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απόφοιτοι



Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από όλους εμάς στην 
κυρία ∆εμερτζή για την οργάνωση, τη δουλειά 
και τον χρόνο που αφιέρωσε για την επιμέλεια 

και υλοποίηση αυτού του υπέροχου yearbook. 







10 Σεπτέμβρη 2018. Φόβος, άγχος, απορία και μια μικρή δόση ενθουσιασμού. Χαρακτηριστική 
η αμηχανία που υπήρχε στη γνωριμία με τους συμμαθητές. Καινούριοι καθηγητές, περισσότερες 
υποχρεώσεις. Ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει το θρυλικό: «Θέλω λίγο, έτσι να ηρεμήσουμε». 
Ή το: «Θεόφιλε πάμε καλά;». Και φυσικά το «Μια σφαλιάρα στο κούτελο, όλοι μαζί… 1, 2, 3, 
πλατς!». ∆ύσκολη χρονιά ως νέο ξεκίνημα, με αποκορύφωμα τις πρώτες μας εξετάσεις.
Τελειώνει το καλοκαίρι. Αυτή τη φορά, πιο σίγουροι. Ταυτόχρονα το Β1 όλο μεγαλώνει, με θέα 
πια το λύκειο, ενώ ο Σάββας και ο Μάνος παίζουν φάπες στο κενό με τους υπόλοιπους να 
παρακολουθούν. Με ανυπομονησία περιμένουμε τον ερχομό της διήμερης. Ωστόσο, μέχρι τότε, 
έπρεπε να βρούμε κάτι να ασχοληθούμε. Οπότε τα Χριστούγεννα σκεφτήκαμε να παίξουμε 
πόλεμο με τα στολίδια του δέντρου και να καβατζώσουμε τα ρολόγια των άλλων τάξεων, μιας 
που δεν έφτανε ένα ρολόι για να βλέπουμε, πότε επιτέλους θα τελείωνε η ώρα. «Γκολ στο 90!» 
από τον διεθνή παίκτη Covid-19. Ξαφνικά μια αλλόκοτη ανατροπή και κανείς δεν γνωρίζει τις 
εξελίξεις... Από κει κι έπειτα, τηλεκπαίδευση. Ό,τι πιο βαρετό και πάνω απ' όλα: «Κυρία δεν σας 
ακούω, έχω πρόβλημα με το ίντερνετ». Γυρίσαμε, αλλά πώς; Με την απόφαση της Νίκης να μας 
χωρίσει στα δύο. Πάλι καλά γλιτώσαμε τις εξετάσεις στο τέλος. 

Μετά το μικρό διάλειμμα με θάλασσα και αντισηπτικό, επιστροφή στα θρανία με δύσπνοια.  
Μέχρι τον Οκτώβριο τη βγάλαμε και συνεχίζουμε 24/7 μπροστά από μία οθόνη. Εμείς 
λείπουμε από το Σχολείο και η μανταρινιά ακόμη να φυτρώσει κάτω από το Γ1. Ανοίγουμε. Να 
και ο Βασιλάκης ο κιλιτζής. Από την άλλη ο Ζάγο και ο Τέο κερδίζουν τον διαγωνισμό χορού· 
και το έπαθλο ποιο; Μία διήμερη αποβολή και, τσουπ, χιονίζει! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Λόγω ασταθών 
καιρικών συνθηκών, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας  Webex». - Ναι! 
Γιατί, άπαξ και χάσεις 3 μέρες μαθημάτων, μένεις στην ίδια τάξη. Και πάλι βουτιά στα κρεβάτια 
μας με το Webex αγκαλιά. Πάσχα μέσα, όλα κλειστά και ούτε ο Σάββας με ποδήλατο στο 
χωριό. Τη σκαπουλάραμε και φέτος χωρίς προαγωγικές, γιατί αρχαία ελληνικά εμείς δεν θα 
γράφαμε! Πέντε βδομάδες απόμειναν με διαγωνίσματα, τεστ, κορωνοϊό και του χρόνου πάλι, 
το ίδιο μοτίβο. Βέβαια διευρύνουμε τους ορίζοντές μας με φιλοσοφίες περί ζωής, ενώ 
παράλληλα ένα νέο μπιφ γεννιέται… Ε Νεφέλη; Και, φυσικά, μην ξεχάσετε να έρθετε στο 
fashion show του CAMPAIGN.

