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Λίγα λόγια από τη Διευθύντρια...

Όταν κάποια χρόνια πριν κατέθετα την άπο ψή μου  

στον πρόλογο ενός αντίστοιχου λευ κώ ματος, ση μει

ώ νοντας ότι στο σημερινό συνε  χώς μεταβαλ λό μενο 

σχολικό περιβάλλον η αντιμε τώ πιση πρωτόγνω ρων 

καταστάσεων απο τε λεί τον κύριο στόχο της σύγχρο

νης εκ παί δευ σης, δεν μπορούσα να φανταστώ την  

κα τά σταση που βιώσαμε κατά το σχο λικό έτος 2019 

20 λόγω της πανδη μίας. Πολύ δε πε ρισ σότερο, όταν  

έγρα φα ότι στο Βαρβάκειο Πρό τυ πο Γυμνάσιο οι δι

δάσκο ντες επιθυμούμε να ανα πτύσ σουν οι μαθητές  

μας πρωτοβουλίες που θα ενι  σχύ  ουν τις επικοινω

νιακές και συμμετοχικές δεξιό τητές τους, δεν είχα 

στο μυαλό μου τις μορφές της ασύγχρο νης και/ή 

σύγχρονης εκπαί δευ σης που χρησιμοποιήθη καν εν 

μέσω της κα ραντί νας. 

Και όμως, φέτος ξεκινήσαμε ως συνήθως, επεν δύο 

 ντας στη διδασκαλία στους κλασικούς εκ παιδευ τι 

κούς χώρους και στην «εκτός των θυ ρών» εκπαί  δευ 

 ση με διδακτικές επισκέψεις, συμ μετοχές σε διαγω  νι 

σμούς, ομίλους κτλ. και κλείσαμε εντε λώς δια  φορε

τικά. 

Στο πλαίσιο αυτής της διαφοροποιημένης εκπαιδευ

τικής διαδικασίας, προσπαθήσαμε να εί μαστε απο  

τε λεσματικοί, επιφέροντας αλλαγές στον τρόπο χρή  

σης του σχολικού χρόνου. Και εν πολ λοίς, το πε τύ

χαμε. Το πετύχαμε όμως, χάρη στους μαθητές μας,  

με πρώτους εκείνους της Γ΄ τάξης που αποτέ λεσαν 

την πρωτοπορία. Μια πρωτο πο ρία που οριοθέτησε 

το δικό της χωρόχρονο κέλυφος, μέ σα στο οποίο  

εγκα  τέ στησε και νοη μα τοδότησε γεγονό τα, δραστη  

ριότητες και προ βληματισμούς. Μα κάρι το ίδιο ζω

ντανοί, δρα στή ριοι να είναι οι μα θη τές της φε τινής 

Γ΄ τάξης και στη συνέχεια. 

Καλή επιτυχία να έχετε και στο υπόλοιπο εκ παι δευ

τι κό σας ταξίδι, παιδιά μου!

Η Διευθύντρια 

Σοφία Γελαδάκη

...και τελειώσαμε κάπως έτσι!Με τη Γ΄ τάξη ξεκινήσαμε κάπως έτσι...

Έφτασε λοιπόν η δύσκολη ώρα του αποχαιρετισμού... 

Άλλη μια σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της και η 

Γ΄ τάξη λέει το δικό της αντίο στο Γυμνάσιο.

Κάνοντας έναν συνοπτικό απολογισμό για τα τρία 

χρόνια της φοίτησής μας στο Βαρβάκειο Πρότυπο 

Γυμνάσιο, μόνο θετικά στοιχεία έχουν καταγραφεί 

στο μυαλό και την καρδιά μου. Ως Γ΄ τάξη, αλλά και  

ως 15μελές, κληθήκαμε να συνεργαστούμε και να 

συμβάλουμε στην επίλυση διαφόρων ζητημάτων που 

μας απασχόλησαν αλλά και να διαμορφώσουμε κα

λύτερες συνθήκες επικοινωνίας στο σχολείο μας. Επι 

προσθέτως, διεκδικήσαμε τα δικαιώματά μας για μια  

καλύτερη παιδεία και πιο φιλική στους μαθητές και δι  

καιωθήκαμε σε αρκετές περιπτώσεις! 

Γνωρίσαμε καινούργιους φίλους και φίλες, ανταλ λά

ξαμε απόψεις, διαφωνήσαμε, συμφωνήσαμε, πάντα 

όμως κινηθήκαμε στα πλαίσια της συνεργασίας και  

της αλληλεγγύης. Και τελικά, πιστεύω ότι αναγνω ρί

σα με όλοι τη σπουδαιότητα της φιλίας, που τόσο 

έχουμε ανάγκη στη δύσκολη εποχή που ζούμε. 

Φυσικά, στον σύντομο απολογισμό μου πρέπει να 

ευχαριστήσω τη διεύθυνση του σχολείου και τους 

κα θηγητές μας, επειδή, από την πρώτη στιγμή που πε

ρά σαμε την πόρτα του σχολείου, μας αγκάλιασαν με  

αγάπη και ενδιαφέρον, παρέχοντάς μας γνώσεις και  

χρήσιμες συμβουλές. Κάποιες φορές ίσως μας πίεσαν  

λίγο περισσότερο (πάντα όμως για το καλό μας) αλ

λά κι εμείς ίσως τους ταλαιπωρήσαμε με τη συ μπε ρι  

φορά μας... έτσι, για να τους το ανταπο δώ σου με. 

