός Κολοσσός.. Εύχομαι 
καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες και καλά 
μπάνια.. Και μιας και...θα μείνεις Ελλάδα, 
δεν χανόμαστε ρε...
Μιχαήλ Κύκνας

Χαίρομαι πολύ που θα είσαι στην Αθή-
να στη σχολή που θέλεις. Είμαστε  και 
οι δυο αισθηματίες. Σου εύχομαι κάθε 
ευτυχία στη ζωή σου και να θυμάσαι 
ότι λίγες θα είναι οι γυναίκες που θα σε 
καταλάβουν. Θέλω να μείνεις για πάντα 
φίλος μου αν και έχεις περάσει από την 
απέναντι όχθη..
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου



Άρη, αν ποτέ η κόρη μου έχει να μου 
συστήσει κάποιον θα έχω πάντα μια 
επιφύλαξη μήπως πεταχτείς εσύ από 
καμιά γωνία με ένα σαρδόνιο χαμόγελο! 
Ελπίζω να καταφέρεις στην ζωή σου ότι 
θεωρείς σημαντικό!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Μεγάλος μπαλαδόρος και πλακατζής.
Κώστας Παπανικολάου 

Σιφονέτο δε σε αποχαιρετώ, γιατί από 
ό,τι φαίνεται δε σε γλιτώνω για άλλα 
τρία - τέσσερα χρόνια. Μας περιμένουν 
τα καλύτερα φίλε. Βιέννη ρε! 
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης 

Γράφω μόνο σε ανθρώπους εσύ δεν 
είσαι άνθρωπος.  Πάντως μοιάζεις με 
Johny Depp το παραδέχομαι. Ζαν-Ζακ 
Σιφόν. 
Γιώργος Πουλόπουλος

Monsieur Jean Ζac Sifeau moi Berlin top 
securite. 
Präsent hundart ball.
Γιώργος Χατζηιωάννου

Διάσημος Μπαλαδόρος. Άλλη μια ευαί-
σθητη ψυχή της τάξης μας.
Νικόλας Περάκης

Αν υπάρχει ένας τρόπος για να κρατή-
σεις το Άρη απασχολημένο, δώσε του 
μια μπάλα! Πράγματι δύσκολα θα την 
αποχωριστεί, παρά μόνο για να εξαπο-
λύσει τα γνωστά του σουτ-κεραυνούς 
που, λόγω θέσης, έπρεπε συχνά- δυ-
στυχώς- να αντιμετωπίσω, χωρίς πάντα 
τρομερή επιτυχία είναι η αλήθεια.
Ορέστης Παστελλάς 

Τίμιος απατεών sifmeister.
Πέτρος Τατσιόπουλος  

Ξέχνα για πάντα την ιδέα ότι ο δρόμος 
είναι ένας τρόπος
για να φτάσεις σε κάποιον προορισμό.
Στην πραγματικότητα, φτάνουμε σε 
κάθε βήμα.
Να το επαναλαμβάνεις κάθε πρωί αυτό: 
«έφτασα».
Θα δεις ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο
να βρίσκεσαι σε επαφή με το κάθε δευ-
τερόλεπτο της ζωής σου.
Καλη τυχη!!
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

raaaa ta laemaaaa viennaaa
p.s. shotgun den katharizw
Αλέξανδρος Ράινχαρντ

Άρη σ’ ευχαριστώ για το πάντοτε κα-
λοπροαίρετο ενδιαφέρον που έδειχνες 
απέναντί μου, όταν πρωτοήλθα στην 
τάξη και δεν γνώριζα κανένα. Σίγουρα 
το μεγαλύτερο λαμόγιο της τάξης, αν 
όχι του σχολείου ολόκληρου. Παράλλη-
λα όμως μία ευαίσθητη φύση με καλλι-
τεχνικές ανησυχίες και απαράμιλλη φι-
νέτσα. Αυτά. Εμένα μ’ αφήνετε εδώ και 
συνεχίζετε με το παιδί.
Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Αρούλι μου!! Mein EssPartner! Θέλω να 
περνας οσο το δυνατόν καλυτερα στη 
ζώη σου και να κάνεις αυτό που θέλεις!!! 
Ελπίζω στο μέλλον να ξαναβρεθούμε 
και να πάμε μαζί για φαγητοο!!!
Γεωργία Πανταζή

Θα έχω πάντα μαζί μου ένα κομμάτι 
μανιταρόπιτα  και ένα μπουκαλάκι εμ-
φιαλωμένο νερό (στην κατάλληλη θερ-
μοκρασία ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ!) για τις δύσκολες 
στιγμές που θα χρειάζομαι τον προσω-
πικό μου (εκμεταλλευτή :P) ψυχολόγο..
(μαζί μ’ ένα σφηνάκι λευκή τεκίλα ;P)  
Ευχαριστώω :D
Btw..δεν θα ξεχάσω τη ζωγραφιά με το 
λυπημένο ελάφι..
Υ.Γ. Και δεν έχω βοδίσιο βλέμμα παλιο-
κακεεεε J
Ζήσε  ΔΥΝΑΜΙΚΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Καλή τύχη Άρη!! Και συ θα μου λείψεις!
Αλεξάνδρα Κώττη-Δόμπρετς 

Είσαι μεγάλη μορφή και μεγάλος μπα-
λαδόρος. Στη Βιέννη του χρόνου καλή 
επιτυχία. Ζαν Ζακ σου χρωστάω τα πά-
ντα για τις μουσικές μου γνώσεις. Μου 
έχει μείνει η εικόνα σου να μπαίνεις 
μέσα στο γήπεδο και να κυνηγάς την 
μπάλα σαν παιδί που δεν είχε ξαναδεί 
ποτέ μπάλα στη ζωή του..
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Εντάξει..δεν ξέρω τι να πω..η αλήθεια 
είναι πως δεν ξεπέρασα ποτε τον χωρι-
σμό μας…καποια στιγμη θα ήθελα να 
μου πεις τι έκανα λάθος…….
ps.απλά αναρωτιέμαι τι θα κάνεις όταν 
τελειώσει το σχολείο…από ποιόν θα 
κλέβεις φαί?:p
Αναστασία Κουτσονάνου 

Σιφονιε  σου εύχομαι να πετύχεις σε ότι 
κάνεις και είμαι σίγουρος πως θα τα κα-
ταφέρεις!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Άρης
Κεκάτος Σιφονιός



Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις μετά το 
σχολείο και πιστεύω πως θα την έχεις, 
αν συνεχίσεις έτσι...
Νικόλας Περάκης

Καλή και πάντα πρόθυμη να βοηθήσει 
η Στεφανία, με έσωσε, όπως και άλλους, 
με τις σημειώσεις της και τη βοήθειά της 
πολλές φορές. Γνωστή για το φεμινιστι-
κό της πνεύμα για το οποίο επικρίθηκε 
–σωστά, λανθασμένα- πολλές φορές 
στην τάξη.
Ορέστης Παστελλάς 

Καλή επιτυχία στη ζωή σου.. Ελπίζω να 
σε έχω για πάντα φίλη μου, γιατί σε σέ-
βομαι πολύ και το θέλω πολύ.
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Τσ....βασικα δεν το λεω...ασε θα το κρα-
τησω για μας αυτο....!φιλια στεφανια 
μου και να προσεχεις γενικα
Διονυσια Αδαμοπούλου

Αν θυμάμαι καλά όλα ξεκίνησαν μια 
ηλιόλουστη μέρα, όταν πηγαίναμε στην 
έκτη δημοτικού. Αν και ήδη γνωριζόμα-
σταν κάπως νομίζω ότι εκείνη την κοινή  
ώρα γυμναστικής των τμημάτων μας  το 
‘’επαγγελματικό μας βόλεϊ ’’ μας έφερε 
κοντά…
Ούπ! Μετά μαζί στη Γερμανική η οποία 
έκανε αυτό το δέσιμο ακόμα πιο στε-
νό...
Καλά δεν το συζητώ οι ανταλλαγές με το 
Bayreuth..    ήταν το αποκορύφωμα! Και 
τι καλά οι Austauschpartnerinnen μας 
ήταν κολλητές! Τυχαίο? δεν νομίζω! Θυ-
μάσαι τι ωραία είχαμε περάσει! Το μπά-
νιο μας στην πισίνα, οι βόλτες μας…
Δεν θα ξεχάσω το χαστούκι που μου 
είχες δώσει στη Γερμανία… για άλλον 
πήγαινε σε άλλον κατέληξε, έτσουξε 
λίγο αλλά εγώ θα το θυμάμαι πάντα με 
αγάπη και θα γελάω…!
Στεφανία μου είσαι μια κοπέλα με πολ-

