
Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα 

Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε 

 

Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο…  

Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο ησλ Παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ πνπ κε ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα θαη πεξηνξηζκέλεο εμόδνπο 

θαηάθεξαλ λα θεξδίζνπλ κηα ζέζε ζηελ πξώηε ζρνιή πξνηίκεζήο ηνπο. 

Τα «ρξπζά παηδηά» ησλ Παλειιελίσλ κνηξάδνληαη κε ηελ «Π» ην κπζηηθό ηεο επηηπρίαο ηνπο θαη ζπκβνπιεύνπλ ηνπο 

κειινληηθνύο ππνςεθίνπο πνηα είλαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα λα βξεζνύλ κπξνζηά ζηελ πόξηα 

θάπνηαο πςειόβαζκεο ζρνιήο… 

 

Άμηδαλ ηνλ θόπν νη ζπζίεο 

 

ηε Λνκηθή Αζήλαο, πεξλάεη ε Καξία Γξαθάθε πνπ ζπγθέληξσζε 19.443 κόξηα, «γηα λα είκαη εηιηθξηλήο νύηε θαη εγώ ε ίδηα δελ 

πεξίκελα ηόζν πνιύ θαιό βαζκό, αθνύ πίζηεπα όηη ζα ήηαλ αξθεηά απζηεξή ε βαζκνιόγεζε, είκαη, σζηόζν, πνιύ επηπρηζκέλε πνπ 

ήξζαλ έηζη ηα πξάγκαηα θαη αζθαιώο θαη ληώζσ δηθαησκέλε γηα ηνπο θόπνπο κνπ», αλαθέξεη. Όπσο ζεκεηώλεη ε ίδηα, «απηή ε ρξνληά 

ήηαλ αξθεηά δύζθνιε γηα όινπο εκάο πνπ δίλακε Παλειιήληεο κε ην άγρνο θαη ηελ ηεξάζηηα έιιεηςε ειεύζεξνπ ρξόλνπ». 

 

Κεζνδηθό θαη ζπληνληζκέλν δηάβαζκα ην κπζηηθό 

 

Πέηπρε ην ζηόρν ηεο, πνπ ήηαλ ε ζρνιή Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Θεζζαινλίθεο, ε Αλδξηαλή Πξηληαλάθε. Όπσο θαη θάζε ππνςήθηνο 

πνπ ζα είρε ζπγθεληξώζεη ηα 19.000 πεξίπνπ κόξηα ηεο, ε Αλδξηαλή ηνλίδεη όηη «είκαη ελζνπζηαζκέλε θαη πνιύ ραξνύκελε γηα ηα 

ζεκεξηλά απνηειέζκαηα» θαη ζεκεηώλεη όηη «αζθαιώο δελ κπνξώ λα κε ζεσξώ όηη αληακείθζεθαλ κε απηά όινη κνπ νη θόπνη κέζα ζηε 

ρξνληά». Ζ ίδηα, σζηόζν, ππνγξακκίδεη όηη «δελ κπνξώ λα πσ, βέβαηα, πσο ζηε δηθή κνπ πεξίπησζε ηζρύεη απηό πνπ αθνύσ από 

πνιινύο γηα ηξνκεξά δύζθνιε θαη πηεζκέλε ρξνληά, αθνύ απηό εγώ ην έλησζα κόλν κέζα ζην δηάζηεκα ηνπ ελόο κήλα πεξίπνπ ησλ 

εμεηάζεσλ». Αληίζεηα, ε Αλδξηαλή αλαθέξεη όηη «θαζʼ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ην κεζνδηθό θαη ζπληνληζκέλν δηάβαζκα πνπ 

πξνζπαζνύζα λα θάλσ κνύ ήηαλ αξθεηό, θαη λνκίδσ όηη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ην εθαξκόδεη». 

 

«Όρη ππεξβνιέο» 

 

Γε ρξεηάδνληαη ππεξβνιέο γηα λα ζπγθεληξώζεη έλαο ππνςήθηνο κεγάιν αξηζκό κνξίσλ, ζύκθσλα κε ηελ Θέιιπ ηαπξηδάθε, καζήηξηα 

ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο ηνπ 2νπ Ιπθείνπ, ηεο νπνίαο ν βαζκόο πξόζβαζεο μεπεξλά ην 19,1 πνπ ηεο έδσζε θαη ην εηζηηήξην γηα ηελ 

Αγγιηθή Γιώζζα θαη Φηινινγία Αζελώλ. «Υξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαη λα κελ ηα παξαηάο, λα πξνζπαζείο, λα κελ 

απνγνεηεύεζαη, λα έρεηο πίζηε ζηνλ εαπηό ζνπ, επηκνλή θαη ππνκνλή», πεξηγξάθεη ε ίδηα ην κπζηηθό ηεο επηηπρίαο ηεο.  