Δυστυχώς, η φετινή χρονιά μας επιφύλαξε και μια 

αρνητική έκπληξη, την ακύρωση όλων των σχολικών 

εκδρομών και κυρίως της δικής μας, της Γ΄ τάξης 

που την περιμέναμε με τόση λαχτάρα! 

Παρόλα αυτά, κρατάμε στο μυαλό μας όσες χα

ρού   μενες στιγμές ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και 

περιμένουμε ανυπόμονα τις νέες προκλήσεις που 

μας περιμένουν στο Λύκειο.

Γιάννης Ζωγράφος, 

μαθητής του Γ1 

. . .και από τον Πρόεδρο του 15μελούς
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Ποτέ δεν θα ξεχάσω όλες αυτές τις απίστευτες στιγμές που πέρασα 
στο Βαρβάκειο. Θυμάμαι μια φορά που στο μάθημα της Γεωγραφίας 
μπήκε μια καινούργια καθηγήτρια και εμείς, τα «φρόνιμα» παιδιά, 
αποφασίσαμε να διασκεδάσουμε. Το κάθε παιδί είχε φτιάξει από 
μια ή δύο σαΐτες και περίμενε το σύνθημα. Έτσι, όταν η καθηγήτρια 
πήγε να γράψει στο πίνακα, 50 περίπου σαΐτες απογειώθηκαν 
προς πάσα κατεύθυνση χωρίς να αντιληφθεί τίποτα η ίδια.  
Αυτή ήταν η πιο διασκεδαστική στιγμή που βίωσα στο Γυμνάσιο  
μαζί με τους συμμαθητές μου. Ελπίζω να παραμείνουμε δεμένοι 
σαν τμήμα μέχρι και το τέλος του Λυκείου.

Γιώργος Αλέστας

Όταν μπήκα στο Βαρβάκειο, το είδα ως διαφυγή από κάποια άτομα  
που γνώρισα στο Δημοτικό, τώρα πια το βλέπω ως μια κόλαση.  
Κόλαση για όλα αυτά τα «υπέροχα» απροειδοποίητα τεστ,  
το πολύ διάβασμα, την ατέλειωτη βαρεμάρα, τις απανωτές εργασίες  
και τα πράγματα που έκανα και ακόμα μετανιώνω.  
Γλυκιά κόλαση όμως, για τις εμπειρίες που απέκτησα,  
τις νέες φιλίες που έκανα, τα πολλά και διαφορετικά άτομα που γνώρισα  
και μου άλλαξαν τον τρόπο σκέψης και την καθημερινότητα, για όλα όσα έμαθα  
(και ακόμα περιμένω να δω πού θα μου χρησιμεύσουν) και για πολλά άλλα.  
Εν κατακλείδι, πιστεύω πως το Βαρβάκειο μού έκανε καλό  
και πως δεν θα ήμουν αυτή που είμαι τώρα, αν δεν πήγαινα  
(αν και θα αργούσα όπως και να ‘χε).  
Επίσης, αν κι αυτό το βιαστικό τέλος του Γυμνασίου  
στέρησε πολλά σε όλους, κατά κάποιο τρόπο μάς ένωσε,  
με αποτέλεσμα να με κάνει να ανυπομονώ περισσότερο για το Λύκειο.

Μιχαέλα Βαλσάμη-Φαρμακίδη
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A4Γ1

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΣΤΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΚΟΥΛΗΣ 1 ΜΙΧΑΕΛΑ ΒΑΛΣΑΜΗ-ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ 1 ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΔΟΥΛΙΑ  

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΖΩΗ ΒΑΣΤΑΡΔΗ 1 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΤΟΣ 1 ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ  

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑΣ 1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΝΑΚΟΣ 1 ΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΟΚΙΟΣ 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΑΚΟΣ  

1 ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΓΓΑΝΑΣ 1 ΦΑΙΗ ΖΟΥΠΑ 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ 1 ΜΑΡΙΕΤΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  

1 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ 1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1 ΑΓΑΠΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ 1 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΓΚΑΡΑΣ 1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ 



Το σημαντικότερο κομμάτι θεωρώ ότι είναι οι καινούριοι φίλοι που κάνεις,  
όπου βρίσκεσαι, και για εμένα το Βαρβάκειο με μια λέξη είναι «φιλία».   
Νομίζω ότι τα δύο πράγματα που θα θυμάμαι, όταν τελειώσει πια το σχολείο,  
είναι οι γνώσεις και οι φιλίες που θα έχω στο μεταξύ αποκτήσει.

Δημήτρης Καγκελάρης

Η λέξη που ταιριάζει στο Βαρβάκειο είναι «πειραματισμός».  
Για μένα ήταν η αρχή σε ένα «ταξίδι» γεμάτο καινοτομίες,  
φαντασία και δημιουργικότητα. Όλα αυτά τα χρόνια είχα την ευκαιρία  
να πειραματιστώ και να δοκιμάσω τα όρια μου σε διάφορους τομείς  
και μαθήματα μέσα από εργασίες, εκδρομές και συνεργασίες.  
Όλοι οι καθηγητές ήταν υποστηρικτικοί και πάντα καινοτόμοι  
σε αυτά που μας ανέθεταν...

Οδυσσέας Καγκαράς

Κάποια πράγματα είναι «ΔιΦοΡοΥμΕνΑ».  
Ωστόσο, ένα είναι σίγουρο. Μέσα στο Βαρβάκειο  
απέκτησα αστείες και όμορφες, ως επί το πλείστον, αναμνήσεις,  
αλλά πάνω από όλα, δημιούργησα μοναδικές και αληθινές φιλίες!