λές ευαισθησίες, πολλά ενδιαφέροντα 
και γεμάτη αγάπη! 
Εύχομαι τα όνειρά σου να πραγματοποι-
ηθούν!
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Στεφανία
Σκούρση - Σιγανού



Πχιέτρο έφαγες τη Στεφανοπούλου;
Πχιέτρο έφαγες το ηφαίστειο της Σαντο-
ρίνης;
Πχιέτρο έφαγες τους Νεάντερταλ;
Ρε σταμάτα να πεινάς. Έχει καταντήσει 
κουραστικό..
Του χρόνου σε περιμένω Μόναχο για 
σκηνές Βερολίνου με τον Belevit.
Γιώργος Χατζηιωάννου

Πιεεεεεεεετρο.. Θα ήθελα να πω και 
άλλα διάφορα κοσμητικά επίθετα αλλά 
αυτή η προσφώνηση αρκεί.. Πέδρο 
ώρες- ώρες γίνεσαι πολύ σπαστικός 
αλλά είσαι πολύ καλό παιδί κατά βάθος 
.. Έδειξες πως όταν θες κάτι πολύ το κα-
ταφέρνεις και αυτό είναι μεγάλο προ-
σόν.. συνέχισε έτσι.
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Syndrome Asp… Υπερβολικά σοβαρό 
παιδί. Οι γιατροί προβλέπουν πως θα 
σταματήσει να ψηλώνει στο 2.31 . Πάμε 
ρε Πετράν!!
Νικόλας Περάκης

Ιδιαίτερος από πολλές απόψεις ο Π(ι)
έτρος. Μ ε τα αστεία του προκάλεσε 
πολλές φορές το γέλιο, αλλά και κέρδι-
σε διάφορα παρατσούκλια. Κανείς όμως 
δεν αμφισβητεί το ταλέντο του στο σχέ-
διο και την κουλτούρα του, όπως στο 
ρεφερατ που κάναμε μαζί για τον Οττο 
Ντιξ στα γερμανικά, όταν οι περισσότε-
ροι, μαζί και εγώ, δε γνωρίζαμε τι θα πει 
εξπρεσιονισμός.
Ορέστης Παστελλάς

6 χρόνια συμμαθητές και φίλοι νομί-
ζω έχουμε πολλά να θυμόμαστε. Αυτό 
που θα μου μείνει όμως από ‘σενα είναι 
η ωριμότητα και η σοβαρότητα σου. 
Αγέλαστος, πάντα ήξερες να κρατάς τις 
ισσοροπίες και ποτέ δεν ξεπέρασες τα 
όρια. Καλή συνέχεια φίλε.
Σίμων Σιαπέρας

Πχίετρο, θα μας λείψεις! Φάε τίποτα 
παραπάνω για να σε δούμε και στην 
επόμενη συνάντηση της τάξης και μη 
ψηλώσεις άλλο, φτάνει!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Σοβαρό παιδί, με τις πλάκες του πάντα 
μας έφτιαχνε το κέφι. Ελπίζω να συνε-
χίσουμε και του χρόνου μαζί στην Γερ-
μανία.
Κώστας Παπανικολάου 

Πιέέέέδροοο αγόρι μου δεν παίζει να 
ξεχάσω ποτέ όλα αυτά που έκανες στην 
τάξη και μας έκανες να λιώνουμε στα 
γέλια. Καλή επιτυχία ρε στη ζωή σου ρε 
και ελπίζω να αξιοποιήσεις αυτό το απί-
στευτο ταλέντο που ‘χεις με το πινέλο. 
Καλή ζωή ρε! 
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης 
 

ΠΧΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΤΡΟΟ. Η ευχή που σου 
δίνω για τη ζωή σου είναι να μην αλλά-
ξει ο μεταβολισμός σου. Πεεέτροο έφα-
γες όλο το Βερολίνοοο.
Γιώργος Πουλόπουλος

PETRO ti na leme twra ...ta pame meis 
spiti sou;)
tha ta leme germania ...opote tha ta 
poume :p
roz zombieeeeeeeeeeeeee
Αλέξανδρος Ράινχαρτ

Πέτρο, παρά τη φήμη του «αυτίστα» που 
σε ακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια, 
στην πραγματικότητα είσαι ευφυές και 
συνειδητοποιημένο παιδί. Σ’ ευχαριστώ 
που έδινες σε κάθε κτίσιμο της τάξης 
μορφή χειροπιαστή και ελπίζω να καλ-
λιεργήσεις την καλλιτεχνική σου φλέβα 
και σ’ ένα πιο σοβαρό επίπεδο.
Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Ξεχωριστό παιδί. Ένα μωρό σε λάθος 
σώμα… Μου αρέσουν οι απόψεις σου 
και το πόσο πρόσεχες τη λεπτομέρεια… 
Δεν θα χαθούμε!!!
Γιώργος Καλός

Έκανες την  κόντρα στο τέλος… Φυσικέ 
μου εσύ.. Πρόσεξε όμως μην σε κατα-
στρέψουν οι συνήθειες του Μακρυγι-
ώργου. Πάνω από 15 όχι..
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

pedro pedriki pedraki pedrofski 
pedrini,trelo agori me tis akatamaxites 
neropipes sou,sou efxome kali epitixia 
me tis spudes sou kai na minoume se 
epikinonia..:)
Χριστόφορος
Διαμαντίδης-Ξηντάρης 

Peeeeeeeeeeetro.
Peeeeeeeeeeeeeeetro. Είσαι πολύ καλό 
παιδί και χαίρομαι που σε γνώρισα. Να 
είσαι πάντα καλά και μακάρι να ξανα-
ζούσαμε το φροντιστήριο και την οικο-
λογική της Β’ Λυκείου.
Άγγελος Αθανασίου 

Πέτρος Τατσιόπουλος



Τσιααααααρπ.. Ρε απλά παίζει να μένου-
με μαζί του χρόνου οπότε ανουσιότη-
τες...
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Ο καλός στρατιώτης  Τσιαρπ. Κρυφό 
ταλεντάκι που αποκαλύφθηκε τα τελευ-
ταία χρόνια. Ο μελλοντικός Φρόιντ.
Νικόλας Περάκης

Ο Τσαρπ, με τα απίστευτα ξεσπάσματα 
τρέλας που τον έπιαναν κατά καιρούς, 
φανατικός του ποδοσφαίρου (δε χάνει 
αγώνα της αγαπημένης του βασίλισ-
σας), ήταν από τους λίγους που ήξεραν 
τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον. Έτσι 
τον περιμένει η Βιέννη, όπου θα σπου-
δάσει ψυχολογία, αν του το επιτρέψουν 
βέβαια οι δυο έτεροι συγκάτοικοι του, ο 
Σιφονιός και ο Ράινχαρντ…
Ορέστης Παστελλάς 

Τσιααααααρπ μόρισον, ο μελλοντικός 
μας ψυχολόγος.
Πέτρος Τατσιόπουλος  

Εύχομαι να έχεις καλή τύχη στην ζωή 
σου, να πετύχεις όλους σου τους στό-
χους και να θυμάσαι  τις όμορφες στιγ-
μές των σχολικών μας χρόνων.
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Αχιλλέα, πιστεύω πως ξέρεις ότι αυτό 
που θα θυμάμαι για πάντα είναι οι συ-
ζητήσεις που κάναμε στο Βερολίνο κα-
ταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το να 
παίζεις Drums σου προσδίδει υπερφυ-
σικές ιδιότητες. Α ναι, και κάτι τελευταίο: 
Ωρίμασε λίγο! 
Στέφανος Μπαμόπουλος

ΤΣΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΡΠ. Ο νέος Sigmund 
θα γίνεις αγόρι μου (αν δεν σκοτώσεις 
κανέναν και μπεις ισόβια) ΚΕΕΕΕΤΣΣΙΙ
Γιώργος Πουλόπουλος

