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Σεο Θαηεξίλαο Κπισλά 
 
Κε ζύζηεκα θαη ρσξίο ππεξβνιέο, νη αξηζηνύρνη ηνπ λνκνύ έθηαζαλ κηα «αλάζα» από ην 20 θαη είλαη ζε ζέζε λα δηεθδηθνύλ κε αμηώζεηο κηα 
ζέζε ζηελ πξώηε ζρνιή ηεο επηινγήο ηνπο. Ηαηξηθή, Λνκηθή θαη Πνιπηερλείν θεξδίδνπλ γηα άιιε κηα ρξνληά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αξηζηνύρσλ, 
νη νπνίνη εμεγνύλ ζηελ «Π» πώο θαηάθεξαλ θαη «έζπαζαλ ηα θνληέξ». 
 
«Γνύιεςα ζθιεξά όιε ηε ρξνληά θαη όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα θαη ήκνπλ ςύρξαηκνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ», αλαθέξεη ν 
Υαξάιακπνο Αλαζηαζηάδεο, από ην 1ν Ιύθεην Ζξαθιείνπ. Σνλ ελδηαθέξεη ε Ηαηξηθή ζε Θεζζαινλίθε ή Ζξάθιεην γηαηί ηνπ αξέζεη ζαλ θιάδνο. 
 
Κε ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα θαη αθνζίσζε ζε απηό πνπ ήζειε λα πεηύρεη, κε απηνπεηζαξρία θαη απηνπεπνίζεζε, ε Θαιιηόπε Ρακνπηζάθε, από 
ην 1ν Ιύθεην θαηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη πνιύ πςειή βαζκνινγία. Θέιεη λα πεξάζεη Λνκηθή Αζελώλ γηαηί ηελ ελδηαθέξνπλ νη δηεζλείο ζρέζεηο. 
 
Κε πνιιή δνπιεηά θαη θνύξαζε ηα θαηάθεξε ε Καξία παλνπδάθε, από ην 1ν Ιύθεην, ε νπνία αλαγλσξίδεη όηη ήηαλ κηα δύζθνιε δηαδηθαζία, 
από ηελ νπνία δελ έιεηςαλ νύηε ηα θιάκαηα. Σελ ελδηαθέξνπλ ε Ηαηξηθή θαη ε Υεκεία, «κνπ αξέζεη λα πξνζθέξσ θάηη ζηνλ θόζκν θαη κνπ 
αξέζνπλ νη επηζηήκεο θπζηθή θαη ρεκεία», αλαθέξεη. 
 
«Υάξεθα πνπ απέδσζαλ νη θόπνη κνπ. Αλ είζαη αθνζησκέλνο ζε θάηη πνπ ζε ελδηαθέξεη, ζην ζθνπό ζνπ, δε ζε λνηάδεη όζν δύζθνια θαη λα 
πεξάζεηο», ιέεη ε Θσλζηαληίλα Ρηδσλάθε, από ην 2ν Ιύθεην, ε νπνία δηεθδηθεί κηα ζέζε ζηελ Ηαηξηθή Αζελώλ. «Κνπ αξέζεη ζαλ επηζηήκε, κε 
γνεηεύεη ην αληηθείκελό ηεο, κνπ αξέζεη ε έξεπλα θαη πηζηεύσ όηη εθόζνλ ζνπ αξέζεη ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζήζεηο πάληα βξίζθεηο 
θάηη», εμεγεί. 
 
«Όρη ππεξβνιέο θαη πξόγξακκα», ιέεη ν Γηάλλεο Αλδξνπιηδάθεο, από ην 2ν Ιύθεην, όηη είλαη ην κπζηηθό ηεο επηηπρίαο. Θέιεη λα ζπνπδάζεη 
Πιεξνθνξηθή ζην Πνιπηερλείν, «ην κέιινλ είλαη νη ππνινγηζηέο», αλαθέξεη θαη παξαδέρεηαη πσο «ηνλ ηειεπηαίν κήλα δνξηζηήθακε ιίγν 
παξαπάλσ, θαηά ηα άιια ηζνξξνπία». 
 