Μάρα Δημητροπούλου

Εάν κάποιος μου έλεγε, όταν μπήκα για πρώτη φορά σε αυτό το σχολείο,  
ότι τα παιδιά του τμήματός μου θα γίνονταν οι 23 καλύτεροι φίλοι μου,  
ειλικρινά θα έβαζα τα γέλια. Όμως μετά από τρία υπέροχα χρόνια  
γεμάτα με άφθονο γέλιο και ωραίες στιγμές, δεν θα άλλαζα τίποτα.  
Το Γυμνάσιο ήταν μια τρομερή εμπειρία. Έμαθα πράγματα χρήσιμα 
για τη μετέπειτα ζωή μου, γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους 
που με δίδαξαν αξίες και αρετές και έκανα φίλους, 
τους οποίους ελπίζω να κρατήσω για μια ζωή.  
Το Γ1 spirit έγινε παροιμιώδες, ενώ η «αλληλεγγύη του Γ1» ακούστηκε 
σε όλο το Γυμνάσιο και είμαι σίγουρη πως θα ακουστεί και στο Λύκειο. 
Θαυμάζω και αγαπώ τους συμμαθητές μου για την ευφυΐα, 
το αστείρευτο χιούμορ, τη θετική ενέργεια και την καλοσύνη τους 
και εύχομαι να μην χάσουν ποτέ όλα αυτά τα υπέροχα χαρακτηριστικά.  
Θα τα πούμε σε μερικούς μήνες στον από κάτω όροφο...

Αγάπη Ιωακειμίδου
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Η τελευταία τριετία ήταν γεμάτη αξέχαστες στιγμές 
και πολύτιμους φίλους. Ελπίζω να μην χαθούν 
ούτε οι στιγμές ούτε και οι φίλοι.

Γιώργος Καλλιβωκάς

Γυμνάσιο: τρία χρόνια χαράς και απογοήτευσης, νικών και μαθημάτων.  
Ένας δρόμος με λακκούβες και σταυροδρόμια, αλλά πάνω απ' όλα  
με λουλούδια που μαζεύουμε στη διαδρομή.  
Λουλούδια που κρατάμε στην καρδιά μας μέχρι το τέλος του χρόνου...

Ελισάβετ Καρπούζη

Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις ωραίες στιγμές  
που περάσαμε στο Γυμνάσιο. Μακάρι να περάσουμε 
και άλλες τόσες γεμάτες χαρά και γέλιο.

Γιώργος Κατσαρός

Αυτά τα τρία χρόνια στο Γυμνάσιο ήταν αξέχαστα.  
Αξέχαστα όμως, τα έκαναν τα παιδιά που γνώρισα 
σε αυτό το σχολείο και οι στιγμές που, 
ό,τι και να γίνει, δεν θα ξεχαστούν.

Νίκος Κυρίμης

B2

Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Παρόλα αυτά, τα χρόνια του Γυμνασίου  
ήταν γεμάτα χαρούμενες στιγμές και κάθε μέρα που ήμασταν μαζί ήταν  
και μια ξεχωριστή εμπειρία. Ήταν τρεις τέλειες χρονιές που μας άλλαξαν όλους.

Άγγελος Λαμπρόπουλος

Τα χρόνια στο Γυμνάσιο δεν κατάλαβα πώς πέρασαν τόσο γρήγορα!  
Ήταν τρία από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, γεμάτα γέλια,  
χαρές, συγκινήσεις και αξέχαστες αναμνήσεις!

Ήβη Κυράνα

Το Γυμνάσιο για εμένα ήταν μία πολύ όμορφη εμπειρία 
και απέκτησα χρήσιμες γνώσεις. Πιστεύω ότι είναι και ότι 
θα συνεχίσουν να είναι τα καλύτερα σχολικά μου χρόνια!

Δημήτρης Μαντζαβέλας

Αγαπητοί συμμαθητές, για εμένα αυτά τα χρόνια μπορώ 
να πω πως ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου.  
Είμαι πολύ χαρούμενος που ήσασταν δίπλα μου 
και περνούσαμε κάθε δύσκολη ή εύκολη μέρα μαζί. 

Οδυσσέας Καραγιάννης
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A2

Γ2

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ  
1 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ 1 ΔΑΝΑΗ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ 1 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΠΟΥΖΗ 1 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΡΠΟΥΖΗ 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ  

1 ΡΕΝΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΡΑΤΣΑΣ 1 ΗΒΗ ΚΥΡΑΝΑ 1 ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΜΗΣ 1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  
1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΗΜΝΑΙΟΣ 1 ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΡΙΔΑ 1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΔΑΛΟΣ 1 ΙΑΣΟΝΑΣ ΜΑΝΙΑΣ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ  

1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ 1 ΖΕΛΙΑ ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ 1 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΥΛΟΣ
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Τα χρόνια που πέρασα στο Βαρβάκειο Γυμνάσιο 
θα μου μείνουν αξέχαστα.  
Πέρασα καλές και κακές στιγμές, 
γνώρισα ενδιαφέροντα άτομα 
και έκανα νέες φιλίες. Όμως, ακόμη και τώρα 
νιώθω πως αυτά τα τρία χρόνια δεν ήταν αρκετά.