Τελικά, θα κάνουμε αποφοίτηση ή θα μας την ακυρώσουνε κι αυτή; Από ό,τι φαίνεται θα κάνουμε, 
χορεύοντας παραδοσιακούς. Καλό καλοκαίρι παιδιά and now, get out there and kick ass!





Θάνια Αηδόνη

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.”



Μάνος Αλαμανιώτης

“Not all goodbyes are sad. For example: goodbye, high-school!” 



∆ήμητρα Αλεξίου

“∆εν κράζω. Σχολιάζω αρνητικά.”



Μιχάλης Αλευρίδης

“Hello there!”



Χρυσάνθη Αναγνωστοπούλου

“∆εν την αντέχεις εύκολα την άνοιξη...”



Θεόφιλος Αρβανιτ ίδης

“I’m the guy that she told you not to worry about...”



Παναγιώτης Ατζέμης

“The phoenix rises from the ashes. Never give up and try harder.”



Άρης Βόντας

“Όσο δύσκολα κι αν ήταν, τα καταφέραμε...”



Ελίνα Γαλανού

“Γάλα ΝΟΥΝΟΥ, είμαι αλλού!”



Φίλιππος Γιαννακόπουλος

“Time you enjoy wasting, is not wasted.”



Μάγδα Γκ ιουλετζή

“Should we search romantic comedies on Νetflix and then see what we find?



Νεφέλη Γκουνέλα-Στράτα

“Βγάλε τα γυαλιά μέσα στο σπίτι, μοιάζεις με μύγα!”



Σάββας Γραμματ ικόπουλος

“We live in the most appropriate age at the wrong time in our lives.”



Ελένα ∆ιαμαντή

“Νιώθω χαβιάρι ανάμεσα σε μορταδέλες."



∆ημήτρης ∆ιλσίζογλου

“I'm destined to win.”



Σοφία ∆ίπλα

“Here’s to always staying positive and testing negative.”



Νικόλας Ζαγορίδης

“The devil himself.”



Ελισάβετ Ζαχαροπούλου

“My goal in life is not merely to survive, but to thrive and to do so with some passion , 
some compassion, some humor and some style.”



Φανή Ζιώγα

“Every day is a second chance”.



Φαίη Ζουλφάκου

“Just talk about something new at least. I'm bored.”



Αλεξάνδρα Θεοδοσίου

“Relax and take notes.”



Κωνσταντ ίνα Θεοχάρους

“Every moment is a fresh beginning!”



Κοσμάς Καλλιστρίδης

“Never give up.”



Γιώργος Καραβασίλης

“Never give up.”



Αναστασία Καραπιπέρη

"I don't have a quote." 



Ευνίκη  Κατσάρκα

“h kai  oxi . . . ”























Πώς μπορείς να χωρέσεις τις εμπειρίες 3 χρόνων και 25 παιδιών, 25 διαφορετικών 
προσωπικοτήτων, σε μερικές γραμμές; Πώς μπορείς να καταγράψεις τα συναισθήματα, τις 
σκέψεις, την αλληλεπίδραση, τις ατάκες, τα πειράγματα; Αυτά που τώρα μας χωρίζουν, αύριο 
θα μας ενώνουν και θα τα ανακαλούμε με νοσταλγία...

