
Οη αρηζηούτοη ηωλ Παλειιαδηθώλ κηιούλ ζηελ “Π” γηα ηο “κσζηηθό” ηοσς 

Τεο Ιαηεξίλαο Λπισλά 

 

Έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζηόρνπο ζηε δσή ελόο έθεβνπ είλαη ε ζπγθέληξσζε πνιιώλ 

κνξίσλ ζηηο Παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη ε εηζαγσγή ζε κία θαιή ζρνιή Τξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίδεη αξγόηεξα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 

Δηάβαζκα κε ζσζηό πξόγξακκα, ρσξίο ππεξβνιέο, θαη πεξηνξηζκόο ησλ εμόδσλ είλαη ίζσο ε 

θαιύηεξε ζπληαγή γηα λα θηάζεη θάπνηνο ζε απηό ην ζηόρν. 

Η “Π” κίιεζε κε ηνπο αξηζηνύρνπο καζεηέο ηνπ λνκνύ πνπ θαηάθεξαλ λα βγάινπλ βαζκό 

πξόζβαζεο πάλσ από 19 θαη κίιεζαλ γηα ην κπζηηθό ηεο επηηπρίαο ηνπο. 

 

Πρώηε ζηο 3ο ΕΛΗ 

Η Μαηάζα Φσηάθε αθνινύζεζε ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ζην 3ν Εληαίν Κύθεην Ηξαθιείνπ θαη έβγαιε βαζκό πξόζβαζεο 19, 78, ηνλ 

πςειόηεξν ζην ζρνιείν ηεο. Τώξα, ζέιεη λα κπεη είηε ζηελ Iαηξηθή είηε ζηε Σρνιή Πνιηηηθώλ Λεραληθώλ. “Πηζηεύσ όηη ην θαιύηεξν 

είλαη λα έρεηο πξόγξακκα θαη λα βιέπεηο κπξνζηά”, ππνζηεξίδεη. Η Μαηάζα νκνινγεί όηη ζηεξήζεθε αξθεηά πξάγκαηα αιιά ε επηηπρία 

αμίδεη. Πεξηζζόηεξν ρξεηάζηεθε λα ζπζηάζεη ώξεο δηαζθέδαζεο ηε θεηηλή ρξνληά αιιά δελ πξνέβε ζε ππεξβνιέο. “Δε βγαίλεηο όπνηε 

ζεο, δελ έρεηο ηηο εμόδνπο θαη ηελ αλεκειηά ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ”, ζρνιηάδεη. Η Μαηάζα αλαθέξεη όηη ζηελ ηξίηε Κπθείνπ ππάξρεη 

κηα ςπρνινγηθή πίεζε ζηα παηδηά γηαηί πιεζηάδνπλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη αγρώλνληαη. “Όινη πεξλάκε θάπσο έηζη, όκσο ππάξρεη ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ πξνζπάζεζεο θαη πέηπρεο”, θαηαιήγεη. 

 

Με κέηρο 

Η Γεσξγία Παπαδάθε κε βαζκνινγία 19,33 από ηελ ηερλνινγηθή θαηεύζπλζε είλαη από ηηο πξώηεο καζήηξηεο ζην 3ν Εληαίν Κύθεην 

Ηξαθιείνπ, θαη ηώξα επηζπκεί λα ζπνπδάζεη είηε ειεθηξνιόγνο ζην Πνιπηερλείν ηεο Αζήλαο είηε Φπζηθή ζην Ηξάθιεην. “Πάληα είρα έλα 

κέηξν, κόλν θέηνο κπνξώ λα πσ όηη ζπζίαζα θάπνηα πξάγκαηα”, αλαθέξεη ε ίδηα. Η Γεσξγία επηζεκαίλεη όηη ρξεηάδεηαη ζπγθέληξσζε 

θαη λα κελ παξαζύξεζαη από ηη θάλνπλ νη άιινη. “Δε ρξεηάζηεθε όκσο λα ζηεξεζώ πνιιά, όπσο ηνλ αζιεηηζκό πνπ κε ελδηαθέξεη”, 

ζεκεηώλεη.  