Δημήτρης Λημναίος

Νιώθω ιδιαίτερα τυχερή που είχα την ευκαιρία 
να φοιτήσω στο Βαρβάκειο  
και να συνεργαστώ με τόσο αξιόλογα πρόσωπα.  
Ελπίζω να παραμείνουμε μια μεγάλη 
και αγαπημένη ομάδα και στο Λύκειο!

Μαρία Λουριδά

Ευτυχία, χαρά, φιλίες, δυσκολίες, άγχος και ξεγνοιασιά  
είναι μόνο μερικές από τις λέξεις, με τις οποίες θα περιέγραφα  
αυτά τα χρόνια μου στο Βαρβάκειο Γυμνάσιο.
 Ήταν τρία χρόνια που μακάρι να μπορούσα να ξαναζήσω 
με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια παιδιά ακριβώς. 

Δημήτρης Μάνδαλος

Ένας κύκλος κλείνει και ένας άλλος 
-απαιτητικότερος, πιο σημαντικός και με 

περισσότερες προκλήσεις- ξεκινά.  
Με εφόδια τους φίλους και τις γνώσεις 

που αποκόμισα από το σχολείο μας, 
ελπίζω να επιτύχω τους στόχους μου.

Ιάσονας Μανιάς

Περάσαμε πολύ ωραία. Σκαρφιστήκαμε αστεία  
και προσπαθήσαμε να μετατρέψουμε  
ακόμη και το πιο αγχωτικό πράγμα σε κάτι ευχάριστο!

Ανδρέας Μανουσέλης

Το Γυμνάσιο για μένα ήταν τρία χρόνια 
που κύλησαν πολύ γρήγορα, αλλά υπήρξαν 
πολύ όμορφα έστω κι αν δεν ήταν όλες 
οι στιγμές καλές. Απέκτησα πολλές και 
χρήσιμες εμπειρίες και έκανα νέους φίλους...

Γιάννης Μαντζαβέλας
Τυχαία βρεθήκαμε σε τάξη 
πριν από τρία χρόνια, αλλά 
από επιλογή γίναμε οι καλοί 
φίλοι που είμαστε τώρα!  
Ευχαριστώ για αυτά τα τρία 
συναρπαστικά χρόνια.

Ζέλια Μαντζώρου

Αν και ήμουν μαθητής αυτού του Γυμνασίου 
για μισό χρόνο, τα υπέροχα άτομα 

που το αποτελούν με έκαναν να αισθάνομαι 
σαν στο σπίτι μου, δημιουργώντας ένα ζεστό 

κλίμα μέσα στο οποίο ευδοκιμεί 
το χτίσιμο του κάθε χαρακτήρα.

Βαγγέλης Πούλος

Μετά το σχολείο της γειτονιάς, το Βαρβάκειο 
στην αρχή μού φάνηκε ιδιαίτερα απαιτητικό. 
Ωστόσο, είμαι απόλυτα βέβαιος πλέον πως 
το συγκεκριμένο σχολείο με εφοδίασε με 
δεξιότητες που θα μου φανούν χρήσιμες στο μέλλον.

Γιώργος Καραγιάννης

Τα τρία χρόνια που πέρασα στο Γυμνάσιο ήταν γεμάτα 
χαρά, αξέχαστες στιγμές και όμορφες αναμνήσεις.

Δημήτρης Καρακαϊδός

Τα χρόνια του Γυμνασίου 
με βοήθησαν να καταλάβω  
γιατί το σχολείο θεωρείται 
μικρογραφία της κοινωνίας.  
Γνώρισα διαφορετικά παιδιά 
με διαφορετικούς χαρακτήρες 
και συμπεριφορές και πέρασα 
φοβερές στιγμές.

Πέτρος Καραργύρης

Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά 
τα τρία χρόνια στο Γυμνάσιο:  
για τις παντοτινές φιλίες, 
τις υπέροχες στιγμές 
και τις αξέχαστες αναμνήσεις!

Κατερίνα Καρπούζη

Τα χρόνια του Γυμνασίου τελικά πέρασαν 
πολύ γρήγορα. Από τη πρώτη μέρα 
έως τώρα, το Βαρβάκειο το έχω  
σε «ιδιαίτερη εκτίμηση» και, εκτός 
του ξαφνικού και απότομου τέλους, 
οι αναμνήσεις είναι γενικά χαρούμενες.

Κυριάκος Κράτσας
Όλες οι εμπειρίες του Γυμνασίου συνθέτουν τις αναμνήσεις μου  
από αυτά τα τρία χρόνια. Κάθε στιγμή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη  
με ένα συναίσθημα. Εκείνο όμως που κυριαρχεί τώρα είναι η νοσταλγία.

Γιάννης Καραβίτης

Γυμνάσιο: μια μοναδική εμπειρία 
γεμάτη αξέχαστες αναμνήσεις,  
ανεμελιά, αγάπη, φίλους... 
Τα τρία καλύτερα εφηβικά μου χρόνια,  
χαραγμένα στη μνήμη μου για πάντα...

Δανάη Καριοφύλλη

Τρία χρόνια χαράς, ξεγνοιασιάς... 
Τρία χρόνια γεμάτα καινούριες εμπειρίες,  
φιλίες, μαθήματα ζωής. Αναμνήσεις 
που θα είναι χαραγμένες ανεξίτηλα  
στη μνήμη μου και θα με συντροφεύουν 
σε κάθε μου στιγμή!

Ρένα Κουφοπούλου
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Ναι... Κυρία.... Βασικά... 
Δεν το έκανα ακριβώς... 