Τόσα χρόνια γράφαμε τη δικιά μας ιστορία. Από πού να μας πιάσεις και από πού να μας 
αφήσεις... Εύκολα μας παρομοίαζες με τσίρκο! Ο Στάθης με τα πειράγματά του, που δεν ήθελε 
και πολύ να σε κάνουν έξω φρενών, η Κουρτέση με τις συμβουλές μαγείας και η Χριστίνα με 
το «παστέλι». Ο Κυπριτζής με την αντίστροφη μέτρησή του, ο Κουταλακίδης με τις 2.500 
θερμίδες και ο Βσίλης Μέρτζιος με την πόρτα του στο webex. Η Κώστα με τη Λέτσα ήταν το 
duo των Αγγλίδων. Πού τις έχανες πού τις έβρισκες, μιλούσαν αγγλικά. Η Λίταινα έφτασε στο 
σημείο να πρέπει να μιλήσει «κοινά ελληνικά» για να γίνει κατανοητή και η Λόλα προσφωνούσε 
τους πάντες «σουτζουκάκια». Ο Στέργιος δραματοποιούσε σκηνές από το βιβλίο του Ευριπίδη 
και ο Μεσιακάρης κυκλοφορούσε στο δωμάτιο του. Ο Ανδρέας μεγαλούργησε με τις 
εξυπνάδες που πετούσε και ο Σταύρος με τις απίθανες ερωτήσεις του. Η Βάλια συνέχισε να 
ζωγραφίζει και η Άρτεμ έκανε το come back της με ροκ διαθέσεις. Η Νάθα ασχολούνταν με 
τις μαϊμούδες της, ενώ ο Νάκος έκλεινε το μάτι στη Χημεία. Η ∆ανάη εξέφραζε την επιθυμία 
της να γίνει πλούσια με βίλα στην Ιταλία, ενώ η ∆ήμητρα άκουγε καμήλες και φώναζε πιθήκους. 
Η Ερμιόνη παρέμεινε η θεά της τάξης και δεν πέρασε μέρα που η Ειρήνη να μην έκανε το 
ρεπερτόριο της. Στο στρουμφοχωριό προστέθηκε και ένα ακόμη μέλος, μιας και ο ∆ημήτρης 
απέκτησε και επισήμως τον τίτλο του ως «στρουμφάκι». Ο Κώστας δεν σταμάτησε να βάζει 
αντισηπτικό και η Τζούλια μάς άφησε άφωνους με το γιουκαλίλι.

Τρία χρόνια μετά και ο Νάσκος ακόμη αναζητείται… Πολύ πιθανόν να ψάχνει και αυτός το 
Jumbo μπεμπέ. Η κυρία Πετμεζάρη διερωτάται ποιος έχει κάνει εργασία και πώς βρέθηκαν 
τόσες ελιές μέσα στην τάξη. Το «μανιτάρι» αναζητά τον επόμενό του στόχο, ενώ ο «αρχηγός» 
ψάχνει τον αγαπητό του «παπαγάλο». ∆ευτέρα πρώτη ώρα Φυσική και η βαβούρα μόλις έχει 
ξεκινήσει· γλώσσα δεν βάζουμε μέσα μας. Σύμφωνα με τον κύριο Τεμπερεκίδη, είμαστε 
χειρότεροι και από «τα μπουμπουκάκια». Μάθημα με την κυρία Κόντα και τα «σσσσς» είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι. Φτάσαμε στο σημείο μέχρι και να τα μετράμε. Και το θέμα της βαβούρας 
δεν έχει τελειωμό! Εν ώρα μαθήματος και δυνατοί ψίθυροι ακούγονται στο πίσω μέρος της 
τάξης. Ακούγεται η φωνή του κυρίου Κατσικαρίδη «Μην διακόπτετε, please» και είμαστε έτοιμοι 
να σκάσουμε στα γέλια. Και ενώ κανονικά θα έπρεπε να συνετιζόμαστε, εμείς μυαλό δεν 
βάζουμε. Τελευταίο τέταρτο πριν τη Χημεία και όλοι τότε ψάχνουμε τα sos, γιατί με την κυρία 
Στεφανίδου ποτέ δεν ξέρεις πότε γράφεις απροειδοποίητο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, 
Παρασκευή τελευταία ώρα και ο κύριος Γεωργάκας είναι έτοιμος να πάθει κρίση. Ηρεμία δεν θα 
βρει, αν ο Στάθης δεν σταματήσει τις κατά συρροή ερωτήσεις του. Όμως δεν μας μείναν μόνο 
αυτά. Οι ατελείωτες συζητήσεις με τον κύριο Σπανό, οι κουβέντες με την κυρία Καρανάσιου και 
οι πλάκες με την κυρία Ντίνα. Αναμνήσεις… Τις ανακαλείς και σκέφτεσαι πότε πέρασαν τα 
χρόνια. Όμως η περιπέτεια δεν τελείωσε ακόμη, γιατί η καλύτερη περιπλάνηση τώρα ξεκινάει.





