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Κε ζηόρν ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε θάπνηα ζρνιή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαηέβαιαλ θάζε πξνζπάζεηα, δίλνληαο ηνλ θαιύηεξν 
εαπηόο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξώζνπλ από ηηο πςειόηεξεο βαζκνινγίεο ζηα ζρνιεία ηνπο. 
Ξξόθεηηαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη θαηάθεξαλ όρη απιώο λα γξάςνπλ θαιά ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, αιιά θαη λα αξηζηεύζνπλ. 
Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, αιιά θαη γηα ην ρξόλν πνπ αθηέξσζαλ γηα λα θηάζνπλ ζην 
επηζπκεηό απνηέιεζκα, κίιεζαλ ζηελ «Ξ» νξηζκέλνη από ηνπο αξηζηνύρνπο, νη νπνίνη ζπγθέληξσζαλ ηνλ πςειόηεξν βαζκό πξόζβαζεο 
κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 
 
Μεθοδικό και ζσζηημαηικό διάβαζμα 
Ρελ πςειόηεξε βαζκνινγία ζην 4ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ ζπγθέληξσζε ν Λίθνο Ενπκάθεο, ν νπνίνο είρε αθνινπζήζεη ηελ 
ηερλνινγηθή θαηεύζπλζε. 
Ν Λίθνο θαηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη 19.615 κόξηα, έρνληαο ζηηο πξώηεο πξνηηκήζεηο ηνπ ηε Πρνιή Κεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ 
πνινγηζηώλ ή Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ. 
Όπσο αλέθεξε ν ίδηνο, ην δηάβαζκα είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη βάζεηο πνπ έρεη έλαο 
καζεηήο από ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο.  
«Θεσξώ όηη ην κεζνδηθό θαη ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα είλαη ην θαιύηεξν. Θα πξέπεη λα θαηαλέκεηο ζσζηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζνπ. 
Ξξνζσπηθά αλαδήηεζα ηελ πνηόηεηα θαη όρη ηελ πνζόηεηα ζην δηάβαζκα. Ξαξ’ όιν απηά δε ζηεξήζεθα ηηο εμόδνπο κνπ κε ηνπο θίινπο 

κνπ, αιιά ήμεξα πώο λα νξγαλώζσ ην δηάβαζκα κνπ» επηζεκαίλεη ν ίδηνο. 
 
Νη θόπνη ηεο Αγγειηθήο Αλδξηαλάθε αληακείθζεθαλ, αθνύ ήηαλ κεγάιε ε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιιε ηδηαίηεξα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 
πξηλ ηηο Ξαλειιήληεο. 
Ζ Αγγειηθή ζπγθέληξσζε 19.221 κόξηα, αθνινπζώληαο ηελ ζεηηθή θαηεύζπλζε από ην 11ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ. 
Ζ ίδηα είρε ζπγθεληξσζεί πεξηζζόηεξν ζην δηάβαζκα ηεο κεηά ηα Σξηζηνύγελλα, νπόηε θαη κπήθε ζηελ ηειηθή επζεία γηα ηηο εμεηάζεηο. 
«Ρνλ ηειεπηαίν θαηξό είρα θαηαβάιεη κεγάιε πξνζπάζεηα. 
Δίρα πεξηνξίζεη θάπσο θαη ηηο εμόδνπο κνπ, αιιά λνκίδσ όηη κεηά από απηά ηα απνηειέζκαηα όηη άμηδε ηνλ θόπν. 
Γε κπνξώ λα πσ όηη θαηαπηέζηεθα θαη πάξα πνιύ ηε θεηηλή ρξνληά, απιά είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη έηζη έπξεπε λα γίλεη» αλαθέξεη ε 
ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. 
 
Ρελ πςειή βαζκνινγία ησλ 18.700 κνξίσλ θαηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη ν Θώζηαο Γεξκαθόπνπινο ζην 3ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ, πνπ 
είρε αθνινπζήζεη ηελ Ρερλνινγηθή Θαηεύζπλζε. 
Ν Θώζηαο δελ έρεη απνθαζίζεη αθόκε, ζε πνηα ζρνιή ζα ήζειε λα εηζαρζεί, αιιά ηνλ ελδηαθέξνπλ νη ζρνιέο ηνπ Ξνιπηερλείνπ. «Γελ 
είλαη έηζη, όπσο ηα ιέλε όινη. Γε ρξεηάδεηαη πνιύ δηάβαζκα, αιιά ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα. Λα πξνζέρεη ν καζεηήο ηελ ώξα πνπ 

δηαβάδεη, λα είλαη ζπγθεληξσκέλνο. Λα θάλεη νπζηαζηηθό δηάβαζκα θαη όρη λα ηα καζαίλεη “παπαγαιία”. Γε ζηεξήζεθα ηίπνηα απνιύησο 
θαη ζα κπνξνύζα λα πσ όηη ήηαλ κηα ηδηαίηεξα επράξηζηε ρξνληά, κόλν ιίγν πην δόξηθε από ηηο πξνεγνύκελεο» αλαθέξεη ν ίδηνο. 
Ν Θώζηαο ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ θξνληηζηεξίνπ ηνπ γηα ηε ζηήξημε πνπ 
ηνπ παξείραλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ. 
 