Ευθύμης Νέμτζας

Καλές και κακές αναμνήσεις, 
ευχάριστα και δυσάρεστα 
γεγονότα που όμως 
μας έφεραν κοντά και 
στο τέλος μάς έκαναν... ΕΝΑ! 

Μιχάλης Μπέσκας

Αγάπησα το Βαρβάκειο σαν το σπίτι μου. 
Μαγδαληνή Παπαδοπούλου

Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο 
και αυτά τα τρία χρόνια που 
πέρασα εκεί έχουν ιδιαίτερη θέση 
στην καρδιά μου... δυνατές φιλίες, 
απεριόριστη γνώση... 

Στέργιος Μπαμπατσιάς

Υπάρχει το σημείο στη ζωή σου που θα νιώσεις  
ότι έχεις φτάσει στο τέλος της αβύσσου, όμως δεν είσαι μόνος. 
Η εφηβεία είναι κάτι που σε ωθεί να κάνεις και να νιώθεις 
πράγματα πρωτόγνωρα, τα οποία θα σε χαρακτηρίζουν 
ή θα σε αλλάζουν. Στο τέλος, όμως, το Γυμνάσιο θα είναι 
ένα μαγικό ταξίδι, στο οποίο ψάχνεις σιγά-σιγά τον χαρακτήρα 
που θα έχεις πάντα. Γι' αυτό μη βιάζεσαι, απόλαυσέ το. 

Αντώνης Μαρκάκης

Τελικά, όσοι μου είχαν πει ότι το Γυμνάσιο 
μόνο καλό μπορεί να κάνει, είχαν δίκιο... 
και τους θυμήθηκα. 

Δέσποινα Παπαδοπούλου

Δεν μπορώ να πω ότι αυτά τα τρία χρόνια 
ήταν τα καλύτερα της ζωής μου, αλλά 
σίγουρα ελπίζω να συνεχίσω 
να δημιουργώ αναμνήσεις με όλους σας. 

Χαρά Μαρούσκου
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 1 ΧΑΡΑ ΜΑΡΟΥΣΚΟΥ 1 ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ 1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ 1 ΕΛΕΝΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥ  
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΛΙΚΑΣ 1 ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΙΚΕΛΑΚΗΣ 1 ΗΡΩ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1 ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΦΟΙΒΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  

1 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ 1 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΣΚΑΣ 1 ΕΥΘΥΜΗΣ ΝΕΜΤΖΑΣ 1 ΦΑΙΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΑΛΕΞΗΣ ΝΤΟΒΑΣ  
1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ 1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 1 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΛΑΚΙΤΣΗ  
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Αχρείαστα creepy και cringe. Πέρασα 
τα χρόνια της ζωής μου στη σκιά 
για να καταλήξω να στέκομαι εδώ 
ως άνθρωπος. Arigato.

Κωνσταντίνος Μηλίκας

Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο 
είναι κομμάτι της ζωής μου. 

Ηλέκτρα Πλακίτση

Οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις 
που δημιουργήσαμε τα τελευταία 
χρόνια μαζί θα μου μείνουν πάντα 
αξέχαστες. Εύχομαι σε όλους να 
καταφέρουν να πραγματοποιήσουν 
τα όνειρά τους. 

Ηρώ Μιχαηλίδη

Η ολοκλήρωση της πρώτης τριετίας 
σε ένα γνώριμο περιβάλλον,  
συνυφασμένο με όμορφες 
αλλά και δύσκολες στιγμές  
που μένουν πια ως γλυκές 
αναμνήσεις. 

Φαίδρα Νικολάου

Όταν ήρθα για πρώτη φορά σε αυτό το σχολείο 
δεν ήξερα κανέναν, πίστευα ότι θα περνούσα 
τα χειρότερα σχολικά μου χρόνια. 
Μετά από τρία χρόνια, έχω αντίθετη γνώμη. 
Ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες αναμνήσεις!

Αλέξης Ντόβας

Πριν από τρία χρόνια 
δεν ήξερα κανέναν.  
Τώρα είμαι σίγουρος πως ήταν 
μέχρι στιγμής τα τρία καλύτερα 
χρόνια της ζωής μου. 
Σας ευχαριστώ πολύ!

Παύλος Μιχόπουλος

Καλή αντάμωση στο Λύκειο.
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Σημασία δεν έχει ο προορισμός, 
αλλά το ταξίδι. Φτάσαμε στον προορισμό, 
αλλά το ταξίδι συνεχίζεται.  
Γεια χαραντάν, παιδιά! 
Τα λέμε στο Λύκειο!

Άλκηστις Μαρτζάκλη

Καταρχήν, τη σήμερον ημέρα, 
για να περάσεις ένα υπέροχο σουκού,  
πρέπει να φας ένα πιτόγυρο, 
διότι η πλειοψηφία που γεύεται 
αυτό το έδεσμα αισθάνεται σαν να ζει 
μες στη χλίδα. Καλή φάση το Γυμνάσιο...

Υστερόγραφο, by all

Καλή φάση. 
Κώστας Παπαγεωργίου

Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε, 
τα χέρια θα περάσουμε στους ώμους,  
παλιά τραγούδια για να θυμηθούμε, 
ονόματα, βλέμματα και δρόμους... 

Άγγελος Πανταζής

Τίποτα δεν είναι αδύνατο 
γι’ αυτόν που θέλει να προσπαθήσει.

Βασίλης Ξανθάκος

Πέρασαν τρία χρόνια 
στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο  
και είναι σαν να πέρασαν μήνες.