 

ηα ρλάξηα ηεο κεηέξαο ηνπ 

 

Ζ Φαξκαθεπηηθή Αζήλαο ήηαλ ε πξώηε επηινγή ηνπ Θώζηα Ληαγηαληά, απόθνηηνπ ηνπ 2νπ Ιπθείνπ, ν νπνίνο ήζειε λα αθνινπζήζεη ηα 

βήκαηα ηεο κεηέξαο ηνπ πνπ δηαηεξεί θαξκαθείν ζην Ζξάθιεην. «Σν κπζηηθό είλαη λα βάιεηο έλα ζηόρν, λα κε ζε λνηάδεη λα 

παξακειήζεηο θάπνηα πξάγκαηα θαη όιν ην ρξόλν λα ζπγθεληξσζείο πεξηζζόηεξν ζην δηάβαζκα γηαηί κία θνξά ζα δώζεηο, αλ ζέιεηο λα 

κελ μαλαπεξάζεηο ηε δηαδηθαζία ησλ Παλειιελίσλ», εμεγεί.  

 

Πξώηε ζην 4ν Ιύθεην 

 

Σελ πξσηηά ζην ζρνιείν ηεο πέηπρε ε απόθνηηνο ηνπ 4νπ Ιπθείνπ, Καξία Γαγαιάθε, ε νπνία αθνινύζεζε Σερλνινγηθή θαηεύζπλζε θαη 

έρνληαο ζπγθεληξώζεη 19.273 κόξηα θαηάθεξε λα πεξάζεη ζηελ πξώηε ηεο επηινγή πνπ ήηαλ ε ζρνιή Πνιηηηθώλ Κεραληθώλ Αζήλαο. 

πζηεκαηηθό θαη ζε βάζνο, όρη επηθαλεηαθό, δηάβαζκα, όρη κνλάρα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο ιπθείνπ ήηαλ ην “θιεηδί” γηα ηελ πςειή 

βαζκνινγία ηεο Καξίαο, ε νπνία ζεκεηώλεη πσο νη καζεηέο πξέπεη λα θάλνπλ πνιιέο επαλαιήςεηο κεηά ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα γηαηί, 

όπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη, «κε δηάβαζκα πξηλ ην Πάζρα θηάλεηο ην 18 αιιά κεηά κπνξείο λα αγγίμεηο ην 20». 

 

Γηθαίσζε 

 

«Υάξεθα πνιύ θαη έλησζα όηη ε δνπιεηά πνπ έρσ θάλεη όια απηά ηα ρξόληα βξήθε αληαπόθξηζε, δελ πξνζπάζεζα άδηθα», αλαθέξεη ε 

Καξηιέλα ακαξηηάθε, απόθνηηνο ηνπ Παγθξεηίνπ Ιπθείνπ πνπ κε ηα 19499 κόξηα πνπ ζπγθέληξσζε εηζάγεηαη ζηε Λνκηθή Αζήλαο. Ζ 

Καξηιέλα, πνπ δελ πεξηόξηζε ην δηάβαζκά ηεο κόλν ηε θεηηλή ρξνληά, είρε αξθεηό άγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο γηα ηηο 

εμεηάζεηο ελώ αλαθέξεη πσο νη Παλειιήληεο είλαη πνιύ θνπξαζηηθή δηαδηθαζία. 

 

Κε ζύζηεκα 

 

Ο Καξίλνο Βόκβαο, απόθνηηνο Θεηηθήο θαηεύζπλζεο ηνπ 3νπ Ιπθείνπ, αλαθέξεη πσο ην κπζηηθό είλαη ζην ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα ελώ ν 

ίδηνο δε ρξεηάζηεθε λα ζηεξεζεί πνιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ γηα ηηο εμεηάζεηο. «Γηάβαδα θαη ηηο πξνεγνύκελεο 

ρξνληέο αιιά ε πξνζπάζεηα ζηε Σξίηε ιπθείνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή», εμεγεί. Ο Καξίλνο ζπγθέληξσζε 19.016 κόξηα θαη πεξλάεη ζηε ζρνιή 

Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Κεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ΔΚΠ. Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ, αλαθέξεη πσο ππήξρε πνιιή 



πίεζε, εηδηθά πξνο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ελώ ηώξα πηα πηζηεύεη πσο αληακείθζεθαλ νη θόπνη ηνπ θαη ληώζεη δηθαησκέλνο.  