Hey, Tsarp! Είσαι γ@#@τος! 
Όταν με κυνηγούσες με το μαχαίρι, απλά 
ήσουν ό,τι πιο ψυχωτικό έχω δει! Κατά τ’ 
άλλα: Keep on styling!
Γιώργος Χατζηιωάννου

sun is shining, the weather is sweet
makes you want to move 
your dancing feet, to the rescue
here I am , want you to know ya
where I stand... ;)
love ya bitch
to wien...
Αλέξανδρος Ράινχαρτ

Δυστυχώς, με τον Αχιλλέα γνωριστή-
καμε καλύτερα μόνο τα τελευταία δύο 
χρόνια του λυκείου, πράγμα στο οποίο 
συνέβαλε και η κατεύθυνση. Δεν θα ξε-
χάσω τις απρόσμενες και αψυχολόγητες 
αντιδράσεις του και τον χαβαλέ που κά-
ναμε στην  κατεύθυνση. Καλή επιτυχία 
στη σταδιοδρομία σου, αν και πιστεύω 
ότι ο κλάδος που επέλεξες είναι αναμφί-
βολα το φόρτε σου. 
Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Καλές σπουδές και να περνάς πάντα 
καλά ρε φίλε !
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Αχιλλέα μου, φίλε και Nachbar!! Ευχομαι 
να σου πάνε όλα καλα στη ζωή σου, να 
κάνεις αυτό που πραγματικα θέλεις και 
είναι δυνατόν να μην χαθούμε!!
Πανταζή Γεωργία

Μη γίνεις πολύ Freud εκεί στην Αυστρία 
:P
Υ.Γ. Ακόμα θυμάμαι ότι με είχες ζωγρα-
φίσει με τεράστια μύτη..και πληγώνομαι 
…J
Ζήσε ΕΜΠΕΙΡΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Ψυχολόγος.. Βιεννέζος.. Τερματοφύλα-
κας... Ο καλός στρατιώτης Τσαρπ που 
έχει μάθει να ιδρώνει για τη φανέλα. Πά-
ντως δεν θα ξεχάσω που η κοπέλα έκα-
νε ρεφεράτ και εσύ στο χαβά σου..
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Αχιλλέα δεν σου λέω καλή επιτυχία γιατί 
είμαι σίγουρος πως θα πετύχεις σε ότι 
κι αν κάνεις! Σου εύχομαι να έχεις υγεία 
και να είσαι ευτυχισμένος σε ότι κι αν 
κάνεις!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Αχιλλέας
Τσαρπαλής Φραγκουλίδης



Μέγας επιστήμονας και λαμπρός νεανί-
ας. Guest star σε ταινίες με παιδαγωγικό 
περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας το ψευ-
δώνυμο «Γκόγκος».
Καλή συνέχεια ρε τούμπανο!
Νικόλας Περάκης

Γνωστός για την κλίση του στην όπερα 
ο «Gogos», ως έξοχος τενόρος, με μεγά-
λες ερμηνείες μπροστά στο κοινό της 
τάξης. Παράλληλα ο μυώδεις σωματό-
τυπός  του τού έδωσε το παρατσούκλι 
«Ντούκι» που λογικά θα τον ακολουθεί 
για κάμποσα χρόνια ακόμα.
Ορέστης Παστελλάς 

Αν και γορίλας το καλύτερο παιδί, φίλος 
και νταβάς.
Πέτρος Τατσιόπουλος 
 
Τη στιγμή που το περιμένουμε λιγότε-
ρο η ζωή πετάει μπροστά μας μια πρό-
κληση, για να δοκιμάσει το θάρρος και 
την επιθυμία μας για αλλαγή. Τη στιγμή 
αυτή καθόλου δεν ωφελεί να προσποι-
ηθούμε οτι δε συμβαίνει τίποτα ή να 
δικαιολογηθούμε λέγοντας ότι δεν εί-
μαστε ακόμα έτοιμοι. Η πρόκληση δεν 
περιμένει.. καλή τύχη! J
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Γιώργο, τα τελευταία έξι χρόνια σου 
δώσαμε αναρίθμητα παρατσούκλια. 
Ανάμεσα στα αγαπημένα μου ήταν το 
περίφημο «Γκόγκοκοπ» Ελπίζω να σε 
δω στο Μόναχο, να καθίσουμε σε ένα 
μαγαζί και όταν έρθει η σερβιτόρα να 
πεις: „Zwei Jägermeister und...“
Στέφανος Μπαμόπουλος

Τούμπανο και γκόμενος.
Κώστας Παπανικολάου

Γκόγκο, αγόρι φινετσάτο, θα θυμάμαι 
πάντα το βλέμμα αυτό το αχανές που 
δεν νοιάζεται για τίποτα. Καλή επιτυχία 

ρε φίλε στη ζωή σου σε σένα και στον 
κο. Ζωνέιρο! 
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης 

Γκόγκαρε σου εύχομαι ολόψυχα να εκ-
πληρώσεις το παιδικό σου όνειρο και να 
γίνεις PIMP. Θυμήσου Πιέτρο στο Βερο-
λίνο. Τα λέμε ΠΑΡΟ το καλοκαίρι!
Γιώργος Πουλόπουλος

Ρε τα λόγια είναι περιττά  GOGOS  και 
δεν συμμαζεύεται...( και btw εγώ στο 
έβγαλα στην α΄ γυμνασίου)
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

sou euxomai kalh sunergasia me 
th SIRINAPRODUCTIONS kai mia 
epituximenh kariera...
peace king gog ;)
Αλέξανδρος Ράινχαρτ

Ήσουν ο πρώτος φίλος που απέκτησα 
στην τάξη και σίγουρα ένα από τα παι-
διά που δεν θέλω να χάσω την επαφή 
(τουλάχιστον μέχρι να πεις give up). Δεν 
θα ξεχάσω ποτέ το γέλιο που ρίξαμε όλα 
αυτά τα χρόνια όσο και τις συζητήσεις 
εντός και εκτός σχολείου. Καλή επιτυ-
χία στις σπουδές σου στη Γερμανία και 
γενικότερα σε ό,τι επιχειρήσεις στη ζωή 
σου.
Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Γεια σου ρε γκόγκαρε και να περνάς πά-
ντοτε καλά αγορίνα!!! 
Γιώργος Λαμπρόπουλος

Missing you!! <3
:P Ελπίζω να μην χαθούμε.. Σου εύχομαι 
ό,τι επιθυμείς να το πραγματοποιήσεις
Κωνσταντίνα Πελωριάδη

Από που να αρχίσω και που να τελειώ-
σω? Από το Άαχεν με ναργιλέ, το άραγ-
μα στον κήπο στις εξετάσεις επίσης 
με ναργιλέ, τα ματς στο Μουντιάλ, το 

αψυχολόγητο ποντάρισμα στην Νέα 
Ζηλανδία της εξωπραγματικής από-
δοσης των...750,00(ακόμα έχω το δελ-
τίο), το άραγμα στο Μαρούσι μετά τα 
καλοκαιρινά, το Μουντομπάσκετ με 
ολίγη από Πάτι, Αντονέλα και σία, το 
μπασκετάκι στο ΙΕΚ που σε γλεντούσα 
κάθε φορά, τη πασαρέλα του ΙΕΚ, το 
απίστευτο τριήμερο του MUN(Hitman 
φάση, ντυμένοι στη τρίχα, γυαλί rayban, 
γαντάκια κλπ) τρομάζοντας τον κόσμο 
στο Carrefour, το επακόλουθο πάρτι και 
τις κρέπες τέσσερις η ώρα το πρωί στο 
«Κρεπηλατείον», το άραγμα κάθε φορά 
στη Νεραντζιώτισσα, το σχέδιο για ψή-
σιμο(«έλα δω»), το Αλκατράζ στα γενέ-
θλια του Μακριγιό, την έφοδο σου στο 
σπίτι μου κάθε Παρασκευή μετά το σχο-
λείο(γιατί άραγε?), το πάρτι της Νάντιας 
με…spoon και english patient, το ανε-
πανάληπτο ξενύχτι στο κάτω δωμάτιο 
πρόσφατα(σε σάπισα εκεί), το βάρβαρο 
ξύπνημα το επόμενο πρωί(«Ε Λευτέρη-
ηη») και και...Καλό καλοκαίρι να χουμε 
ρε και που ξέρεις μπορεί του χρόνου να 
είμαστε και ίδια πόλη. Bis bald…
Ελευθέριος-Αθανάσιος
Κωνσταντινίδης-Ασημακόπουλος 