Δημήτρης Μαυράκης

Κάθε τέλος είναι και μια καινούργια αρχή.  
Ο προορισμός δεν είναι μια άλλη βαθμίδα, 
ένας άλλος τόπος, 
αλλά ένας καινούργιος τόπος, 
μετά την κοινή πορεία τριών χρόνων, 
ένας άλλος τρόπος να βλέπεις τα πράγματα. 

Ορέστης Μικελάκης

Το Γυμνάσιο τελείωσε, 
μα οι αναμνήσεις 
δεν θα χαθούν ποτέ.

Ελένη Μαυροειδάκου

Τα τρία χρόνια που πέρασα στο Γυμνάσιο 
ήταν τα καλύτερά μου: τσακωμοί, γέλια, 
αξέχαστες αναμνήσεις και εμπειρίες...  
Ελπίζω να συνεχιστεί αυτό και στο Λύκειο. 

Φοίβη Μουτσοπούλου
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B4
Ευχαριστώ τους συμμαθητές μου 
για όλες τις στιγμές που περάσαμε μαζί!

Γιάννης Σταυρογιάννης

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΛΑΝΑΡΑΣ 1 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΘΟΥ 1 ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΥΛΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΣΕΪΝΤΗ  
1 ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΣΤΑΤΗΡΗ 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕΓΟΣ  

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ-ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ 1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΡΠΑΛΑ 1 ΔΑΝΑΗ ΤΣΕΛΙΟΥ 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ  
1 ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΥΛΟΥΦΑ 1 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΛΩΚΟΣ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ  

1 ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 1 ΑΝΝΑ ΧΙΩΤΗ 1 ΜΑΡΩ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ  
1 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ-ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΕΒΙΤΑ ΨΩΜΑ-ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ 

Τρία υπέροχα χρόνια, με υπέροχες αναμνήσεις και υπέροχους συμμαθητές,  
στο Α4, Β4, Γ4. Θα μου λείψουν όσοι φεύγουν, καθώς και οι καθηγητές 
όλων αυτών των χρόνων. Νέο ξεκίνημα, νέα ερεθίσματα, νέες εμπειρίες. 
Καλή αντάμωση!

Αριστοτέλης Πούλος

Μέσα σε λίγες σειρές δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματα  
και τις εμπειρίες που απέκτησα. Αυτός ο κύκλος έκλεισε  
με έναν ασυνήθιστο τρόπο, ήταν γεμάτος όμως όμορφες αναμνήσεις  
που θα μείνουν χαραγμένες μέσα μας για πάντα.  
Θα αναπολούμε μετά από χρόνια τις ωραίες και τις άσχημες στιγμές  
και θα παίρνουμε μονάχα χαρά. Καλή συνέχεια και καλή τύχη σε όλους μας!

Κωνσταντίνα Σταυροπούλου

Όταν ήρθα στο Γυμνάσιο, ήξερα πως ξεκινούσε 
ένα καινούριο κεφάλαιο της ζωής μου, 
δεν γνώριζα όμως πόσο χαρούμενη θα με έκανε.  
Γέλασα, έκλαψα, απογοητεύτηκα, ενθουσιάστηκα, 
μα πάνω από όλα, γνώρισα παιδιά που με 
αποδέχτηκαν, μου έμαθαν να είμαι ο εαυτός μου  
και τώρα είμαι περήφανη να τα αποκαλώ φίλους.  
Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τις υπέροχες στιγμές  
με τους καθηγητές και τα παιδιά του Βαρβακείου!

Βασιλική Τσαρπάλα

Σε αυτό το σχολείο είχα τόσο καλές όσο και κακές στιγμές. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ όμως, 
είναι οι φιλίες που έκανα και τα άτομα που γνώρισα, είτε τα συμπαθούσα είτε όχι.  
Σκεπτόμενη την Α’ Γυμνασίου, καταλαβαίνω πόσο πολύ έχουμε όλοι μας αλλάξει και ωριμάσει. 
Πόσο έχουμε μεγαλώσει τώρα, που από ανήξερα παιδιά του Δημοτικού, τελειώσαμε το Γυμνάσιο. 

Κωνσταντίνα Φωτοπούλου

Θα μπορούσα να γράψω σελίδες για τα χρόνια μου στο Γυμνάσιο 
και η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό είναι ένα μεγάλο 
«ευχαριστώ». Ευχαριστώ τους καθηγητές μου για όσα μου έμαθαν 
και τους συμμαθητές μου για τις αξέχαστες στιγμές που μου χάρισαν.  
Η μετάβαση στο Λύκειο δεν με τρομάζει, αν και θα μου λείψουν  
πολλά πράγματα. Ωστόσο, όταν μία πόρτα κλείνει, ανοίγει μία άλλη.  
Σας ευχαριστώ όλους για όλα...

Δανάη Τσέλιου
Το Βαρβάκειο ήταν μία καινούρια αρχή. Καινούριες φιλίες, 
καινούριες γνωριμίες, καινούριες γνώσεις.  
Και αυτό είναι που το κάνει αξέχαστο...