 

Πξώηε ζην Παγθξήηην 

 

Κε 19.848 κόξηα ε Καξηάλλα Θιεξνλόκνπ «ηεξκάηηζε» πξώηε ζην ζρνιείν ηεο ελώ πεξλάεη ζηελ πξώηε ηεο επηινγή, ηε ζρνιή 

Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Κεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ΔΚΠ, από ηελ νπνία έρεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

ζην εμσηεξηθό πάλσ ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα θαη κεηέπεηηα κία εμαζθαιηζκέλε ζέζε εξγαζίαο. Ζ Καξηάλλα αλαθέξεη πσο ε Σξίηε 

ιπθείνπ δελ είλαη ηόζν δύζθνιε ρξνληά αιιά είλαη αγρσηηθή ε όιε δηαδηθαζία ησλ Παλειιελίσλ, ελώ ζεσξεί πσο γηα λα πεηύρεηο ζηηο 

εμεηάζεηο ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα από ηελ πξώηε δεκνηηθνύ αθόκα ρσξίο λα ζηεξείζαη ηνλ ειεύζεξό ζνπ ρξόλν. 

 

Κε μελύρηηα 

 

Πνιιέο ώξεο δηαβάζκαηνο αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη ζσζηή θαζνδήγεζε από ηνπο θαζεγεηέο ηνπ, «ράξηζαλ» ζηνλ 

απόθνηην Σερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο ηνπ Παγθξεηίνπ, Γηάλλε Θξηαξά, 19119 κόξηα πνπ ηνπ εμαζθάιηζαλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ 

πξώηε ηνπ επηινγή, ζρνιή Πνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΔΚΠ. ήκεξα, κεηά από έλα νιόθιεξν ρξόλν πνπ είρε ζπζηάζεη ηηο βόιηεο θαη ηηο 

παξέεο ηνπ, ληώζεη όηη νη θόπνη ηνπ δηθαηώζεθαλ θαη όηη όιεο νη πξνζπάζεηέο ηνπ απέδσζαλ θαξπνύο. 

 

ηε Λνκηθή 

 

Ο γηνο ηνπ γλσζηνύ Ζξαθιεηώηε δηθεγόξνπ, Απόιισλα Θαινγεξόπνπινπ, Ζξαθιήο, απόθνηηνο ηνπ 3νπ Ιπθείνπ, έβγαιε βαζκό 

πξόζβαζεο 19,17 θαη θαίλεηαη όηη αθνινπζεί ηα βήκαηα ηνπ παηέξα ηνπ αθνύ κπαίλεη ζηε Λνκηθή Αζήλαο. Όπσο, όκσο ν ίδηνο εμεγεί, 

δε θαληάδεηαη ηνλ εαπηό ηνπ λα αγνξεύεη ζην δηθαζηήξην αιιά πξνηηκά λα αθνινπζήζεη άιιεο δηεμόδνπο, όπσο ην δηθαζηηθό ή 

δηπισκαηηθό ζώκα. Ο Ζξαθιήο ππνζηεξίδεη πσο δελ είλαη θαιό λα ζηεξείζαη πνιιά, αξθεί λα αθνινπζείο έλα ζσζηό πξόγξακκα θαη λα 

δηαβάδεηο ζηαζεξά θαη όρη επηθαλεηαθά. «Πξέπεη λα ζνπ αξέζεη απηό πνπ δηαβάδεηο θαη λα ην θαηαλνείο, δηαθνξεηηθά δελ έρεη λόεκα», 

αλαθέξεη θαη γηα απηό, εμάιινπ, επέιεμε ηε Λνκηθή, πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη λα δηεπξύλεη ηνπο νξίδνληέο ηνπ. 