Γκογκ, πλάκα κάνεις...Φυσικέ, καλή επι-
τυχία στη ζωή σου..Να προσέχεις την 
αδελφή σου σε όλη σου τη ζωή.. Και 
θέλω να μου στείλεις το Dvd σου άλλη 
μια φορά..
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Γιώργος Χατζηιωάννου



eisai makran to pio asteio atomo 
pou exw gnwrisei k eisai periptwsh 
anthrwpou...
 giauto den se xanw pote..na sai kala 
mousike mou kai tha ta leme pada 
emeis..
Αλέξανδρος Ράινχαρτ

Κάνουμε παρέα εδώ και τόσα χρόνια 
ρε.. τέτοια πράγματα δεν τελειώνουν 
έτσι εύκολα.. 
Άρης Σιφονιός Κεκάτος

Αριστοτέλη φίλε μου, ήσουν πάντα αι-
τία πολλών γέλιων στην τάξη. Αν και 
μαζί δεν έχουμε περάσει πάρα πολλά, 
πιστεύω ότι θα σε θυμάμαι και θα έχω 
να λέω χρόνια μετά για εκείνον τον τα-
λαντούχο, τρελό συμμαθητή που έκανε 
ό,τι του κατέβαινε στο μυαλό και λιώ-
ναμε μέχρι θανάτου. Σου εύχομαι καλή 
επιτυχία αγόρι στη μουσική ή σε ό,τι 
άλλο μπορεί να κάνεις.
Αχιλλέας Τσαρπαλής Φραγκουλίδης 

Ο πιανίστας. Θέλω σε 5 χρόνια να είμαι 
στην πρώτη σειρά του μεγάρου μουσι-
κής της Βιέννης παρέα με όλους τους 
υπόλοιπους εξαίρετους νέους, για να 
παρακολουθήσουμε τον ανερχόμενο 
νέο σολίστ  Αριστοτέλη Παπαδημητρίου 
και ταυτόχρονα να θυμόμαστε τι μαλα-
κίες κάναμε κάθε μέρα και εσύ ήσουνα 
ο χειρότερος. Αρίστο ξέρεις ότι μπορείς 
να με υπολογίζεις σε ό,τι θες.
Γιώργος Πουλόπουλος

Έξι χρόνια ο μαέστρος του C και μέσα σ’ 
όλα! Μέγας χτίστης, γλύφτης, τσάτσος 
και χασογκόλης. Τα έβαζες τουλάχιστον 
εκεί που έπρεπε;
Γιώργος Χατζηιωάννου

Εξαιρετικά σοβαρός νέος. Πληροφορή-
θηκα μάλιστα πως έμαθε επιτέλους να 
παίζει το «Φεγγαράκι μου Λαμπρό» στο 

πιάνο Καλή συνέχεια ρε ταλεντάρα! ( Εν-
νοείται πως θα έχουμε τζάμπα εισιτήρια 
στις συναυλίες σου)
Νικόλας Περάκης

Κολεγιόπαιδο αγόρι μου, τεχνίτης στο 
πιάνο, τεχνίτης και στην πλάκα.
Πέτρος Τατσιόπουλος  

Ακόμα κι αν φύγεις
για το γύρο του κόσμου
θα’ σαι πάντα δικός μας
θα ‘μαστε πάντα μαζί

Και δε θα σου λείπουμε
γιατί θα ‘ναι η ψυχή μας
το τραγούδι της ερήμου
που θα σ’ ακολουθεί

Τα ήσυχα βράδια
η Αθήνα θ’ ανάβει
σαν μεγάλο καράβι
που θα ‘σαι μέσα κι εσύ

Αριστοτελη μου είμαι να πραγματοποι-
ηθουν ολα τα ονειρα σου και να εισαι 
παντα ευτυχισμενος
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Αριστοτέλη, μπορώ να πω ότι διασκέ-
δασα αρκετά με τις βλακείες που κά-
ναμε και το μοναδικό χιούμορ του τμή-
ματος μας που μετέτρεπαν το μάθημα 
συχνά σε «Ώρα Του Παιδιού». Ελπίζω να 
γίνεις ένας διάσημος πιανίστας και να 
μας προμηθευτείς φτηνά εισιτήρια για 
το κονσέρτο σου, διότι σπάνια βρίσκεις 
ανθρώπους με το ταλέντο σου. Καλή 
επιτυχία και ότι επιθυμείς για το μέλλον!  
Στέφανος Μπαμόπουλος

Αναμφισβήτητα ο βασιλιάς του γέλιου, 
του κτισίματος και γενικότερα της ευ-
θυμίας στην τάξη μας. Το πηγαίο και 
αυθόρμητο χιούμορ του έφερε όλα τα 
μέλη της τάξης μας πιο κοντά και δια-

μόρφωσε τις σχέσεις μεταξύ μας. Σου 
εύχομαι εκ βαθέων να  διαπρέψεις στον 
τομέα της μουσικής και ελπίζω κάποια 
στιγμή στο μέλλον να μπορέσουμε να 
απολαύσουμε το ταλέντο σου από κο-
ντά.
Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Ο Αριστοτέλης έχει αφήσει το δικό του 
στίγμα στην τάξη. Ήταν η ψυχή της.
Κώστας Παπανικολάου 

Ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να 
συνδυάσει την κλασσική μουσική του 
παιδεία, για την οποία τιμήθηκε ουκ ολί-
γες φορές, με τραγούδια λαϊκής πνοής 
που επινοούσαμε στην τάξη. Τρομερό 
χιούμορ που αν γίνεις στόχος του τον 
εκλιπαρείς να σταματήσει. Και η αλή-
θεια είναι πως λίγοι ξέφυγαν από αυτό.
Ορέστης Παστελλάς 

Pianista agori mou..epitiximenos 
pantou,sto sxolio,sto piano,stis ginaikes..
se ola.Se paw poli agorina mou ke 
elpizo na gineis proti firma sto piano!!Na 
pernas kala ke kratame epafi:)
Χριστόφορος 
Διαμαντίδης-Ξηντάρης

Μουσικός, λογοτέχνης…Είσαι φαινό-
μενο! Δουλεύεις τους πάντες και τα πά-
ντα! 
Εντάξει τι να κάνουμε… μπορεί τα αι-
σθήματα να ην είναι αμοιβαία, αλλά η 
καψούρα δεν φεύγει εύκολα! JΜαρία 
Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα

Αρίστο εύχομαι να καλή συνέχεια και 
σε λιγα χρόνια να έρχομαι να βλέπω 
συναυλίες σου και να καμαρώνω!!είσαι 
ένα απο τα πιο ειληκρινή και καλά άτο-
μα που εχω γνωρίσει και εύχομαι να μην 
χαθούμε!
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Αριστοτέλης Παπαδημητρίου



Μεγάλη φωνάρα ! Λοιπόν, το καλοκαίρι 
πρέπει να σε μάθουμε τένις. Α, και ελ-
πίζω να μας κρατήσεις δωμάτιο στην 
Barca…
Νικόλας Περάκης

Η πόλη πια δε σε χωρά
το νοιώθεις όταν σε κοιτά
μ’ αυτά τα μάτια τ’ αδειανά
βουλιάζει ο κόσμος της αργά
μέσα σε στάσιμα νερά.

Όλα τα νέα της παλιά
παλιά τραγούδια τραγουδά
σ’ άδεια συνθήματα ακουμπά
παλιές ιδέες συζητά
μικρόψυχα όλα και στενά.

Δεν έχει που να κρατηθεί
όνειρα η πόλη πια δε ζει
μες στα παλιά βρίσκει φυγή
πουλά το μέλλον μια δραχμή
μίκρυνε ο κόσμος της πολύ.

Ήρθε νωρίς το τίποτα 
και πέσαν οι αντιστάσεις
τώρα χωρίς προφάσεις
όλα κινούνται ύποπτα.