Στάθης Κλώνος

“Live every minute!”



Βασιλική Κουρτέση

“Fries before guys.”



Χρίστος Κουταλακίδης

“Νo one notices your tears, no one notices your sadness, 
no one notices your pain, but they all notice your mistakes.”



Χρήστος `Κυπριτζής

“Strike first!”



Χριστ ίνα Κωνσταντ ινοπούλου

“Falling down is part of life. Getting back up is living.”



Αριάδνη Κώστα

“Everything is better with a little background music.”



Άννα Λέτσα

“It hurts me just to think and I don’t do pain.”



Βασιλική Λίταινα

“Be good enough to forgive someone, 
but don't be stupid enough to trust them again.”



Ε ιρήνη Λόλα

“Life is short, so be dramatic!”



Στέργιος Μανουσαρίδης

“You’re the last man to finish the mission.”



Βασίλης Μέρτζ ιος

“When you master patience, you can master every skill in life.”



Χρήστος Μεσιακάρης

“You never know what life might throw at you, 
so just learn how to smile through anything.” 



Ανδρέας Μουσμουλίδης

“All we have is now.”



Σταύρος Μπακάλογλου

“Be enough for yourself first, the rest of the world can wait!



Βάλια Μπουζοπούλου

“Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.”



Άρτεμις Μπούσιου

“Good Grades Not Found.”



Αγάπη Ναθαναηλίδου

“Be a ho and don’t let go.”



Βασίλης Νάκος

“You make a life out of what you have, not what you're missing.”



∆ανάη Νανούση

“Jesus said chill!”



∆ήμητρα Παναγιωτίδου

“Be enough for yourself first. The rest of the world can wait.”



Ερμιόνη Παναγιωτίδου

“Don’t give up on your dreams. So keep sleeping.”



Ε ιρήνη Παπαγιάννη

“Make someone smile everyday, but never forget you are someone too.”



∆ημήτρης Παπαγιάννης

“Succeed in anything. Give your all to everything.”



Κώστας Παπαδόπουλος

“You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated.”



Ιουλία Παπαδοπούλου

“Treat people with kindness.”





























Τρία χρόνια τώρα, μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Κάποιοι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν· 
στην τελική, μείναμε οι «εκλεκτοί». Το slime είναι ακόμα στο ταβάνι του Α3, το «μια πιτσούλα» 
ακόμα ακούγεται, όπως και το ραδιοφωνάκι του Τσακνιά που παίζει μουσική, όσο αυτός 
ανταλλάσσει... επιχειρήματα με την κυρία Γκίνη. Η κυρία Κόντα θέλει να ηρεμήσουμε και στο 
βάθος ακούγεται ένα δυνατό «πάψτε!»· είναι η φωνή της κυρίας Μπίκου. Κύριε Σπανέ και κυρία 
Ντίνα, please adopt us, we need you. 