 

Πξώηε ζην 1ν Ιύθεην 

 

Ζ Γεσξγία Πνδίδε, κε 19.522 κόξηα, είλαη ε πξώηε ζε βαζκνινγία απόθνηηνο ηνπ 1νπ Ιπθείνπ θαη θαηάθεξε λα πεξάζεη ζηελ 

Οδνληηαηξηθή Αζήλαο, αθνύ ε ίδηα είρε απνθιείζεη ηελ Ηαηξηθή. Ζ Γεσξγία αλαθέξεη πσο ζην ζύζηεκα Παλειιελίσλ πνπ εθαξκόδεηαη 

ζηελ Διιάδα είλαη εύθνιν έλαο καζεηήο λα ράζεη κόξηα ρσξίο ιόγν. Ζ ίδηα γηα λα πεηύρεη ην ζηόρν ηεο πξνζπάζεζε λα κε ράζεη πνηέ 

ηελ ςπρξαηκία θαη ηε ζνβαξόηεηά ηεο, ελώ ζηεξήζεθε αξθεηέο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κε ηηο νπνίεο αζρνιείην ηα πξνεγνύκελα 

ρξόληα. «Όια ηειηθά πήγαλ θαιά θαη νη θόπνη κνπ αληακείθζεθαλ», ζεκεηώλεη. 

 

Κε ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο 

 

Ζ Καξία Κπνιάθε, θόξε ηνπ δεκάξρνπ Παιηαλήο, Αξηζηείδε, θαηάθεξε λα «ηεξκαηίζεη» πξώηε ζην 2ν Ιύθεην θαη λα θεξδίζεη κηα ζέζε 

ζηελ Ηαηξηθή Αζελώλ, από όπνπ ζέιεη λα ζπλερίζεη κε θάπνην κεηαπηπρηαθό ζηε Κνξηαθή Βηνινγία. «Δίλαη θάηη πνπ κε ελδηαθέξεη πνιύ 

θαη θπζηθά παίδεη ξόιν θαη ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε», εμεγεί. Ζ Καξία θαηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη ηόζν πςειή βαζκνινγία κε 

ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα από ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, ελώ ζηεξήζεθε ηηο εμόδνπο κε ηνπο θίινπο ηεο αιιά ζήκεξα ληώζεη ηδηαίηεξα 

δηθαησκέλε. πκπαξαζηάηεο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο ήηαλ ηόζν νη θαζεγεηέο ηεο, ζηνπο νπνίνπο, όπσο ιέεη, ρξσζηάεη πνιιά, όζν θαη ε 

νηθνγέλεηά ηεο. 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ην όλεηξό ηνπ 

 

Πξσηηά ζην ζρνιείν ηνπ, ην 3ν Ιύθεην, πέηπρε ν Απόζηνινο Παπαθξαγθάθεο, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε ην όλεηξό ηνπ, πνπ ήηαλ λα 

πεξάζεη ζηε ζρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Κεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ ζηελ Αζήλα. Πξόθεηηαη γηα έλαλ ηνκέα πνπ 

ηνπ ηαηξηάδεη ηδηαίηεξα θαη κε ηνλ νπνίν έρεη αζρνιεζεί θαη σο καζεηήο αθόκα. εκεηώλεηαη όηη ν Απόζηνινο έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε 

ζπλεξγαζίεο κε αζελατθέο εηαηξίεο ππνινγηζηώλ ελώ έρεη δεκηνπξγήζεη ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα θαη ηζηνζειίδεο! Οη θόπνη ηνπ 

δηθαηώζεθαλ έπεηηα από ζπζηεκαηηθό, ζε βάζνο θαη πνιπεηέο δηάβαζκα.  

 

Κε ζπζίεο 

 

Ζ Οξθαλνύ Υξηζηίλα κε 19.230 κόξηα από ην 8ν Γ.Ι.Ζ. πεξλάεη ζηελ Οδνληηαηξηθή Αζήλαο θαη, όπσο ε ίδηα αλαθέξεη, «ζα είκαη καδί κε 

ηελ αδειθή κνπ θαη ήηαλ θάηη πνπ νύησο ή άιισο ήζεια, γηα απηό θαη νη ζπζίεο πνπ έθαλα ην θάλνπλ πην γιπθό». 

 

Κεγάιε πξνζπάζεηα 

 

ηε Λνκηθή Θεζζαινλίθεο πεξλάεη ε Σξνπιηλάθε Θσλζηαληίλα από ηελ Θεσξεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ 4νπ Ιπθείνπ κε βαζκό πξόζβαζεο 

19.154 κόξηα, «έθαλα αξθεηέο ώξεο θαη από κηθξή θξνληηζηήξην αιιά επηπρώο ηα ζέκαηα, κε εμαίξεζε ηα Αξραία θαηεύζπλζεο, ήηαλ 

βαηά. Ο θαιόο βαζκόο είλαη πάληα απνηέιεζκα κεγάιεο πξνζπάζεηαο, ηα παηδηά πξέπεη ζπλερώο λα θάλνπλ επαλαιήςεηο δηόηη ε ύιε 

είλαη θαηά ηελ γλώκε κνπ αξθεηά κεγάιε, αλ όκσο δελ θνβεζνύλ θαη ην πηζηέςνπλ ζα ηα θαηαθέξνπλ». 



