
Ζητήσαμε από τους
συμμαθητές μας να

γράψουν ανώνυμα σε
ένα google form ό,τι θα
έγραφαν στον πίνακα
μιας άδειας αίθουσας

μια Παρασκευή μεσημέρι
που όλοι θα είχαν φύγει

από το σχολείο 

ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ



Ευτυχείς, λυπημένοι και πότες
Προς τα παιδιά τουΣαλονιού: το γαλλικό πότεθα μου το μάθετε;

Στον ωραίο νεαρό από τη Γαλλία που δεν γύρισε
ποτέ να με κοιτάξει , j'étais amoureuse de toi.

(Ελπίζω ,γαλλάκι μου ,αυτό να είναι σωστό γιατί
δεν ξέρω γαλλικά ) ~Ανώνυμος~

Άρη για σένα το
τραγούδι του Άρη

Από Κ προς Β. Σε ευχαριστω για

αυτά τα υπέροχα χρόνια που

έχουμε περάσει μαζί. Cheers to

many more like those:)

Άδραξε την μέρα σου

θ δεν εισαι τόσο

γλυκιά όσο φαίνεσαι

Πως νιώθουμε παράφορα 

πως ζούμε έτσι αδιάφορα, 

στον Α

Σαγαπααωωωω

Η Μ αφιερώνει στην Α το
《καλοκαιρινό》

 "baby one more time "

αφιερωμενο στον Νου

από Βου και Σου

Θέλω να πωπως σε αγαπώκαι σε έχωανάγκη Μ

Η Ε στον Κ, μακάρι

να είχαμε σωστό

timing



Τ στη Σ: Μου λείπεις

απίστευτα ελπίζω να το

ξέρεις

Η Μ θέλει να
ζητήσει ενα μεγάλο
συγγνώμη στον Σ
που τον παράτησε
και δεν πρόλαβε

καν να τον
αποχαιρετησει

Έλα στην πλατεία να
με βρεις δεν

χρειάζεται και εσυ να
πιεις είμαι

ακομπλεξάριστος μωρό
μου σε θέματα

θρησκείας και χασίς

Αγαπητέ Α μια κρύο μιαζέστη είσαι ,αποφάσισε! Μια πολύ μαγική…

Ζούμε μαζί και οι δυο
αγαπημένοι.

Να ήταν η ζωή μας Σαββατόβραδο…

Για τον Β: Ξεκαβάλα λίγο το καλάμι.
Φιλακια πολλά!

Φ τα κουλά σου μακριά
Σε μισώ μικρό και απαίσιο

στρουμφάκι

Θα έρθω να αρμέξουμε
παρέα τις αγελάδες και τις
κατσίκες στην Τρικαλινή

εξοχή φίλες μου.

Η Ν θέλει να πει

στον Φ να της στείλει

Από τους κοινούς
θνητούς στο παιδί με

τα μακριά μαλλιά:
Φώτισε μας Ιησού

Νύχτες μαγικες καιονειρεμένες

Θες να γίνεις ο Αλκιβιάδηςστον Σωκράτη μου;

Τελικά η προδοσία σου
με έκανε να συνεχίσω

τη ζωή μου προς το
καλύτερο (Α)



Η Κ θέλει να ρωτήσει την Δ:

Θέλεις να γίνεις το κορίτσι μου?

Η Σ λέει στον Β ότι θα

του στείλει το φουτερ

του με ACS

Αλεξανδρος
Τριαντάφυλλος

αφιέρωνε το
nightrain σε όλη

την υφήλιο

Είναι που θα σε
ακούν.... και θα σε

στηρίζουν.

Στα ξεχωριστά και πολυ ιδιαίτερα για
εμένα άτομα που χωρίς εκείνα η ζωή μου

δεν θα ήταν όσο ομορφη είναι τώρα!
Ευχαριστω που μου χαρίζετε χαμογελα

και τα αισθηματα της ασφάλειας και
τρυφερότητας. Ελπίζω να μην σας χάσω
και θα φροντίσω η επιθυμία μου να γίνει

πραγματική. Love you guys 

Η Ε. Στο κατσικι:

ξυπνά κοιμάσαι όρθιο

Everything negative
- challenges,

presure... - are just
an opportunity to

shine

Πάμε μια βόλτα στο
κέντρο της Αθήνας;
Εκεί όπου τα παλιά

ρεμπετάδικα
αχνοφέγγουν κάτω από

τη φωτισμένη
Ακρόπολη.