 

Με πρόγρακκα 

“Πξόγξακκα ρξεηάδεηαη θαη πξνζπάζεηα όια ηα ρξόληα ηνπ ζρνιείνπ”, αλαθέξεη ε Λαξία Σαββάθε από ην 3ν Κύθεην πνπ έβγαιε βαζκό 

πξόζβαζεο 19,33. “Δελ έβγαηλα θέηνο όπσο παιηόηεξα θαη δηάβαδα πνιιέο ώξεο αιιά όρη ζε ππεξβνιηθό βαζκό”, εμεγεί ε ίδηα. Η Λαξία 

ελδηαθέξεηαη γηα ην Πνιπηερλείν είηε ζηελ Αζήλα είηε ζηε Θεζζαινλίθε. Τέινο, ε ίδηα ζεκεηώλεη όηη δηάβαδε γηα λα πεηύρεη έλα θαιό 

βαζκό πνπ ζα ηεο εμαζθάιηδε ηελ πξόζβαζε ζε κία θαιή ζρνιή. 

 

Αθηερώζεθε ζηο δηάβαζκα 

Δηάβαζκα από ηηο πξώηεο θηόιαο ηάμεηο ηνπ Δεκνηηθνύ, είλαη ην κπζηηθό ηεο επηηπρίαο γηα ηελ Θνπιία Ινύδνπκα, πνπ έβγαιε βαζκό 

πξόζβαζεο 19,40 θνηηώληαο ζην 3ν Εληαίν Κύθεην. Πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζηα καζήκαηα, ρξεηάζηεθε νξγαλσκέλν δηάβαζκα 

ρσξίο ειιείςεηο θαη θελά. Η Θνπιία δε ζηεξήζεθε πνιιά πξάγκαηα, αιιά πεξηόξηζε ιίγν ηηο εμόδνπο ηεο κεηά από ην Πάζρα. 

“Αθηεξώζεθα ζην δηάβαζκα εθείλε ηελ πεξίνδν, αιιά καο αγρώλεη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί, επηπρώο δελ έλησζα πεξηνξηζκέλε”, 

αλαθέξεη. Η Θνπιία ζέιεη λα ζπνπδάζεη Μνκηθή ζηε Θεζζαινλίθε θαζώο ζεσξεί όηη ε πόιε είλαη ηδαληθή γηα θνηηεηέο θαη ε Σρνιή 

βξίζθεηαη ζε έλα πνιύ θαιό επίπεδν. 

Αληακείθζεθαλ οη θόποη ηες 

Οη θόπνη ηεο Αγγειηθήο Αλδξηαλάθε αληακείθζεθαλ, αθνύ ήηαλ κεγάιε ε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιε, ηδηαίηεξα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

πξηλ ηηο Παλειιήληεο. Η Αγγειηθή ζπγθέληξσζε 19.221 κόξηα, αθνινπζώληαο ηελ ζεηηθή θαηεύζπλζε από ην 11ν Εληαίν Κύθεην 

Ηξαθιείνπ. Η ίδηα είρε ζπγθεληξσζεί πεξηζζόηεξν ζην δηάβαζκα ηεο κεηά ηα Φξηζηνύγελλα, νπόηε θαη κπήθε ζηελ ηειηθή επζεία γηα ηηο 

εμεηάζεηο. “Τνλ ηειεπηαίν θαηξό είρα θαηαβάιεη κεγάιε πξνζπάζεηα. Είρα πεξηνξίζεη θάπσο θαη ηηο εμόδνπο κνπ, αιιά λνκίδσ όηη κεηά 

από απηά ηα απνηειέζκαηα όηη άμηδε ηνλ θόπν. Δελ κπνξώ λα πσ όηη θαηαπηέζηεθα θαη πάξα πνιύ ηε θεηηλή ρξνληά, απιά είρα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη έηζη έπξεπε λα γίλεη”, αλαθέξεη ε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. 