 

Γηάβαζκα από ην Γπκλάζην 

 

Κία ζέζε ζηελ Ηαηξηθή Θξήηεο θέξδηζε ν Γαιαλάθεο Ληθόιανο από ην 1ν Γεληθό Ιύθεην Ζξαθιείνπ πνπ είρε θαηαθέξεη λα ζπγθεληξώζεη 

βαζκό πξόζβαζεο 19.185 κόξηα. «Οη εμεηάζεηο ήηαλ πην εύθνιεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο, πξνζσπηθά δηαβάδσ από ηηο 

πξώηεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ γηα λα κελ αθήλσ θελά θαη πηζηεύσ πσο απηό είλαη ην κπζηηθό γηα πεηύρεη θάπνηνο ηελ επηζπκεηή θαηά 

απηόλ βαζκνινγία», αλαθέξεη. 

 

Γηα ππνηξνθία 

 

Κηα ηδηάδνπζα πεξίπησζε είλαη θη ν Φξαγθηαδάθεο Ληθόιανο ηνπ Ιπθείνπ Κνηξώλ. Ο καζεηήο ηεο Θεηηθήο θαηεύζπλζεο επέιεμε ηελ 

Ηαηξηθή ζηελ Θξήηε γηα ηηο ζπνπδέο ηνπ αιιά δειώλεη αληθαλνπνίεηνο παξά ηα 19.032 κόξηα πνπ ζπγθέληξσζε. Αηηία ήηαλ ην 14 πνπ 

έγξαςε ζηελ Έθζεζε θαη πνπ κείσζε ζεκαληηθά ηνλ κέζν όξν ηνπ. Ο ίδηνο πάλησο δελ ην βάδεη θάησ, «πάσ γηα πεξηζζόηεξν δηάβαζκα, 

ίζσο κηα ππνηξνθία ζην εμσηεξηθό, ρξεηάδεηαη λα κελ αθήλεηο ηα πξάγκαηα ζηελ ηύρε θαη λα βγάδεηο πάληα ηνλ θαιύηεξν ζνπ εαπηό», 

αλαθέξεη. 

 

Δύθνιεο εμεηάζεηο 

 

Ζ Σδηξίηα – Εαραξάηνπ Διέλε, από ην 8ν Ιύθεην ζπγθέληξσζε 19.280 κόξηα θαη πεξλάεη ζηελ πξώηε ηεο επηινγή, ηε ζρνιή 

Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Κεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ΔΚΠ. Όπσο ιέεη, «έθαλα πνιύ ιίγεο ώξεο θξνληηζηήξην θαη πξνεηνηκαζία 

άξρηζα ηνλ Οθηώβξην, βξήθα ηηο εμεηάζεηο εύθνιεο θαη δελ ζηεξήζεθα ηδηαίηεξα πνιιά πξάγκαηα γηα λα πεηύρσ ηνλ ζηόρν κνπ.» 

Δκπεηξία 

 

Ζ Υαξίθιεηα Σξνπιηλνύ, από ην Ιύθεην Γαδίνπ πνπ ζπγθέληξσζε 19.060 κόξηα θαη πεξλάεη ζηε Φπζηθή Θξήηεο, είδε ηηο Παλειιήληεο ζαλ 

εκπεηξία θαη όρη ζαλ πξόθιεζε θαη όπσο αλαθέξεη δηαζθέδαζε ηελ ρξνληά ηεο ζηα ζξαλία. «Οη Παλειιήληεο ήηαλ έλα πξσηόγλσξν 

βίσκα, κε βνήζεζαλ νη ζπκκαζεηέο, νη θίινη θαη ε νηθνγέλεηα κνπ αιιά πην πνιύ από όια κε βνήζεζε ην όηη είρα ηελ ηύρε λα κνπ 

αξέζεη απηό πνπ θάλσ, έηζη ηνπ αθηέξσζα κε ππνκνλή ρξόλν θαη ηα θαηάθεξα», ιέεη ε ίδηα. 