Τζωρτζίνα Σεϊντή

Τα λόγια αδυνατούν να περιγράψουν όσα ζήσαμε 
τα τελευταία τρία χρόνια. Αναμνήσεις, 
καλές ή κακές, αυτές μένουν στο τέλος.  
Τη στιγμή που τις ζούμε δεν το απολαμβάνουμε,  
γιατί ανησυχούμε για το μέλλον. 
Κοιτάζοντας όμως πίσω, τις νοσταλγούμε...  
«Είναι το πέρασμα του χρόνου σιγαλό 
κι απόκοσμο κι ο πόνος απαλά 
μες στην ψυχή μου λάμνει  
χαράζει η αυγή τον ουρανό, 
τ’ όνειρο μένει απόντιστο κι είναι 
σαν να διαβαίνουν μυρωμένοι θάμνοι» (Σεφέρης)

Στέλλα Τσουλουφά

Η διαδρομή μου στο Γυμνάσιο θα είναι πάντα  
μια γλυκιά ανάμνηση χαραγμένη στο νου μου.  
Κάθε εκδρομή, κάθε συμμετοχή μου στους ομίλους του σχολείου,  
κάθε σχόλιο των καθηγητών για αυτό το ξακουστό Γ4, 
κάθε χαρά και λύπη,  
θα έχουν πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.  
Κι ελπίζω αυτό να ισχύει για όλους,  
διότι εμείς, οι μαθητές, είμαστε το Βαρβάκειο. 

Ραφαηλία Στατήρη

Προτού έρθω στο σχολείο, ήξερα πως το επίπεδο των μαθητών  
ήταν αρκετά υψηλό και ήμουν τρομαγμένος. Ποτέ δεν πίστευα όμως,  
πως έπειτα από τρία χρόνια θα είχα αποκτήσει τέτοια αυτοπεποίθηση.  
Γνώρισα άτομα με τα οποία έχουμε γίνει πραγματικοί φίλοι,  
ενώ θα μου μείνουν αξέχαστες οι στιγμές που έζησα με τους συμμαθητές μου.  
Το Βαρβάκειο θα μείνει ανεξίτηλο στην καρδιά μου!!!

Πολυδεύκης Λαναράς

Τώρα που τελειώνουν τα τρία χρόνια 
φοίτησης μου στο Βαρβάκειο Πρότυπο 
Γυμνάσιο, αρχίζω να αναπολώ όλες αυτές 
τις ωραίες, αλλά και τις άσχημες στιγμές 
που βίωσα σε αυτό. Γνώρισα κι άλλα παιδιά, 
δημιούργησα νέες φιλίες και κέρδισα 
πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες. 
Ανοίγει μεν ένα νέο κεφάλαιο  
στη μαθητική μου ζωή, λυπάμαι 
όμως που φεύγω από το σχολείο.

Λάμπρος Τέγος

Τα τρία χρόνια του Γυμνασίου 
ήταν αρκετά καλά.  
Απέκτησα εμπειρίες και γνώρισα 
πολλά ενδιαφέροντα άτομα.  
Ελπίζω και τα επόμενα χρόνια 
στο Λύκειο να είναι το ίδιο όμορφα,  
παρόλο που, δυστυχώς, δεν θα είναι 
μαζί μας κάποια παιδιά.  
Μπορεί στα χρόνια του Γυμνασίου 
να μην καταφέραμε να πάμε τριήμερη 
εκδρομή, όμως μας αποζημίωσε  
ένα εβδονταημεράκι καραντίνας...

Χρίστος Πολίτης
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Έχω ανάμεικτα συναισθήματα 
για τα τρία αυτά χρόνια στο Γυμνάσιο.  
Από την μία, μερικοί καθηγητές 
και μαθήματα δεν θα μου λείψουν πολύ 
στο Λύκειο. Από την άλλη όμως, έκανα 
φιλίες που ελπίζω να διαρκέσουν για 
πολύ ακόμα και απέκτησα νέες γνωσεις.

Γιώργος Χωριανόπουλος

Τα τρία χρόνια μπορεί να πέρασαν πολύ γρήγορα (ή τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε!), 
αλλά άφησαν σημάδια στη μνήμη μου που δεν πρόκειται να σβηστούν...  
Δεν μετανιώνω για την προσπάθεια που κατέβαλα για να καταφέρω να βρίσκομαι 
εδώ σήμερα. Κρατάω μόνο τις όμορφες στιγμές που, ευτυχώς, είναι αμέτρητες!  
Φιλίες, τσακωμοί, κοπάνες, διαγωνίσματα... 
Όλα αποτελούν πια μια γλυκιά ανάμνηση, μακρινή, μα παντοτινή...

Κατερίνα Πόθου

Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι, μια μεγάλη αλλαγή  
χωρίς τους παλιούς φίλους του Δημοτικού.  
Όμως, οι καινούριοι φίλοι δεν άργησαν να έρθουν  
και να κάνουν την εμπειρία ακόμα πιο όμορφη.  
Υπήρξαν δυσκολίες: τα μαθήματα, οι εξετάσεις, η φετινή χρονιά,  
που κανείς δεν ήξερε τι μας φύλαγε.  
Και ο αποχωρισμός από τους παλιούς καθηγητές είναι άσχημος.  
Θα θυμάμαι τις ωραίες στιγμές στο Γυμνάσιο και ελπίζω ότι  
θα υπάρξουν και άλλες με τους συμμαθητές μου στο Λύκειο.

Βασιλική Χατζηγιαννάκου

Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω.  
Τρία χρόνια. Τρία υπέροχα χρόνια που δεν θα ξεχάσω ποτέ.  
Έχω να θυμάμαι τόσα πολλά. Τα πρωινά, πριν χτυπήσει 
το κουδούνι, ενδιαφέρουσες συζητήσεις με καθηγητές, 
πλάκες, κενά... Θα αναπολώ ακόμη και τις «άσχημες» 
στιγμές. Τις στιγμές άγχους, διαγωνίσματων, τεστ... 
Η πίκρα έγινε γλύκα.