Κουτσά-κουτσά, βγήκε κι αυτή η χρονιά. Ας μαλώσουμε λίγο στην ομαδική, μας ζαλίσατε τον 
έρωτα. «Λε καταστασιόν τρε απελπιστίκ», όπως λέμε και στην Πάτρα. Το τραπέζι του πινγκ 
πονγκ κατέρρευσε μετά το beef για τη ρακέτα και το τσακνόμπιλο (ή ροδακινόμπιλο;) έχει πάθει 
πανικό. Οι yaboides μπαίνουν ντισκ, η μαρίδα άλλο που δεν θέλει! Το autocorrect τρελάθηκε, 
παχούμη-παμπούλι και βασούδι-βαδούλι από εδώ και πέρα. Πανικός στην τάξη, το Ολγάκι 
αγχώνεται και η Τσίτσι χτυπάει ξύλο: «Μην το γρουσουζεύετε!». Ένας τελευταίος καυγάς μεταξύ 
the boys και λε καταστασιόν είναι απαραίτητος. Παναγιώτα μου, χαθήκαμε, όπως λέει και ο faze 
temperr κυριολεκτικά όμως. Σάμυ, τάισέ μας λίγοο! Νεφελού, συγκεντρώσου και στάσου όρθια. 
Άντριους και Τσίτσι, ο Μάκης σάς φωνάζει. Κουκ, Ya boy Geo, Φωλίδας, Παπάκ και Ρονάλντο 
∆ήμου, «the boys» όπως λέμε και στο χωριό μου. ∆έντρο και σφαλιάρες, η Μάρι πατάει τα 
λαμπάκια. Ζωγραφιές Ίριδας, Φένιας και Σχοινάς παντού. Φωτεινή, θα σου πάρουμε μια κρέμα 
μπισκότο δώρο! Συμεωνίδου Ελένη ή Βασιλεία; I guess we’ll never know. Βίκυ και Μαράκι, το πιο 
γλυκό δίδυμο. Αναστασία, δώσε μας λίγη από την εξυπνάδα σου και, Σοφία, χρειαζόμαστε 
μάθημα Θρησκευτικών επειγόντως! Ποτέ δεν καταλάβαμε από πού βγήκε το γαλόπουλο και το 
χοιρομέρι, το προσπερνάμε όμως. Educate the boys, το χρειάζονται...

Ας κρατήσουμε μόνο τα καλά: τα γέλια, τις ατάκες, τις εκδρομές και τα πειράγματα. Αυτά είναι 
που ενώνουν 26 διαφορετικούς ανθρώπους, μα τόσο ίδιους. Αφήνουμε το κεφάλαιο Γυμνάσιο 
στο κουτί με τις όμορφες αναμνήσεις, cheers to three more years of happiness and laughter.





Μιχάλης ∆ήμου

“Ronaldo goes for another one... He scores!



Όλγα Παπαδοπούλου

“High school was easy. It was like riding a bike. 
Except the bike was on fire 
and the ground was on fire and everything was on fire.”



Γιώργος Παπακωνσταντ ίνου

“Should have burned this place down, when I had the chance.”



Φένια Παπαστεργίου

“Reality is for people who lack imagination.”



Φωτεινή Πατέλη

“It’s ok to struggle, it’s not ok to give up.”



Κωνσταντ ίνα Παχούμη

“My assignments are not done, but I am!”



Νεφέλη Πραλακίδη

“There is no need to repeat yourself. I ignored you just fine the first time.”



Βασιλική Σαμολαδά

“If all fails, marry rich.”



Ίριδα Σϊμου

“If you don’t know where you’re going, any road will take you there.”



Βασιλεία Συμεωνίδου

“School is cool.”



Ελένη Συμεωνίδου

“Make each day your masterpiece.”



Βασιλική Σχοινά

“What feels like the end is often the beginning.”



Ανδριάνα Τρατσέλα

“If I go to hell, at least I will be with all my friends.”



Μαρίσα Τρατσέλα

“I’m not really funny. I’m just mean and people think I’m joking.”



Βίκυ Τριανταφυλλίδου

“Loud is definitely not my thing. Unless you are my friend of course.”



∆ημήτρης Τρικούκης

“ Imagine beeing the one whose laugh is funnier than the joke.”



Άρης Τσαβλής

“You either die a hero, or live long enough to see yourself become the villain.”



Κωστής Τσακνιάς

“Aim for the moon. If you miss, you may hit a star.”



Νότα Τσάτσου

“I just graduated to go back to school.”



Αναστασία Τσίτου

“I have to be successful, because I like expensive things.” 



Βασιλική Τσιτσιλιάνου

“None of you is getting invitations to my red carpets.”



Γιώργος Τσουλιάς

“I had to put my grades up for adoption, because I couldn’t raise them.”



Μαριλένα Φουντά

“I can’t be fake, don’t know the feel.”



Πολυχρόνης Φωλίδης

“I never forget a face, but in your case, I’ll be glad to make an exception.”



Σοφία Χαραλαμπίδου

“I'm a lot nicer than my walking to class face.I promise.”



Μαρία Χρηστάκη

“My level of maturity changes depending on who I'm with.”
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	Γ1_ομαδικά κολλάζ
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