«Θαηʼ αξράο, ζέιεη αξθεηό δηάβαζκα θαη πιήξε θαηαλόεζε ηεο ύιεο, ζύζηεκα θαη ςπρξαηκία θαηά ηηο εμεηάζεηο θαζώο θαη πίζηε ζηηο 
δπλαηόηεηεο πνπ έρεηο», αλαθέξεη ν Παληειήο Θαιατηδάθεο, από ην 2ν Ιύθεην. Σνλ ελδηαθέξεη ε Ηαηξηθή Αζελώλ, «είλαη έλα από ηα 
επαγγέικαηα πνπ δηαξθώο εμειίζζνληαη, πξνζθέξεη βνήζεηα ζηνλ άλζξσπν, είλαη κηα ελδηαθέξνπζα επηζηήκε», αλαθέξεη. 
 
Κε δηάβαζκα όιε ηε ρξνληά ρσξίο λα πεξηνξίδεη εμόδνπο θαη λα αθήλεη θελά, ηα θαηάθεξε ε Όιγα ρηλά, από ην 2ν Ιύθεην. «Κε ελδηαθέξεη ε 
Φαξκαθεπηηθή, έρσ κηα πξνηίκεζε ζηα καζήκαηα ρεκεία θαη βηνινγία, ζα ήζεια ό, ηη θη αλ θάλσ ζην κέιινλ λα έρεη ζρέζε κε απηά ηα 
καζήκαηα», αλαθέξεη. 
 
«Δίλαη ε πξνζπάζεηα πην πνιύ θαη ην ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα», ιέεη ν Γηώξγνο Καπξνθνπθνπιάθεο, από ην 2ν Ιύθεην, ν νπνίνο ζέιεη λα 
πεξάζεη Πνιηηηθώλ Κεραληθώλ ζην ΔΚΠ. ηεξήζεθε νξηζκέλα ρόκπη ηνπ αιιά όρη ηηο εμόδνπο ελώ ζην ελεξγεηηθό ηνπ έρεη θαη δηαθξίζεηο ζηνπο 
δηαγσληζκνύο ηεο Διιεληθήο Καζεκαηηθήο Δηαηξείαο. 
 
Κε δηάβαζκα θαη πξόγξακκα, ν Καλώιεο ηαξάθεο, από ην 2ν Ιύθεην, είλαη ζε ζέζε λα δηεθδηθεί ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην ηκήκα Κεραλνιόγσλ 
Κεραληθώλ ΔΚΠ, «κνπ αξέζεη ην επάγγεικα, έρσ αθνύζεη θαιέο θξηηηθέο θαη ην ΔΚΠ είλαη θαιό ΑΔΗ», αλαθέξεη. «ηεξήζεθα εμόδνπο αιιά κε 
κέηξν, δελ είλαη όηη δελ έβγαηλα θαζόινπ, πεξηόξηζα βόιηεο, ζηακάηεζα ην πνδόζθαηξν ζηα κηζά, ηξεηο κε ηέζζεξηο κήλεο δνξίζηεθα», 
αλαθέξεη. 

 
«Πξνζπάζεζα λα έρσ έλα ζηαζεξό πξόγξακκα πνπ αληαπνθξηλόηαλ ζηηο αλάγθεο κνπ, ηνπο ηειεπηαίνπο έλα κε δπν κήλεο έθαλα πνιύ 
ηδηαίηεξε θαη θνπξαζηηθή πξνζπάζεηα», πεξηγξάθεη ν Καλώιεο Υξπζόο, από ην 2ν Ιύθεην. Θέιεη λα πεξάζεη ζην ΔΚΠ, ζηα ηκήκαηα 
Ζιεθηξνιόγνο ή Κεραλνιόγνο Κεραληθόο, επαγγέικαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ θαη έρνπλ πξννπηηθέο. 
 