Πρώηος ζηο 4ο ΕΛΗ 

Τελ πςειόηεξε βαζκνινγία ζην 4ν Εληαίν Κύθεην Ηξαθιείνπ ζπγθέληξσζε ν Μίθνο Ζνπκάθεο, ν νπνίνο είρε αθνινπζήζεη ηελ 

ηερλνινγηθή θαηεύζπλζε. Ο Μίθνο θαηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη 19.615 κόξηα, έρνληαο ζηηο πξώηεο πξνηηκήζεηο ηνπ ηε Σρνιή Λεραληθώλ 

Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ ή Πνιηηηθώλ Λεραληθώλ. 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. Πξνζσπηθά αλαδήηεζα ηελ πνηόηεηα θαη όρη ηελ 

πνζόηεηα ζην δηάβαζκα. Παξ’ όια απηά δε ζηεξήζεθα ηηο εμόδνπο κνπ κε ηνπο θίινπο κνπ, αιιά ήμεξα πώο λα νξγαλώζσ ην 

δηάβαζκα κνπ”, επηζεκαίλεη ν ίδηνο. 

 

Με ζσκκάτοσς 

Λε ζπζηεκαηηθό θαη νξγαλσκέλν δηάβαζκα ν Γηώξγνο Δαξηβηαλάθεο από ην Εληαίν Κύθεην ησλ Αγίσλ Δέθα θαηάθεξε λα βγάιεη βαζκό 

πξόζβαζεο 19,08 θαη ηώξα πνπ νη πξνζπάζεηέο ηνπ απέδσζαλ θαξπνύο, νλεηξεύεηαη ηελ εηζαγσγή ζηε ζρνιή Ηιεθηξνιόγσλ 

Λεραλνιόγσλ ζην Εζληθό Λεηζόβην Πνιπηερλείν. Ο Γηώξγνο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν δε ρξεηάζηεθε λα ζηεξεζεί πνιιά πξάγκαηα 

 



πξνθεηκέλνπ λα δεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ λα παίξλνπλ ζάξθα θαη νζηά. Τν κόλν πνπ ρξεηάζηεθε ήηαλ λα ειαηηώζεη ηηο εμόδνπο θαη ηηο 

βόιηεο κε ηηο παξέεο ηνπ. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ , πάλησο, είρε ζύκκαρνπο ηνπο θαζεγεηέο ζην ζρνιείν, ην θξνληηζηήξην πνπ 

παξαθνινπζνύζε θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ πνπ ζηάζεθε πάληα ζην πιεπξό ηνπ.  

 

Πρώηος ζηο 8ο ΕΛΗ 

Ο Επηύρεο Παπαγξεγνξάθεο ζπγθέληξσζε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία ζην ζρνιείν ηνπ, ην 8ν Εληαίν Κύθεην Ηξαθιείνπ, κε βαζκό 

πξόζβαζεο 19,47. Ο ίδηνο αλαθέξεη όηη πάληα είλαη απαξαίηεην ην δηάβαζκα, ηδηαίηεξα ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ ιπθείνπ, αιιά πξέπεη, 

πάλσ από όια, λα είλαη ζσζηό θαη κεζνδηθό. “Δε ζηεξήζεθα πνιιά, πήγαηλα θαη ζην Σηάδην γηα αζιεηηζκό θαη έβγαηλα, αξθεί λα έρεηο 

πξόγξακκα”, ππνζηεξίδεη ν Επηύρεο. Ο Επηύρεο νκνινγεί όηη είρε πνιύ άγρνο θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο αιιά όζν 

πιεζίαδαλ νη εκέξεο ησλ εμεηάζεσλ, ηόζν ν ίδηνο εξεκνύζε, “ίζσο επεηδή έθηαλε ην ηέινο ηεο πξνζπάζεηαο θαη πιεζίαδα ζην ζηόρν 

κνπ”, εμεγεί. Τν όλεηξν ηνπ Επηύρε ήηαλ λα γίλεη γηαηξόο θαη πηζηεύεη όηη σο ε εηζαγσγή ηνπ ζηε ζρνιή ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή ησλ 

κεγαιύηεξσλ δπζθνιηώλ.  