Άσπρο, dbb και κυρία γαλλακι σας αγαπώ πολύ
Για την Π ημπαλάντα τηςβλαμμένης μεαγάπη

Ο Κ στην Ε :

διαβασε λιγο μωρη

“K” μου χρωστας μια μεγαλη αγκαλια

Σ μάθε να

διεκδικείς αυτο

που θες αλλιως

μάθε να το χάνεις



Μ γυρνα πισω συγγνωμη που

πηγα με την κολλητη σου

Ο Ν θέλει να

αφιερώσει στην Ρ

μια συγγνώμη για το

χθεσινοβραδινό

Success is not an

accident, It's

actually a choice

Νικο θελω να βγουμεαλλα δεν εχω το θαρροςνα σου το πω
S i miss youuuu<3

Η Ε στην Ο: θέλω πίσωτην αφίσα Harry Styles :(

Β ποτέ δεν μου
έδωσες φούτερ σου

Μα η φιλία είναι φιλιά,
θέλει παιχνίδι και ταξίδι κι
αλητεία. Ναι η φιλία είναι

φιλία, θέλει ξενύχτι κι
αμπελοφιλοσοφια, θέλει

τέχνη και θυσία,
καυγάδες, μπελάδες και
παιδικά αστεία. Μόνο για

το gang της καλύβας!

Μαντολίνα συγγνώμη, δεν ξερω τι θα μπορουσα να αλλαξω σε
εκεινη την χρονικη στιγμη για να ειμαι τωρα κοντα σου ,για να

μπορω να ξερω πως καθε μερα εισαι καλα , να βλέπω το χαμογελο
σου που τρυπαει την καρδια μου , τα υπεροχα καστανα ματια σου

που οταν με κοιτας ξερω πως εχω οτι χρειαζομαι σε αυτον των
κοσμο .Το μονο που θελω ειναι να προσεχεις των εαυτο σου και
οταν μπορω θα ερχομαι και εγω σαν αγγελος απο πισω σου. Μην

παψεις ποτε να μου λες καλημερα εισαι κινητρο να ζω..

ακόμα να μου δώσεις το μολύβι

Η Γιν αφιερώνει στη Γιανγκ
την πρόταση πολιτισμού



Θα χορέψουμε αστεία και όλοι θα μας λεν’ τρελούς.
Έτσι θα είναι η ζωή όπως το έχω φανταστεί.

Ηταν ωραία στην
ταινία, μετά όμως

ξενέρωσα.
Αφιερώνω στα δυο κοριτσάκια μου γυρνώντας σε

παλια vibes το τραγουδι SUMMER (Calvin
Harris), θέλοντας να τις υπενθυμίσω να μην το
βάζουν κατω και να εχουν ως κίνητρο οτι σε 4

μηνες θα εχουν τελειωσει ολα και θα
παρταρουμε ξέγνοιαστες στην Παρο.

Alexandre mou leipeis

Τι χρωμα έχουν οι ιδέες σου ;

Η Μ αφιερώνει στον Π το "Να μ' αγαπάς"
του Σιδηρόπουλου

Chinchilla for life if
you know you know 

Ρ και Ζ δεν είναι τυχαίο

που τα βρήκατε

Φ εμένα με

ξέχασες στις 14

Φλεβάρη, με

άφησες

ξεκρέμαστη σαν το

καλαμάρι
Η Σ στη Χ: Πρέπει να βγουμεεε

Κάποιοι άνθρωποι σου αλλάζουν ολόκληρη την ζωή,
προσπαθήστε για αυτούς 

Χαμογέλα ρε τι
σου ζητάνε ;

Be the best
version of
yourself in
everything

you do, don't
live anyone
else's story

Ναι η φιλία είναι φιλία. Θέλει ξενύχτι και
αμπελοφιλοσοφία. Θέλει τέχνη και θυσία,
καβγάδες μπελάδες και παιδικά αστεία