Δαφνουλινάκι μου εύχομαι να είσαι πά-
ντα ευτυχισμένη εκεί στα ξένα που θα 
πας και θα μας αφήσεις και από του χρό-
νου berlin here dafneeeeee comes!! :P
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Dafneeeeeeee! Απίστευτα ενεργητική, 
καλλιτέχνης και αθλήτρια, η Δάφνη εκ-
πέμπει αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. 
Ακόμα και αν πετά που και που στα σύν-
νεφα – ποιος είπε πως είναι τόσο κακό 
άλλωστε- είναι ένα άτομο, με το οποίο 
θα περάσεις σίγουρα καλά.
Ορέστης Παστελλάς 

Φωνάρα μου να τραγουδάς πάντα και 
να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότη-
τα!!!
Γεώργιος Λαμπρόπουλος 

Δαφνούλα μας ενώνουν 12 χρόνια! Δεν  
θα ξεχάσω ποτέ την αποχαιρετιστήρια 
γιορτή μας στο δημοτικό, όπου βρήκες 
το θάρρος να τραγουδήσεις μαζί με την 
Αλεξάνδρα σε όλους μας! Χάρηκα πολύ 
που πέρυσι στη Schoolovision  μου δό-
θηκε η ευκαιρία να σε ξαναδώ πάνω στη 
σκηνή! 
Είσαι πολύ ευαίσθητη ταυτόχρονα όμως 
δυναμική, θαρραλέα και με πολύ ισχυρή 
θέληση! 
Σου εύχομαι πάντα να πατάς στα πόδια 
σου  και να προχωράς μπροστά! 
Δεν θα ήθελα να χαθούμε! 
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Η σταρ της τάξης
Κώστας Παπανικολάου

Δάφνη Σχινά



Φυσικά, πιστή οπαδός του Κατσί-
κα(=θρησκεία)!. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή 
συνέχεια μετά το σχολείο και να πετύχεις 
όλους σου τους στόχους.
Νικόλας Περάκης

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον
στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε
αφού η ιστορία σας ανήκει
σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε
Στ’ αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις
το έργο το ‘χω δει μη με τρελαίνετε
το πλοίο των ονείρων μου με πάει
σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε
Μένω μονάχος στο παρόν μου
να σώσω οτιδήποτε - αν σώζεται -
κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου
συνένοχο στο φόνο δε θα μ’ έχετε
Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον
το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας
ξεγράψτε με απ’ τα κατάστιχά σας
στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα 
σας
Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον
στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε
αφού η ιστορία σας ανήκει
σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε
Μένω μονάχος στο παρόν μου
να σώσω οτιδήποτε - αν σώζεται -
κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου
συνένοχο στο φόνο δε θα μ’ έχετε

Νομιζω πως αυτο το τραγούδι θα θυμίζει 
κατι 10λεπτα που μεναμε στην ταξη και κα-
ναμε πλακες! J
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Χριστίνα, σε συμπάθησα γιατί πάντα έλεγες 
τη γνώμη σου με την οποία συμφωνούσα και 
εγώ τις περισσότερες φορές! Αν ανατρέψεις 
ποτέ το σύστημα ενημέρωσε με και μένα!
Στέφανος Μπαμόπουλος

Η Χριστίνα ήταν η μόνη που είχε το θάρρος 
να σηκώνει φρόνημα απέναντι σε ορισμέ-
νους καθηγητές. Επίσης οι αναλύσεις της 
επικαιρότητας που κάναμε με εκείνη τον 
Ορέστη και τον Σίμωνα θα μου μείνουν αξέ-

χαστες.
Κώστας Παπανικολάου 

Η εκ Περισσού φωνή της τάξης, χαρακτη-
ρισμό που στο τέλος αποδέχτηκε, αν όχι 
ενστερνίστηκε. Από τα ελάχιστα άτομα κοι-
νής αποδοχής στη τάξη, σίγουρα όχι τυχαία. 
Συχνή εκπρόσωπος της τάξης λόγω της ευ-
θύτητας της, η φωνή του λαού. Ατέρμονες 
συζητήσεις είχαμε με τη Χριστίνα, οι περισ-
σότερες από τις οποίες κατέληξαν -  ευτυ-
χώς – σε αδιέξοδο. Ευελπιστώ πως αυτές θα 
συνεχιστούν παρά το πέρας του χρόνου και 
σε πείσμα απέναντι στη δική της άποψη.
Ορέστης Παστελλάς 

Γεια σου ρε συντρόφισσα!! 
Γεώργιος Λαμπρόπουλος 

Χριστίνα…(;) Χριστινάκι μου!! Μαζί ημα-
σταν και στο abc (κ στην κατευθυνση στη β’ 
λυκειου! Θέλω να πετύχεις όλους τους στό-
χους σου και να κάνεις αυτό που θέλεις και 
εγω δεν θα σε ξεχασω ποτε!!
Γεωργία Πανταζή 

Βόλτες στο γαλάτσι και στο κέντροο. J 
Έρωτας με τον Στέλιοο <3 Ελπίζω να μην 
χαθούμε και σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς να 
το πραγματοποιήσεις!
Κωνσταντίνα Πελωριάδη 

Αν καμιά φορά συναντηθούμε σε κάποια 
διαδήλωση(εγώ κλασσικά με τα κόκκινα φι-
λαράκια μου και εσύ κρατώντας τη σημαία 
με τον κυκλωμένο σταυρό..χαχα) ..κάτω από 
δακρυγόνα και  μολότοφ..ελπίζω να μην 
έχεις ξεχάσει την ενοχλητική διπλανή σου 
:D
Y.Γ. Παρόλο που έκλεισε το Ιστόρημα... έχου-
με ακόμα πολύ καλά σουβλατζίδικα που 
μπορώ να σου προτείνω ανεπιφύλακτα… 
οπότε μη μας ξεχάσεις..:)
Εύχομαι πάντα να γελάς (όπως όταν σου την 
σπάω στην έκθεση με το γαργάλημα :P)και 
να μη χρειαστεί να κατσουφιάσεις ποτέ!!!!
Ζήσε ΑΣΤΕΙΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου 

Ωπ! Το αλάνι….. Ιδού το παιδί που μπορεί 
να σκίσει στην θεωρητική και στην τεχνο-
λογική. Πιστεύω ότι την στιγμή που το δια-
βάζεις αυτό θα έχεις περάσει από τους πρώ-
τους στην σχολή της πρώτης σου επιλογής, 
αλίμονο σε εμάς τους υπόλοιπους. Νομίζω 
οτι μέχρι τώρα γνωριζόμαστε περίπου 12 
χρόνια και μέσα σε αυτά πρεπει να με έχεις 
κεράσει πάνω από 200 φορές. Θέλω να σου 
πω ότι φρόντισες αυτά τα χρόνια – ειδικά τα 
τελευταία 6 – να είναι τα καλύτερα. Επίσης 
θέλω να σου πω ότι ποτέ δεν θα ξεχάσω 
αυτό το παιχνίδι που είχαμε εφεύρει στα 
V-Kurs. Λοιπόν, πέρα από τις κρεπάλες μας 
(σε ό,τι αφορά τα φαγητά που σαβουριά-
σαμε) και τις φοβερές μας συζητήσεις περί 
πολιτικών, οικονομικών και σχολικών κατα-
στάσεων καταφέραμε όχι απλά να την παλέ-
ψουμε παρέα, αλλά να τα αντιμετωπίσουμε 
κιόλας. Θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα 
αυτά τα χρόνια και νομίζω πως είναι αρκετά 
δύσκολο να χαθούμε εμείς οι δυο. Δηλαδή 
δεν πρόκειται. Ποτέ. Τα καλύτερα έπονται, 
αλάνιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι! ;)
Αναστασία Καραβασίλη

Το αλανι...που θες να πας ρε στα ξενα και θα 
μας αφησεις ρε? οτι και να εχω κανει δεν εχω 
καταφερει να σε πεισω με κανεναν τροπο...
μα πραγματικα τι δηλαδη δεν ηταν ισχυρα 
τα επιχειρηματα μου? σκεψου κατ΄αρχας τις 
μπυρες στην ταρατσα που εχεις υποσχεθει 
και αναλογισου...χαχα! παντως σοβαρα χαι-
ρομαι πολυ που σε εχω γνωρισει και επεται 
και συνεχεια....!
Διονυσια Αδαμοπούλου

Χριστινάκι μου, σε συμπαθώ πολύ. Είσαι 
πολύ ευθύς χαρακτήρας με χιούμορ, πάντα 
πρόθυμη να βοηθήσεις. Λες πάντα αυτό 
που πιστεύεις χωρίς να υποκρίνεσαι. Όταν 
νευριάζεις, είσαι το κάτι άλλο… δεν καταλα-
βαίνεις τίποτα. Αξέχαστα θα μου μείνουν τα 
τραγούδια μας στην Καππαδοκία. Ας μη σου 
αρέσει ο ένας και μοναδικός Σάκης, εγώ σ΄α-
γαπώ πολύ! …Μαραβέγιας - ILEGAL …
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα

Χριστίνα - Καλλιόπη 
Σημαντήρη



«Εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Αυτό εί-
ναι το μόνο που μπορεί να σε
 βοηθήσει να ξεπεράσεις οποιαδήποτε 
κρίση σου στέλνει η μοίρα. Να 
είσαι ο εαυτός σου. Ανεξάρτητη».
Εύχομαι σε λίγους μήνες να γραφόμα-
στε μαζί στο Πανεπιστήμιο!J
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Αλεξάνδρα μου, εμείς δεν πρόκειται να 
χαθούμε για κανένα απολύτως λόγο!! 
Ακόμη και σε διαφορετικές πόλεις να 
βρεθούμε, θα βλεπόμαστε στις διακο-
πές, ακόμη και τα σαββατοκύριακα!! 
Τέλεια περάσαμε αυτά τα έξι χρόνια 
μαζί στο σχολέιο!! Χάρηκα πάρα πολύ 
που σε γνώρισα, γιατί είσαι μια υπέρο-
χη κοπέλα!! Εμένα δεν πρόκειται να με 
ξεφορτωθείς εύκολα (!), άρα θα με έχεις 
πάντα να σου θυμίζω πόσο ωραία περά-
σαμε στο σχολείο (ειδικά τα δύο τελευ-
ταία χρόνια!)!! Δυστυχώς μόνο σε δύο 
μαθήματα καταφέραμε τόσα χρόνια να 
είμαστε μαζί (αν εξαιρέσουμε βέβαια τη 
γυμναστική), και σε αυτά είχαμε και τις 
δύο χρονιές τη Νούσια!! Πόσο πολύ τη 
σχολιάζαμε...αν ίσχυε αυτό με το φτέρ-
νισμα, αυτή συνέχεια με ένα μαντίλι στο 
χέρι θα ήταν!! Από τις πιο τέλειες εποχές 
ήταν και οι εξετάσεις της δευτέρας λυ-
κείου, που πηγαίναμε μετά στο Palmie!! 
Και φέτος σχεδόν σε κάθε διάλειμμα 
στο avenue (εκτός από τις Τρίτες σί-
γουρα, γιατί κάποια δεν είχε πάσο-!-)!! 
Λοιπόν επειδή αν συνεχίσω με τις ανα-
μνήσεις μας απ’ το σχολείο θα έχεις στο 
τέλος για λεύκωμα πολλούς τόμους, τα 
υπόλοιπα θα τα ακούς τα επόμενα χρό-
νια από κοντά!! έτσι για να το βλέπεις 
και γραμμένο, κάθε φορά που δεν θα 
μπορώ να σου το λέω από κοντά σου 
εύχομαι κάθε ευτυχία και επιτυχία για τη 
συνέχεια, όποιο δρόμο κι αν αποφασί-
σεις να ακολουθήσεις στη ζωή σου, ό,τι 
κι αν κάνεις στη συνέχεια!! Εγώ θα είμαι 
πάντα δίπλα σου!! Πολλά πολλά φιλάκια 

κολλητούλα!!
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου 

‘’Αλεξάνδρα, εσύ θα έρθεις στα μαθημα-
τικά έτσι..’’ Εεε…όχι?!’’
Αλεξάνδρα μου είσαι ο πιο γλυκός και 
καλοσυνάτος άνθρωπος που έχω γνω-
ρίσει…
Είσαι πάντα πρόσχαρη, ευδιάθετη, αισι-
όδοξη και σκορπάς γύρω σου τη χαρά! 
Η ατάκα σου στην επιστροφή μας από 
το Βερολίνο ‘’βρε, μη στενοχωριέσαι 
το αεροπλάνο μας προσφέρει δωρεάν 
διασκέδαση’’, το κέικ σοκολάτας που 
φάγαμε στο σχολείο, οι μπύρες μας 
στο όμορφο μαγαζάκι θα μου μείνουν 
αξέχαστες. Κι ας σε λέμε ξ- - -η, στην 
πραγματικότητα είσαι πολύ εργατική 
και θαρραλέα και είμαι σίγουρη  πως θα 
πετύχεις όλους σου τους στόχους. Αι-
σθάνομαι πολύ τυχερή που σε γνώρισα! 
Σου εύχομαι να είσαι πάντα ευτυχισμέ-
νη και η ζωή σου να είναι γεμάτη με κα-
λούς φίλους και υπέροχες στιγμές, γιατί 
πραγματικά το αξίζεις… Εμείς βέβαια 
εννοείται πως δεν θα χαθούμε….!!! 
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Αλεξά νδρα Σταματελοπούλου



Αθηνά Στεφανή

Εγώ κι εσύ μαζί.
Όταν η τύχη σου θα ‘ναι φευγάτη,
και συ μακρυά απ’ το ζεστό σου κρεβά-
τι,
Τότε θυμήσου τη χρυσή συμβουλή.
Εγώ κι εσύ μαζί.

Εγώ κι εσύ μαζί.
Τα βασανά σου είναι και δικά μου,
και για τους δυό μας χτυπάει η καρδιά 
μου,
Δυο φιλαράκια με μια ψυχή,
Εγώ κι εσύ μαζί.

Μπορείς αν θες
να βρεις πιο έξυπνους φίλους,
Να ‘ναι μεγάλοι και πιο δυνατοί.
Μπορείς!!!
Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη,
δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς.

Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια,
και η φιλία μας θα μένει αιώνια,
Είναι γραπτό μας μοίρα κοινή...!
Εγώ κι εσύ μαζί...!

Εγώ κι εσύ, πόσο η ζωή να μας μισεί
Φεύγεις και φεύγω και που πάμε
Εγώ και συ, θέε μου μας έμαθες εσύ
Τόσο πολύ ν’ αγαπάμε

Τα λόγια είναι περιττά :P
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Αθηνούλα μου η γνωριμία μας έγινε 
στη δευτέρα γυμνασίου και εξελίχθηκε 
σε μία πολύ ιδιαίτερη σχέση… Αν και 
δεν ήμασταν στο ίδιο τμήμα και στην 
αρχή δεν κάναμε πολύ παρέα αισθανό-
μασταν πολύ κοντά η μία στην άλλη…
Είσαι καλή μου φίλη και πάντα θα έχω 
ένα κομμάτι σου μαζί μου ….από τις 
υπέροχες δημιουργίες σου!
Σου εύχομαι τα όνειρα σου να πραγμα-
τοποιηθούν!  
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 



Σοφία Τεκτονίδη

Είσαι τοσο παιδί κατα βάθος,
είσαι τόσο καλό κατα λάθος
είσαι τόσο αφελής
που αμα θέλεις μπορείς
οσα χάνουν οι ξύπνιοι να βρεις.

Είσαι τόσο αστείο μορτάκι
σου φιλάω και το δαχτυλάκι
που ΄χει πάθει ζημιά
τι τον θες τον καυγα,
τι τον θες αφου πιάνεις λαβράκι

Ελα ψυχούλα μου, ελα καρδούλα μου
Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις
αλλοι σε παίξανε αλλοι σε μπλέξανε
κλαψε γιατί όταν κλαίς μικροδείχνεις.

Δάγκωσ’ τα χείλη σου
είμαι μαντήλι σου
σβήνω τον πάγο απ΄το βλέμμα.
Έλα στραβάδι μου
πιάσου απ΄το χάδι μου
κράτα εδώ μην σε πάρει το ρέμα

Μην ποζάρεις σαν μούτρο σε μένα
δε σε παίζω με φύλλα κρυμμένα.
Βρίσκω αυτή τη ρωγμή
που η ζωή ηρεμεί
το χαμένο λατρεύει κορμί.

Δεν υπάρχουν νερά του Ιορδάνη
κι oταν πιάνεις μώρο μου λιμάνι
μην την ψάχνεις πολύ
όλοι οι αμαρτωλοι,
όλοι είναι απ΄ το ίδιο χαρμάνι.