Άννα Χιώτη

Πέρασα πραγματικά πολύ ωραία. Υπήρχαν στιγμές που πιέστηκα,  
αλλά οι καλές αναμνήσεις είναι περισσότερες. Ωραίες σχολικές εκδρομές,  
εκδρομές με τους ομίλους, γιορτές, πάρτι... ακόμα και η κατάληψη.  
Μου έλειψαν λίγο οι περίπατοι, αλλά απέκτησα εμπειρίες.  
Γνώρισα παιδιά, πολλά από τα οποία έγιναν καλοί μου φίλοι.  
Τελικά, έχω πάντα κάτι θετικό στο μυαλό μου  
και χαίρομαι που θα συνεχίσουμε όλοι μαζί στο Λύκειο  
για να μοιραστούμε ακόμη περισσότερα πράγματα.

Μάρω Χρυσοπούλου

Με θυμάμαι να περνάω την πύλη του Βαρβακείου και σαν να ακούω μια φωνή να μου λέει:  
«Εδώ θα περάσεις κάποιες από τις καλύτερες στιγμές της εφηβείας σου,  
θα γνωρίσεις άτομα και καθηγητές που θα σημαδεύσουν την ζωή σου.  
Μέσα σε αυτούς τους τοίχους θα αισθανθείς τα πιο έντονα συναισθήματα.  
Θα αποκτήσεις εμπειρίες που άλλα άτομα δεν θα αποκτήσουν σ’ όλη τους τη ζωή».  
Και πράγματι. Η κάθε στιγμή είχε τη δική της μαγεία, το δικό της μυστήριο και ήταν ξεχωριστή.  
Κλείνω λοιπόν, το κεφάλαιο Γυμνάσιο, αιχμαλωτίζω οτιδήποτε έχω ζήσει εκεί  
και είμαι έτοιμη να δημιουργήσω και άλλες αναμνήσεις στο Λύκειο. 

Μυρσίνη Χρυσουλάκη-Μαστροκώστα Τα τρία τελευταία χρόνια ήταν πολύ σημαντικά 
για εμένα. Στο Γυμνάσιο απέκτησα όμορφες 
εμπειρίες, έκανα νέους φίλους, έμαθα καινούρια 
πράγματα και διεύρυνα τους ορίζοντές μου.  
Αυτά τα χρόνια θα τα κρατήσω και 
θα με ακολουθούν στην υπόλοιπη ζωή μου…

Εβίτα Ψωμά-Διακουμάκου

Πέρασα τρία απίστευτα χρόνια!  
Ευχαριστώ τους συμμαθητές και τους καθηγητές μου για όλα!

Ορέστης Χατζηαποστόλου

Φέτος τελειώνουμε το Γυμνάσιο. Στα τρία χρόνια έχουν συμβεί πολλά.  
Για κάποια χαίρομαι, για άλλα όχι. Σε κάθε περίπτωση όμως,  
χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία να βρεθώ στο Βαρβάκειο.  
Γνώρισα άτομα που εύχομαι να κρατήσω επαφή μαζί τους.  
Τώρα ξεκινά το Λύκειο. Από όσα ξέρω, δεν είναι και η πιο ωραία εμπειρία.  
Ωστόσο, μπορεί να είναι διαφορετικά από ό,τι έχω ακούσει. Ποιος ξέρει;

Βαγγέλης Φλώκος

Τα τρία αυτά χρόνια που πέρασα στο Βαρβάκειο ήταν πολύ διασκεδαστικά...  
μόνο ωραίες αναμνήσεις μπορώ να έχω!  
Το σχολείο αυτό αποτέλεσε μια καινούρια αρχή για εμένα,  
αφού έκανα νέες φιλίες και γνωριμίες και εμπλούτισα τις γνώσεις μου  
σε πάρα πολλούς τομείς... Ας ελπίσουμε και το Λύκειο να είναι το ίδιο ωραίο.

Αναστάσης Χαϊδεμένος

Τον πρώτο χρόνο στο Γυμνάσιο «ψαχνόμουνα».  
Τον δεύτερο νόμιζα ότι είχα βρει τον εαυτό μου.  
Τον τρίτο συνειδητοποίησα ότι δεν ξέρω τίποτα.  
Τέλος πάντων, καλή φάση!  
Το Γυμνάσιο θα το θυμάμαι για πάρα πολύ καιρό... Βίβα!

Γιώργος Τσιλιγιάννης

Στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο πέρασα τρία υπέροχα χρόνια,  
τα οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ! 

Κωνσταντίνος Τουλιάτος-Παπατζανάκης
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Τελειώνοντας μια δύσκολη και «περίεργη» χρονιά  
που δεν μας άφησε να κάνουμε όσα θέλαμε,  

σας ευχόμαστε τα καλύτερα στη ζωή σας.  
Να προχωράτε πάντα μπροστά και να «κυνηγάτε» τα όνειρά σας!

Υπεύθυνη λευκώματος
Σοφία Γελαδάκη (Διευθύντρια ΒΠΓ)

Χορηγός 
Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Επιμέλεια ψηφιακής έκδοσης 
Δήμητρα Κομνηνού

Εξώφυλλο 
Αθηνά Μακρή  

(μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου, ΚΓΑ)

Συντελεστές Λευκώματος