 

πζηεκαηηθό δηάβαζκα 

 

ηελ Ηαηξηθή Θξήηεο πεξλάεη ε Θππξάθε Αγγειηθή από ηελ Θεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ Ιπθείνπ Κνηξώλ πνπ θαηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη 

19.189 κόξηα. «Έθαλα πεξίπνπ 15 ώξεο θξνληηζηήξην ηελ εβδνκάδα κε θαιό, ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα έηζη ώζηε λα κελ αθήλσ θελά, 

πηζηεύσ πσο κε θαιό πξνγξακκαηηζκό κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα ηα θαηαθέξεη.» 

Όρη ππεξβνιέο 

 

Ζ Διέλε Κπνπδώλε κε 19.178 από ηελ Σερλνινγηθή θαηεύζπλζε είλαη κηα από ηνπο αξηζηνύρνπο ηνπ 2νπ Ιπθείνπ πνπ πεξλάεη ζηε 

ζρνιή Πνιηηηθώλ Κεραληθώλ ηνπ ΔΚΠ. Όπσο αλαθέξεη, «δελ έθαλα ππεξβνιέο όπσο μελύρηηα ζην δηάβαζκα, απιά κειεηνύζα 

ζπζηεκαηηθά θαη ζηεξήζεθα ηηο πνιιέο εμόδνπο». 

 

Απαξαίηεηε ε δηαζθέδαζε 

 

«Σν ζέκα είλαη λα αγαπάο ην αληηθείκελν ζνπ, ε Ινγνηερλία θαη ηα Αξραία ήηαλ από ηα αγαπεκέλα κνπ καζήκαηα», αλαθέξεη ε Ησάλλα 

Υαηδεβαζηιείνπ, από ην 11ν Γεληθό Ιύθεην πνπ ζπγθέληξσζε 19.270 κόξηα θαη πεξλάεη ζηε Λνκηθή Αζελώλ. «Οη εμεηάζεηο ήηαλ 

εύθνιεο, νη δηαβαζκέλνη αδηθήζεθαλ, ηα παηδηά πνπ ζέινπλ λα πεηύρνπλ ηνλ ζηόρν ηνπο πξέπεη λα είλαη πξνζγεησκέλα θαη λα κελ 

ακεινύλ εθηόο από ηελ νξγάλσζε ζην δηάβαζκα θαη ηελ δηαζθέδαζε πνπ είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθό ηεο επηηπρίαο.» 

 

Πάληα αξηζηνύρνο 

 

Ζ Αληξηαλή Πξηληαλάθε, από ην 2ν ΓΙΖ θαη ηελ Σερλνινγηθή θαηεύζπλζε ζπγθέληξσζε 19.037 κόξηα θαη πεξλά ζηελ πξώηε ηεο επηινγή 

πνπ είλαη ε ζρνιή Αξρηηεθηόλσλ κεραληθώλ Θεζζαινλίθεο. «Από ην Γπκλάζην δηάβαδα ζπζηεκαηηθά, ήκνπλ πάληα αξηζηνύρνο θαη αλ θαη 

δελ έθαλα αθξόηεηεο δηόηη νδεγνύλ ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα, δηάβαδα πάληα κε πξόγξακκα, επίζεο ζηεξήζεθα ρξόλν από ηελ 

πξνζσπηθή κνπ δσή αιιά ρξεηαδόηαλ ε ζπζία», αλαθέξεη.  

 

Κε πνιπεηή δνπιεηά 

 

ηε Λνκηθή Αζήλαο πεξλάεη ε Καξίλα Σζαγθαξάθε, απόθνηηνο ηνπ 3νπ ΓΙΖ πνπ θαηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη 19.317.κόξηα, «ν βαζκόο 

κνπ είλαη απνηέιεζκα δνπιεηάο πνιιώλ εηώλ θαη ππνζηήξημεο από ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο θίινπο κνπ». 

 

ηεξήζεθα ηηο εμόδνπο 

 

«Γηάβαζα πην πνιύ από πνηέ ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, έθαλα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα, ζηεξήζεθα ηηο εμόδνπο θαη είρα ζηήξημε από ηνπο 

γνλείο, ηνπο θίινπο αιιά θαη ηνπο θαζεγεηέο κνπ γηα λα ηα θαηαθέξσ», αλαθέξεη ε Κειάθε Γήκεηξα, απόθνηηε ηνπ 3νπ Ιπθείνπ πνπ 



κε 19.000 κόξηα πέξαζε ζηε Λνκηθή Αζήλαο. 