Γλυκό μου Σοφάκι ευχομαι του χρονου 
τετοια εποχη να είμαστε όλες μαζί φοι-
τητριες σεην αθηνα και να πίνουμε καφέ 
στα Εξάρχεια και 
να κάνουμε πολλές τρέλες.
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Τη Σοφία τη γνωρίσαμε τα τελευταία 
χρόνια. Αν και αρχικά μοιάζει κλειστή, 
αν νιώσει σιγουριά αφήνει να ξετυλιχτεί 
η θεότρελη προσωπικότητά της. Ανα-
σφαλής μα γεμάτη σιγουριά, σοβαρή 
(λέμε τώρα) μα και τόσο παιδί. Απίστευ-
τοι οι συνειρμοί της, που δυσκολεύεται 
κανείς να παρακολουθήσει, ταυτίζεται 
με διάφορα καρτούν, που, προς απογο-
ήτευσή της, δε σκοπεύω να αναφέρω. 
Ορέστης Παστελλάς 

Αρχιτεκτονικό Γραφείο, ο Τσούφης..
Να ΄σαι καλά στη ζωή σου και να έχεις 
ότι επιθυμείς. Ελπίζω να τα λέμε συχνά 
στο μέλλον και να μη χαθείς…
Αριστοτέλης Παπαδημητρίου

Σοφάκι μου δεν θα ξεχάσω την έκφρασή 
σου, όταν στο Βερολίνο σ΄εκείνο το πα-
λιό εστιατόριο αντίκρισες το τεραστίων 
διαστάσεων αρνίσιο μπούτι… Σοφάκι 
μου είσαι πολύ καλό παιδί, είσαι γλυκιά 
και ευαίσθητη!
Σου εύχομαι να είσαι πάντα καλά!  
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 



Ελένη Χαραλαμπίδη

Τι θέλεις; Δεν μπορεί να θέλεις να είσαι 
ευτυχισμένη,
γιατί αυτό είναι εύκολο και βαρετό.
Δεν μπορεί να θέλεις απλώς να αγαπή-
σεις, γιατί αυτό είναι αδύνατο.
Τι θέλεις; Θέλεις να δώσεις νόημα στη 
ζωή σου,
να τη ζήσεις όσο πιο έντονα γίνεται.
Αυτό είναι ταυτόχρονα παγίδα και έκ-
σταση.
Προσπάθησε να είσαι προσεκτική 
για να αντιληφθείς τον κίνδυνο και ζήσε 
τη χαρά,
την περιπέτεια του να είσαι η Γυναίκα
που βρίσκεται πέρα από το είδωλο στον 
καθρέφτη.
Εύχομαι να το πετύχεις
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Ελένη μου έχουμε περάσει τόσα πολλά 
μαζί…
Η φιλία μας ξεκίνησε όταν ήμασταν 
ακόμα στο δημοτικό! Έπειτα μαζί στα 
V-Kurs, δίπλα στις χαρές και στις λύπες, 
μαζί στη Γερμανική. Αυτό που με σημά-
δεψε και θα κρατήσω πάντα στη καρδιά 
μου είναι η εκδρομή μας στην Καππα-
δοκία! Το τουρτούρισμα απ΄ το κρύο 
στο αερόστατο, η πεζοπορία μας με πέ-
διλα στα φαράγγια, τα ημερολόγιά μας, 
οι χάρτες που απλώναμε στο κρεβάτι, 
τα γέλια μας, οι φωτογραφίες μας…
Θέλω να ξέρεις ότι σ΄ αγαπώ πολύ σε αι-
σθάνομαι πραγματικά σαν αδελφή μου!
Σου εύχομαι να είσαι πάντα χαμογελα-
στή και να σκορπάς την απέραντη αγά-
πη σου. 
Θα είμαι πάντα δίπλα σου.   
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 



Πάντα θα μένει ένα κενό
το τώρα να μη φτάνει
να τρέχει πάντα το μυαλό
σ’ εκείνο που δεν πιάνει.

Πάντα θα μένει ένα κενό
το νου για ν’ αρρωσταίνει
να μοιάζει τ’ όλο για μισό
τ’ άπιαστο να ομορφαίνει.

Πάντα θα μένει ένα κενό
τ’ όνειρο να περνάει
μια πέτρα σε ήρεμο νερό
η νύχτα θα πετάει. 
 
Καλά να περνάς και να προσέχεις ε?
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Νιοβάκι, περάσαμε πολλά μαζί και 
δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ, για-
τί πραγματικά είχαμε περάσει πολύ 
ωραία!! Ελπίζω να μην χαθούμε και να 
βρισκόμαστε καμια φορά!! Σε κάθε πε-
ρίπτωση σου εύχομαι καλή επιτυχία σε 
ό,τι κι αν αποφασίσεις να κάνεις στη ζωή 
σου και να είσαι πάντα ευτυχισμένη!! 
Πολλά φιλάκια!
Ξανθοπούλου Μαρίνα-Αίγλη

Νιοβάκι μου είσαι πολύ καλή κοπέλα!
Ήσουν πάντα δίπλα μου όταν χρειαζό-
μουν βοήθεια. Είσαι καλοπροαίρετη 
και ανοιχτή σε όλους. Χαίρομαι πολύ 
που κάνουμε παρέα, γιατί σε συμπαθώ 
πολύ!
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Νιόβη - Αλεξά νδρα 
Στούπη



Όλα τελειώνουν κάποτε
και όλα ξαναρχίζουν,
ο έρωτας κι ο θάνατος
τη μοίρα μας ορίζουν.

Μα τη ζωή που ζήσαμε 
με γέλια και με πόνο,
κανένας άλλος δεν τη ζει
κι είναι δική μας μόνο.

Εύχομαι να είσαι ευτυχισμένη και να 
περνάς πάντα καλά!!J
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Παναγιώτα, είμαστε δώδεκα χρόνια ου-
σιαστικά συμμαθήτριες! Στο ίδιο σχο-
λείο τουλάχιστον...δεν έχει σημασία που 
δεν είμασταν και στο ίδιο τμήμα!!! Αλλά 
ακόμη και γι’ αυτό αποζημιωθήκαμε 
τα δύο τελευταία χρόνια που είμασταν 
μαζί στην κατεύθυνση!! Περάσαμε πολύ 
ωραία!! Εμείς θα ξαναβρισκόμαστε σε 
reunion του δημοτικού, αλλά και σε 
reunion της Γερμανικής και ελπίζω και 
εκτός αυτών!!! Σε κάθε περίπτωση σου 
εύχομαι να είσαι πάντα ευτυχισμένη και 
καλή επιτυχία για ό,τι κι αν αποφασίσεις 
να κάνεις στη συνέχεια!! Φιλάκια
Μαρίνα-Αίγλη Ξανθοπούλου 

Γιωτίνο μου είσαι ευαίσθητη, καλοπρο-
αίρετη και έχεις πολύ χιούμορ! 
Είμαι πολύ χαρούμενη που το Debutant 
της 3ης γυμνασίου μας έφερε πιο κοντά 
και γίναμε καλές φίλες, γιατί αισθάνομαι 
πολύ όμορφα στην παρέα σου! 
Δεν θα ξεχάσω την κλασσική ατάκα σου 
‘’Μαρίζα…τι βλέπω πάλι παστελάκι?’’ 
ούτε τον προβληματισμό μας τη μέρα 
του Rockkonzert στον ODEON ΄΄Τώρα 
εμείς να πάμε να χαιρετήσουμε?…  Τι 
κάνουμε σ΄αυτές τις περιπτώσεις ?’’ 
Γιωτίνο μου σ΄ αγαπώ πολύ και θέλω η 
φιλία μας να συνεχιστεί και μετά το σχο-
λείο!     
Μαρία Τερέζα (Μαρίζα) Γκέκα 

Παναγιώτα Φλώρου



Ξημερώνει Κυριακή μην μου λυπασαι
Εναι ομορφη η ζωη !!
Να το θυμάσαι….
Εύχομαι Κυβελάκι να πετυχαίνεις πάντα 
τους στόχους σου και να είσαι πάντα ευ-
τυχισμένη!!!!! J
Στεφανία Σκούρση Σιγανού

Αξιοθαύμαστη οργάνωση και συνέπεια, 
την οποία ζηλεύω και πιθανότατα δεν 
θα αποκτήσω ποτέ. Για αυτό υπάρχουν 
άτομα σαν το Κυβελάκι να μας βοηθούν 
όποτε υπάρξει ανάγκη και τους είμαστε 
υπόχρεοι.
Ορέστης Παστελλάς 

Κιβέλη μου!! Μαζί ημασταν και στο abc 
και στην κατευθυνση! Θέλω να πετύχεις 
όλους τους στόχους σου και να κάνεις 
αυτό που θέλεις και εγω δεν θα σε ξε-
χασω ποτε!!
Γεωργία Πανταζή