 

Σσζηεκαηηθό δηάβαζκα 

“Σπζηεκαηηθό δηάβαζκα θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο”, ζεσξεί ε Ζσή Ινύηε- Σππξάληδνπ, καζήηξηα ηνπ 8νπ Εληαίνπ 

Κπθείνπ Ηξαθιείνπ, σο κπζηηθό ηεο επηηπρίαο γηα θάζε ππνςήθην. Η Ζσή ζεσξεί όηη έλα πνιύ θαιό πξόγξακκα πνπ ηεξείηαη θαηά 

γξάκκα θαη ζπγθέληξσζε όηαλ δηαβάδεηο ρσξίο ππεξβνιέο, όπσο μελύρηηα γηα λα ηειεηώζεηο έλα θεθάιαην, είλαη ην απαξαίηεην εθόδην 

γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. “Δελ πηέζηεθα θαζόινπ, έβγαηλα κηα θνξά ηελ εβδνκάδα”, αλαθέξεη. Η ίδηα ζέιεη λα 

πεξάζεη ζην ηκήκα Φηινινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε Θεζζαινλίθε. “Η Θεζζαινλίθε είλαη κηα κεγάιε πόιε θαη 

ζπγρξόλσο πξνζθέξεηαη γηα θνηηεηηθή δσή, δελ είλαη όπσο ε Αζήλα, είλαη πην αλζξώπηλε”, ππνζηεξίδεη. 

 

Χωρίς πίεζε 

Δεύηεξε ρξνληά έδσζε Παλειιήληεο θέηνο ε Αθξνδίηε Λαλαξή, ε νπνία ζηε θεηηλή ηεο πξνζπάζεηα θαηάθεξε λα βγάιεη βαζκό 

πξόζβαζεο 19,05 θαη βιέπεη ηνπο θόπνπο ηεο λα αληακείβνληαη. “Δελ είρα ηελ πίεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη δηέζεηα πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα 

δηάβαζκα”, εμεγεί ε ίδηα. Η Αθξνδίηε αλαθέξεη όηη ζηελ αξρή ήηαλ άζρεκα ςπρνινγηθά πνπ αλαγθάζηεθε λα μαλαδώζεη αιιά κεηά είδε 

όηη ηα πξάγκαηα απνδείρηεθαλ πην εύθνια γηα εθείλε. Όλεηξν ηεο από Γπκλάζην ήηαλ λα πεξάζεη ζηε Σρνιή Αξρηηεθηνληθήο ζην 

Πνιπηερλείν ελώ αλαθέξεη όηη είρα κηα κηθξή θιίζε πξνο ην ζρέδην. Φπζηθά, παξαθνινύζεζε ηδηαίηεξα καζήκαηα γηα λα κπνξεί λα πάξεη 

έλα θαιό βαζκό ζην εηδηθό κάζεκα. Η Αθξνδίηε πξνηηκά λα πεξάζεη ηα θνηηεηηθά ηεο ρξόληα ζηελ Πάηξα θαζώο ζεσξεί όηη έρεη 

νκνξθόηεξε θνηηεηηθή δσή ζε ζρέζε κε ηελ Αζήλα. 

 

Με πείζκα 

Η Λαξία Ζνπξαξάθε, από ην 8ν Εληαίν Κύθεην Ηξαθιείνπ, θαηάθεξε λα βγάιεη βαζκό πξόζβαζεο 19,27 θαη εμεγεί ηνλ ηξόπν πνπ ην 

πέηπρε “απιά ρξεηάδεηαη πείζκα γηα λα πεηύρεηο ην ζηόρν ζνπ”. Η ίδηα αλαθέξεη όηη δε ρξεηάζηεθε λα ζηεξεζεί πνιιά πξάγκαηα, απιά 

πεξηόξηζε ηηο εμόδνπο ηεο θαη ηηο ώξεο πνπ αθηέξσλε ζηε δηαζθέδαζε. “Τν δηάβαζκα γηα κέλα ήηαλ ηθαλνπνίεζε θαη επραξίζηεζε, δελ 

ην έθαλα από ππνρξέσζε”, πξνζζέηεη θαη ζεσξεί όηη γηα απηό ην ιόγν νη πξνζπάζεηέο ηηο απέδσζαλ θαξπνύο. Τώξα, ε πξώηε ηεο 

πξνηίκεζε είλαη ε ζηξαηησηηθή Θαηξηθή γηαηί ζεσξεί όηη ε πνιηηηθή Iαηξηθή δελ πξνζθέξεη ζηηο κέξεο καο επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 

“Δελ κπνξώ λα πσ όηη ήηαλ ην όλεηξό κνπ από κηθξή, απιά πηζηεύσ όηη κπνξώ λα βνεζήζσ θαη λα ηα θαηαθέξσ”, ζρνιηάδεη. Τέινο, ε 

Λαξία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ έξεπλα θαη ζεσξεί όηη ζε απηό ηνλ ηνκέα κπνξεί λα αζρνιεζεί κε απηήλ. 