 

Θαιή ςπρνινγία  

 

«Υξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα θαη ζεηηθή ελέξγεηα γηα λα ηα θαηαθέξεη θαλείο. Ζ θαιή ςπρνινγία κε έθεξε πην θνληά ζηνλ ζηόρν 

κνπ όπσο θαη ε ζηήξημε ησλ αλζξώπσλ πνπ έρσ δίπια κνπ», ιέεη ε Δπαγγειία θνπιεθάξε. Ζ Δπαγγειία έρνληαο ζπγθεληξώζεη 19.435 

πεξλάεη ζηε ζρνιή Πνιηηηθώλ Κεραληθώλ ηνπ ΔΚΠ. 

 

Δπίκνλε πξνζπάζεηα 

 

ηε ζρνιή Πνιηηηθώλ κεραληθώλ ηνπ ΔΚΠ θαηόξζσζε λα πεξάζεη ε Δπαγγειία Σακπαθάθε, ε νπνία ζπγθέληξσζε 19.227 κόξηα. «Ζ 

επηηπρία κνπ ζηεξίδεηαη ζηελ επίκνλε πξνζπάζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δηθώλ κνπ, κπνξεί λα ζηεξήζεθα γηα θάπνην δηάζηεκα ηνπο 

θίινπο κνπ θαη ηηο εμόδνπο αιιά άμηδε ηνλ θόπν», αλαθέξεη ε ίδηα. 

 

Βαηέο νη εμεηάζεηο  

 

Ο Παλαγηώηεο Σξαγαλίηεο από ηελ Σερλνινγηθή θαηεύζπλζε ηνπ Πεηξακαηηθνύ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ, αθνύ ζπγθέληξσζε 19.330 κόξηα, 

θαηάθεξε λα ζπλδπάζεη ην ρόκπη ηνπ κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε πεξλώληαο ζηε ζρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη 

Κεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ζην ΔΚΠ. «Οη εμεηάζεηο ήηαλ βαηέο γηα ηνπο θαιά δηαβαζκέλνπο θαη γηα όζνπο έθαλα θαιή πξνεηνηκαζία», 

αλαθέξεη. 

 

Οη εμεηάζεηο ήηαλ όπσο έπξεπε λα είλαη 

 

Ο Βαζηιάθεο Γεκήηξεο πνπ απνθνίηεζε από ηελ Σερλνινγηθή θαηεύζπλζε ηνπ 7νπ Ιπθείνπ Ζξαθιείνπ κε βαζκό πξόζβαζεο 19,029, 

πεξλάεη ζηε ζρνιή πξνηίκεζήο ηνπ πνπ είλαη ε Πνιηηηθώλ Κεραληθώλ Θεζζαινλίθεο. «Έθαλα ελληά ώξεο θξνληηζηήξην ηελ εβδνκάδα 

θαη βξήθα ηηο εμεηάζεηο όπσο πξέπεη λα είλαη, ζηνπο επόκελνπο έρσ λα πξνηείλσ ππνκνλή θαη επηκνλή θαη ζα ηα θαηαθέξνπλ», ιέεη ν 

ίδηνο. 

 

Σν κπζηηθό είλαη ε εξεκία 

 

Ζ Φπζζαξάθε Αξηζηέα από ην Πεηξακαηηθό Ιύθεην Ζξαθιείνπ ζπγθέληξσζε 19.022 κόξηα θαη πεξλάεη ζηε Λνκηθή Αζήλαο, ζρνιή 

πξώηεο ηεο επηινγήο. Όπσο αλαθέξεη, «ν θαιόο κνπ βαζκόο είλαη απνηέιεζκα πνιπεηνύο δηαβάζκαηνο. Τπήξρε άγρνο αιιά ζηα παηδηά 

πνπ ζα δώζνπλ ηνπ ρξόλνπ έρσ λα πσ πσο ην κπζηηθό είλαη ε εξεκία θαη ε κειέηε ησλ ζεκάησλ ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ». 

 

Πνιπηερλείν 

 

Ζ Θσλζηαληίλα Παληαγάθε απνθνίηεζε από ηελ Σερλνινγηθή θαηεύζπλζε ηνπ 3νπ Ιπθείνπ έρνληαο ζπγθεληξώζεη 19.150 κόξηα πνπ 

ηεο έδσζαλ ην εηζηηήξην γηα ηε ζρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Κεραληθώλ Τπνινγηζηώλ ηνπ ΔΚΠ. Όπσο ιέεη: «Κειέηεζα 

ζπζηεκαηηθά θαη βξήθα ηηο εμεηάζεηο ζρεηηθά εύθνιεο. Γηάβαδα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο». 