Ρν Ξαηδαγσγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε πξώηε πξνηίκεζε ηεο Ξόπεο Κειηζζνπξγάθε, ε νπνία ζπγθέληξσζε 18.317 κόξηα, 
αθνινπζώληαο ηε ζεσξεηηθή θαηεύζπλζε. 
Ζ Ξόπε απνθνίηεζε από ην 11ν Δληαίν Ιύθεην, δηαηεξώληαο ηελ ςπρξαηκία θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 
 
«Ήηαλ κία ηδηαίηεξα θνπξαζηηθή ρξνληά, όπσο ήηαλ θπζηνινγηθό, αιιά παξόιν απηά ήκνπλ ήξεκε, κε ςπρξαηκία θαη δελ αγρσλόκνπλ, 
όπσο θάλνπλ πνιιά παηδηά» ζεκεηώλεη ε ίδηα. 
Ζ Ξόπε δε ζηεξήζεθε ηηο βόιηεο κε ηηο θίιεο ηεο, απιά είρε ηηο είρε πεξηνξίζεη ιίγν γηα λα πξνιαβαίλεη λα δηαβάδεη. 
 
Ζ Λνκηθή Αζελώλ είλαη ν ζηόρνο ηεο Θσλζηαληίαο Κπαξηηάθε, απόθνηηνο ηνπ 1νπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ, ε νπνία ζπγθέληξσζε 
18.736 κόξηα. 

Ζ Θσλζηαληία αθνινύζεζε ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα κε επηκνλή. 
«Έθαλα ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα, κε επηκνλή θαη όρη μελύρηηα. 
Θαηέβαια κεγάιε πξνζπάζεηα από ην πξνεγνύκελν θαινθαίξη, νπόηε θαη μεθίλεζε ε πξνεηνηκαζία. Δίρα πεξηνξίζεη θαηά πνιύ ηηο βόιηεο 
κνπ κε ηελ παξέα κνπ, πξνθεηκέλνπ λα αθηεξώλσ ην ρξόλν πνπ ήζεια ζηα καζήκαηα κνπ» ηνλίδεη ε ίδηα. 
Γηέθνςε ην αγαπεκέλν ηεο άζιεκα, ην βόιετ, γηα λα αθηεξσζεί ζηα καζήκαηα ηεο ε Άληδεια Θίκν, αιιά ηειηθά νη θόπνη ηεο 
αληακείθζεθαλ. 
 
Ζ Άληδεια ζπγθέληξσζε 18.300 κόξηα, αθνινπζώληαο ηελ ζεηηθή θαηεύζπλζε ζην 1ν Δληαίν Ιύθεην Ζξαθιείνπ. 
«Γηάβαζα αξθεηά από ην πεξαζκέλν θαινθαίξη. Δίρα πεξηνξίζεη θαη ηηο βόιηεο κνπ κε ηηο θίιεο κνπ, αιιά θαη ηηο πξνπνλήζεηο ζην βόιετ. 
Ρν βόιετ αλαγθάζηεθα λα ην αθήζσ, δηόηη νη πξνπνλήζεηο κνπ ζπλέπηπηαλ κε ηηο ώξεο ησλ καζεκάησλ κνπ θαη έηζη δε κπνξνύζα λα 
πεγαίλσ ζε απηέο. Γελ πξνιάβαηλα θαη έπξεπε λα δηαβάζσ ηα καζήκαηα κνπ» πξνζζέηεη ε ίδηα. 
Ζ Άληδεια ζα ήζειε λα εηζαρζεί ζε θάπνηα από ηηο ζρνιέο ηνπ Ξνιπηερλείνπ. 
 
Ρν όλεηξν ηεο θπλήγεζε γηα δεύηεξε θνξά ε Δηξήλε Βειεγξάθε, ηελ Νδνληηαηξηαθή Αζελώλ, ε νπνία ζπγθέληξσζε 19.135 κόξηα. 
Ζ ίδηα ηελ πξώηε θνξά πνπ έδσζε Ξαλειιήληεο εηζήρζε ζηελ Φαξκαθεπηηθή Πρνιή Ξάηξαο, αιιά δελ ήηαλ κέζα ζηηο πξώηεο ηεο 

πξνηηκήζεηο. 
« Θα επηιέμσ λα αλάκεζα ζηελ Νδνληηαηξηθή θαη ηελ Ηαηξηθή. Απηό ζα ην δσ ζηελ πνξεία. 
Θαηά ηε γλώκε κνπ ην λα δίλεηο δεύηεξε θνξά έρεη θάπνηα ηδηαηηεξόηεηα. Δίρα πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα λα δηαβάζσ, αιιά ζα κπνξνύζα 
λα πσ όηη δνξηδόκνπλ πεξηζζόηεξν ςπρνινγηθά. 
Από ηελ άιιε κεξηά έλησζα θαη εμαζθαιηζκέλε, αθνύ είρα ήδε ηελ άιιε ζρνιή, ηε Φαξκαθεπηηθή.  
 