Κυβέλη (ή Αναστασία!!), μου άρεσε που 
ήμασταν μαζί στην κατεύθυνση...περά-
σαμε πολύ ωραία!! Σου εύχομαι να πετύ-
χεις ό,τι επιθυμησεις ποτέ στη ζωή σου, 
αν και είμαι σίγουρη γι’ αυτό! Ελπίζω να 
ξαναβρεθούμε!! Να είσαι πάντα ευτυχι-
σμέμη! Φιλάκια
Ξανθοπούλου Μαρίνα-Αίγλη

Ένα πράγμα που σίγουρα δεν θα ξεχά-
σω ποτέ στη ζωή μου είναι ότι το όνομα 
μου έχει  ΕΦΤΑ γράμματα…:P και αυτό 
το οφείλω σε σένα και παρεμπιπτόντως 
σε συγχωρώ για εκείνο το περιστατικό..
που σε πληροφορώ ότι με τραυμάτισε 
βαθύτατα και κλόνισε την αυτοπεποί-
θησή μου ως γυναίκα!:P
Εύχομαι λοιπόν και συ να ξεχάσεις ένα 
άλλο περιστατικό...μέσα σ ένα αμάξι κά-
ποια πρωτοχρονιά ;) 
Θα θυμάμαι πάντα τις χαζοχαρούμενες 
στιγμές μας στην Μαντά, την βόλτα μας 
στο Allu, τα ψευδώνυμα που βγάζαμε 
στα αγοράκια (βλ. Χαβάη, Κούβα κτλ), 
τις τηλεφωνικές φάρσες μας, την μέρα 
που είχαμε φορέσει ακριβώς τα ίδια 
ρούχα, την τραγική αυτή επιφοίτηση 
που βίωσα κάτω από το γραφείο της Λέ-
νας..Θα τις θυμάμαι και θα χαμογελάω..
θα χαμογελάω που είχα μια τόσο καλή 
φίλη σαν και σένα..
Έχω ακόμα την μισή καρδούλα που εί-
χαμε ζωγραφίσει… και θα την φυλάξω..
όπως θα φυλάξω και σένα για πάντα 
στην καρδιά μου..!
Θέλω να παλέψεις για τα όνειρα σου, 
να μην αφήσεις κανέναν να σε στενα-
χωρήσει ξανά, να μείνεις που τους αν-
θρώπους που αγαπάς και να μην κοιτάς  
πίσω σ αυτά που σ έχουν πληγώσει..
Ειλικρινά δεν θέλω να χαθούμε..
Να έχεις μια υπέροχη ζωή! :D
Ζήσε ΞΕΝΟΙΑΣΤΑ :D
Μαρία-Τατιάνα Πουλάκου

Αν και δεν έχεις παραιτηθεί ακόμη πλή-
ρως από την διεκδίκηση του Χρήστου, 
καταδεικνύοντας την ανωτερότητα μου 
θα σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το 
μέλλον και πολλές επιτυχίες και έντονες 
στιγμές. Μιλώντας πιο σοβαρά, χάρηκα 
πολύ τα δύο τελευταία χρόνια που μου 
δόθηκε η ευκαιρία να σε γνωρίσω καλύ-
τερα και να μοιραστούμε μαζί εμπειρίες 
και συζητήσεις!!! 
Αριάδνη Πολυχρονίου

«Κι εσύ Νομική; Μα πόσους θα μας χω-
ρέσει αυτή η σχολή…!!». Χαίρομαι που 
δεν επηρεάστηκες αρνητικά από το συ-
γκεκριμένο τμήμα και τις ‘μετριοπαθείς’ 
συμμαθήτριες σου…
Πάντα γλυκιά και με ένα καλό λόγο! Σου 
εύχομαι ολόψυχα να πραγματοποιήσεις 
όλα σου τα όνειρα, όλες τις προσδοκίες 
και επιθυμίες!
Βίκυ Κολοβού

Aναστασία Κυβέλη 
Σαμαντά



Αφροδίτη Γραμμέλη

Σύντομα έξι όμορφα σχολικά χρόνια θα 
λάβουν τέλος! Έξι χρόνια γεματα γλυκές 
αναμνήσεις και μοναδικές στιγμές με 
ατελείωτο γέλιο! Θα μου λείψει η καθη-
μερινότητα αυτής της ταξης, ακόμη κι 
αν υπήρξαν ορισμένες μικροδιαφωνίες 
κατά καιρούς. Η παρέα με τα κορίτσια 
και οι πλάκες των αγοριών (λιγάκι τρα-
βηγμένες συνήθως) θα μείνουν για πά-
ντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Μακάρι 
ο καθένας να βρει το δρόμο του και να 
εκπληρώσει το όνειρό του...
  Η ατμόσφαιρα της κατεύθυνσης θα 
μου λείψει ιδιαίτερα! Υπήρξαμε μια υπέ-
ροχη ομάδα αυτά τα δυο χρόνια! Βέβαια 
ένα μέλος αυτής της ομάδας, η Χριστί-
να, άλλαξε πορεία ύστερα από 12 μήνες 
και δε δίστασε να αυτομολήσει στους 
τεχνολογικούς! Σαφώς τη συγχωρούμε 
που θέλει να σπουδάσει μαθηματικός, 
καθώς όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη! 
Φυσικά και στους υπόλοιπους εύχομαι 
καλή επιτυχία και να πετύχουν τους 
στόχους τους! Μαρινάκι, σου εύχομαι 
να γίνεις μια καταπληκτική νηπιαγωγός 
και να σε λατρευούν οι μαθητές σου! 
Αριάδνη, ως μελλοντική φιλόλογος ελ-
πίζω να μην βασανίζεις πολύ τα παιδά-
κια και προ πάντων μην διεκδικήσεις το 
Χρηστάρα, τον αξιαγάπητο καθηγητή 
μας στο φροντιστήριο! Τατιάνα μου, να 
έχεις μια επιτυχημένη επαγγελματική 
σταδιοδρομία ως δικηγόρος και μετέ-
πειτα στο δικαστικό σώμα. Γεωργία, μη 
μας ξεχάσεις τώρα που θα φύγεις για 
Χαϊδελβέργη και γίνεις μεγαλοδικηγό-
ρος. Γιώργο, καλό κουράγιο στη νομική 
της Κολωνίας. Αχιλλέα, Άρη και Αλέξαν-
δρε, καλή συγκατοίκηση στη Βιέννη και 
εύχομαι να βρείτε αυτό που αναζητάτε. 
Γεράσιμε, Ελένη και Ορέστη, ελπίζω σε 
λίγους μήνες να τα πούμε στο αμφιθέ-
ατρο της νομικής στην Αθήνα και στη 
συνέχεια να διαλέξει ο καθένας την ει-
δίκευση που επιθυμεί (Σεισοπίνο, για 
σένα ξέρουμε εγκληματολόγος)! Γιωτί-

νο μου, να ξέρεις πως θα μου λείψουν 
πάρα πολύ οι ατάκες σου και ελπίζω να 
επιλέξεις εν τέλει τη σταδιοδρομία που 
θα σε κάνει ευτυχισμένη!
  Θέλω να αναφερθώ ακόμη και σε ορι-
σμένα αγαπημένα μου πρόσωπα. Αλικά-
κι μου γλυκό, η φιλολογία σε περιμένει! 
Να γίνεις μια θαυμάσια καθηγήτρια λα-
τινικών και αρχαίων! Μαριζάκι μου, σου 
αξίζουν τα καλύτερα ύστερα από τόση 
προσπάθεια, να χαμογελάς πάντα! Βίκυ 
μου, καλή επιτυχία σε όλα και χωρίς άγ-
χος! Αθηνούλα μου, ελπίζω του χρόνου 
τέτοια εποχή να είσαι φοιτήτρια αρχιτε-
κτονικής μαζί με το Σοφάκι. Αλεξάνδρα, 
Δάφνη, Ελενίτσα, Στεφανία  και Νιόβη, 
να είστε πάντα ευτυχισμένες! 
  Τέλος, εύχομαι σε όλους τους φίλους 
και συμμαθητές μου να ευτυχήσουν και 
θέλω να πιστεύω πως θα κρατήσουμε 
επαφή και στο μέλλον...
Aναστασία Κυβέλη Σαμαντά