 

Κε ππνκνλή 

 

ηε ζρνιή Αξρηηεθηόλσλ κεραληθώλ Θεζζαινλίθεο πεξλάεη ν Καλόιεο Πξηληαλάθεο, απόθνηηνο ηνπ Ιπθείνπ Αγ. Βαξβάξαο πνπ 

ζπγθέληξσζε 19.540 κόξηα, «δηάβαδα κέρξη εθεί πνπ άληερα αιιά πεξλνύζα θάζε κέξα δύν ώξεο, όπσο θαη πνιιά παηδηά, ζην 

ιεσθνξείν γηα λα θάλσ θξνληηζηήξην ζην Ζξάθιεην, ζα ήζεια λα πσ ζηα παηδηά πνπ ζα ην πεξάζνπλ απηό ππνκνλή θαη πσο νη θόπνη 

ηνπο ζα αληακεηθζνύλ ζην ηέινο», ζπκβνπιεύεη.  

 

Πνιύ εύθνιεο νη εμεηάζεηο  

 

«Ζ αιήζεηα είλαη όηη δελ δηάβαζα πνιύ, απιά δηάβαζα νξγαλσκέλα θαη βξήθα ηηο εμεηάζεηο πνιύ εύθνιεο, κε βνήζεζε θαη ε νηθνγέλεηα 

κνπ θαη αλππνκνλώ λα ζπνπδάζσ», αλαθέξεη ε Αιεμία Γξακνπληάλε, απόθνηηνπο ηνπ ιπθείνπ Αγ.Βαξβάξαο πνπ πεξλάεη ζην 

Παηδαγσγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Ρέζπκλν. 

 

Όια κε κέηξν 

 

Από ηελ Θεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ Ιπθείνπ Κειεζζώλ κε 19.128 κόξηα απνθνίηεζε ν Καλόιεο Φηαγθνπζάθεο ηνπ Γεκεηξίνπ πνπ 

εμαζθάιηζε κηα ζέζε ζηε ρνιή Αμησκαηηθώλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. «Έθαλα ζσζηό δηάβαζκα θαη όια κε κέηξν θαη ε δηαζθέδαζε 

αθόκα. Αιιά δελ εμνπζελσλόκνπλ, δελ δηάβαδα πάλσ από 4 ώξεο ηελ εκέξα θαη απηή είλαη θαη ε ζπκβνπιή κνπ ζηα παηδηά πνπ ζα 

δώζνπλ ηνπ ρξόλνπ. Λα έρνπλ έλα ζηόρν θαη λα ηνλ αθνινπζήζνπλ κε κέηξν», αλαθέξεη. 

 

ηελ πξώηε επηινγή 

 



ηελ Ηαηξηθή Αζήλαο θαηάθεξε λα πεξάζεη ε απόθνηηνο ηνπ 8νπ Ιπθείνπ πνπ ζπγθέληξσζε 19583 κόξηα, Δηξήλε Θαββάινπ, «ε Ηαηξηθή 

πάληα κνπ άξεζε, είλαη ελδηαθέξνπζα ζρνιή θαη πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηόηεηεο ζηνπο θνηηεηέο ηεο. Δίλαη ε επηζηήκε ηνπ κέιινληνο», 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά. Όζνλ αθνξά ηελ πόιε ζηελ νπνία ζα πεξάζεη ηα επόκελα ρξόληα ηεο δσήο ηεο, ιέεη πσο ε Αζήλα πξνζθέξεη 

πνιιέο επηινγέο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο. 

 

Παηδηθό όλεηξν 

 

Από κηθξή ήζειε λα ζπνπδάζεη ζηε Nνκηθή Αζελώλ, θάηη πνπ ηειηθά θαηάθεξε, ε απόθνηηνο ηνπ 8νπ Ιπθείνπ κε 19377 κόξηα, Καξία 

Θαληαδάθε, «κε ελδηαθέξεη ην αληηθείκελν, ην νπνίν ζεσξώ όηη ηαηξηάδεη ζην ραξαθηήξα κνπ», ιέεη ε ίδηα. ηε ζπλέρεηα, ζθέθηεηαη λα 

αθνινπζήζεη ην δηθαζηηθό θιάδν.  

 