 

Με ζηότο 

Η Δήκεηξα Σηδεξνπνύινπ είρε πξόγξακκα θαη δε ρξεηάζηεθε λα δηαβάδεη αηειείσηεο ώξεο γηα λα θηάζεη ζηνλ 19,02 πνπ πέηπρε 

θνηηώληαο ζην 8ν Κύθεην. “Είρα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θαη έλα ζηόρν, απηό κε βνήζεζε ζεκαληηθά”, εμεγεί ε ίδηα. Η Δήκεηξα δε 

ρξεηάζηεθε λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο εμόδνπο ηεο, δελ έθαλε ππεξβνιέο. Απιά, δηάβαδε όιεο ηηο ρξνληέο ζην ζρνιείν θαη απηό ηε 

βνήζεζε λα έρεη κηα νκαιή κεηάβαζε ζηελ ηξίηε Κπθείνπ. “Έκαζα από κηθξή λα δηαβάδσ κε πξόγξακκα”, ππνζηεξίδεη. Η Δήκεηξα ηώξα 

ζέιεη λα κπεη ζην Πνιπηερλείν, ελώ ελδηαθέξεηαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή.  

 

Ο πρώηος από ηο Παγθρήηηο 

Ο Άξεο Πεπθηαλάθεο, καζεηήο ηνπ Παγθξήηηνπ Κπθείνπ ζεσξεί όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθό ην γεγνλόο λα κε ζηεξείζαη ηηο εμόδνπο ζνπ. Ο 

Άξεο έρεη βαζκό πξόζβαζεο 19,33 θαη ζπγθέληξσζε ηόζν πςειή βαζκνινγία κε θαζεκεξηλό θαη ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα κε κέηξν, ελώ 

δε ζηεξήζεθε πνιιά πξάγκαηα από ηε δσή πνπ έθαλαλ όινη νη ζπκκαζεηέο ηνπ. “Η ππεξβνιή δελ νδεγεί ζε θαλέλα απνηέιεζκα”, 

εμεγεί ν ίδηνο. Ο Άξεο πηζηεύεη όηη ηνλ βνήζεζαλ νη βάζεηο πνπ είρε από ηηο πξνεγνύκελεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. Η Μνκηθή Αζελώλ 

απνηειεί ηώξα ην ζηόρν ηνπ, θαζώο ελδηαθέξεηαη πνιύ γηα ην αληηθείκελν θαη ζεσξεί όηη ηνπ πξνζθέξεη πνιιέο ελαιιαθηηθέο γηα 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε.  

 

Ο πρώηος από ηο Λύθεηο Γαδίοσ 

Ο κνλαδηθόο από ην Κύθεην Γαδίνπ πνπ θαηάθεξε λα βγάιεη βαζκό πξόζβαζεο πάλσ από 19, ζπγθεθξηκέλα, 19,13, δειώλεη όηη “δελ 

ππάξρεη κπζηηθό επηηπρίαο”. Ο Λάλνο Αλησλνγηαλλάθεο αλαθέξεη όηη αλαγθαζηηθά ζηεξείζαη πξάγκαηα αιιά όρη ππεξβνιηθά, ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα λα παο κηα βόιηα κε ηνπο θίινπο ζνπ γηα λα μεθνπξαζηείο. “Όηαλ ζεο λα πεηύρεηο θάηη ζα ζηεξεζείο”, ππνγξακκίδεη θαη 

αλαθέξεη όηη “ζίγνπξα αμίδεη ηνλ θόπν”. Ο Λάλνο ζέιεη λα ζπνπδάζεη είηε ζε ζηξαηησηηθή ζρνιή, θαηά πξνηίκεζε ζρνιή Θθάξσλ, είηε 

ζην Πνιπηερλείν, όπνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζρνιή Λεραλνιόγσλ Ηιεθηξνιόγσλ.  

 

 