«Όηαλ είζαη πξνζεισκέλνο ζε θάηη θαη έρεηο ζσζηή νξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο, δε ζηεξήζεθα εμόδνπο, δε ρξεηάδεηαη 
θακία ηδηαίηεξε επθπΐα», αλαθέξεη ν Εαραξίαο Θαιεληάθεο, από ην 2ν Ιύθεην. Σνλ ελδηαθέξεη ε Ηαηξηθή, έλα επάγγεικα κε ην νπνίν κπνξεί λα 
πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία. 
 
«Γελ ππάξρεη κπζηηθό, ρξεηάδεηαη δηάβαζκα θαη ζπζηεκαηηθή κειέηε όια ηα ρξόληα, νξγάλσζε θαη κεζνδηθόηεηα, δελ πξέπεη λα πηέδνπκε ηηο 
θαηαζηάζεηο θαη λα θάλνπκε αθξαία πξάγκαηα θαη λα δηαβάδνπκε ζπλέρεηα. Έβγαηλα, δε ζηεξήζεθα, απηό απνδίδεη θαιύηεξα από ην ζπλερέο 
δηάβαζκα», εμεγεί ε Καξία Οβεδίθ, από ην 2ν Ιύθεην. Δίλαη αλάκεζα ζε Ηαηξηθή θαη Φαξκαθεπηηθή αθνύ ηεο αξέζνπλ νη επηζηήκεο πγείαο, «κε 
ζπλαξπάδνπλ, έρνπλ κέιινλ, αζρνινύληαη κε ηνλ άλζξσπν θαη ππάξρνπλ αθόκα πνιιά λα αλαθαιπθζνύλ», αλαθέξεη. 
 
Ο Αιέμαλδξνο Γελεηάθεο, από ην 2ν Ιύθεην, είλαη αλάκεζα ζηηο ζρνιέο Λνκηθή, Φηινινγία θαη Φπρνινγία. Ο Αιέμαλδξνο θαηάθεξε λα 

ζπγθεληξώζεη πςειή βαζκνινγία κε «πξόγξακκα θαη όρη ππεξβνιέο, μελύρηηα θαη... κπάζθεη, δε ζηεξήζεθα ηίπνηα, πξνο ην ηέινο ηεο ρξνληάο 
ιίγν δνξίζηεθα», αλαθέξεη. 
 
Οη ζρνιέο Ηαηξηθήο θαη Οδνληηαηξηθήο ελδηαθέξνπλ ηε Καξία Βαβνπξαλάθε, από ην 2ν Ιύθεην. «Σα επαγγέικαηα απηά πξνζθέξνπλ θύξνο θαη 
είλαη πνιύ ελδηαθέξνληα», αλαθέξεη. Όζν αθνξά ην πώο ηα θαηάθεξε, ιέεη όηη «κε ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα, όρη ππεξβνιέο, δε ζηεξήζεθα 
πνιιά πξάγκαηα, είρα θαιέο βάζεηο, θαινύο θαζεγεηέο ζην ζρνιείν θαη ην θξνληηζηήξην». 



 
«Σν βαζηθόηεξν είλαη ην ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα θαη ε πξνζπάζεηα, όπσο θαη αξθεηή ςπρξαηκία», ιέεη ν Κηραήι Γεξκηηδάθεο, από ην 3ν Ιύθεην, 
ν νπνίνο ζέιεη λα ζπνπδάζεη Ηαηξηθή αθνύ ηνπ αξέζεη λα βνεζάεη αλζξώπνπο.  
 
«Υξεηάζηεθε αξθεηό δηάβαζκα αιιά πην πνιύ είρα πξόγξακκα», ιέεη ν Αλδξέαο Παπαδνγηαλλάθεο, από ην 3ν Ιύθεην. Θέιεη λα ζπνπδάζεη 

Πνιηηηθόο Κεραληθόο, «κε ελδηαθέξεη ν θιάδνο, κπνξείο λα δεηο απηό πνπ ζα θάλεηο όηαλ ηειεηώζεηο, ηνπο θόπνπο ζνπ λα πξαγκαηνπνηνύληαη, 
ηα έξγα ζνπ πξαγκαηηθόηεηα», εμεγεί. 
 
«Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζπληαγή, είλαη ζπλάξηεζε ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηεο ηύρεο, θπξίσο είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα είλαη κεγάιε 
γηα λα κπνξέζεηο λα πεηύρεηο ην ζηόρν ζνπ. Υξεηάζηεθε εμαληιεηηθό δηάβαζκα θαη ζπζίεο, ην απνηέιεζκα κε δηθαηώλεη θαη απηό έρεη ζεκαζία», 
ιέεη ε Θενδώξα Θνύθα, από ην 3ν Ιύθεην. Σν όλεηξό ηεο είλαη λα ζπνπδάζεη Λνκηθή Αζελώλ, πνπ ζεσξεί όηη ηεο αλνίγεη πόξηεο θαη γηα άιινπο 
θιάδνπο, όπσο ςπρνινγία. 
 
«Κπζηηθό επηηπρίαο δελ ππάξρεη, ην θάζε παηδί πξέπεη λα δξα κε ην δηθό ηνπ ηξόπν θαη λα πξνζαξκόδεη ην ζύζηεκα ζηα δηθά ηνπ δεδνκέλα, 
απηό είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο», αλαθέξεη ν Θσλζηαληίλνο Καλίθαο, από ην 3ν Ιύθεην. Σνλ ελδηαθέξνπλ ε Λνκηθή θαη ε Φηινινγία. «Γελ 
είκαη παζηαζκέλνο κε θάπνηα ζρνιή, πξέπεη λα ζθεθηώ ηη λα θάλσ. Πξέπεη λα θνηηάμνπκε θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε αιιά αλ δελ θάλεηο 
απηό πνπ ζνπ αξέζεη θαη ζε γεκίδεη, δε ζα θαηαθέξεηο ηίπνηα», αλαθέξεη.  
 
«Κε πνιιή παπαγαιία, κε «θάςηκν» ηνπ κπαινύ κνπ από ηηο πνιιέο αζθήζεηο θαη γλώζεηο πνπ δε ζα κνπ ρξεζηκεύζνπλ πνηέ ζηε δσή κνπ, κε 
ρακέλν ρξόλν», ηα θαηάθεξε, όπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν Γεώξγηνο- Ραθαήι Θενδσξάθεο, από ην 3ν Ιύθεην, ν νπνίνο ζέιεη λα πεξάζεη ζην 

ηκήκα Κεραληθώλ Ζ/Τ. 
 
«Αλ βάιεη θάπνην ζηόρν, έρεη πξόγξακκα θαη πξνζπαζήζεη, πηζηεύσ όηη κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη ν νπνηνζδήπνηε», ιέεη ν Γηάλλεο Θαξπεηάθεο, 
από ην 3ν Ιύθεην. Θέιεη λα ζπνπδάζεη Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο ζην ΔΚΠ θαη πξνηηκά ηελ Αζήλα γηα λα είλαη καδί κε ηνλ αδειθό ηνπ. 
 
«Υξεηάδεηαη λα θαηαβάιιεηο πνιιή πξνζπάζεηα λα έρεηο ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα, λα έρεηο θαζνδήγεζε ζσζηή, λα αξρίζεηο από λσξίο λα 
ζπγθεληξώλεζαη ζε απηά πνπ ζε ελδηαθέξνπλ», αλαθέξεη ν Γεκήηξεο Απνζηνιάθεο, από ην 3ν Ιύθεην, ν νπνίνο ζέιεη λα πεξάζεη ζην ηκήκα 
Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ. 
 
«Δίλαη ζέκα απόθαζεο πάλσ από όια, από πέξζη είρα πηζηέςεη όηη είλαη δύζθνιε ρξνληά, ην θεθάιη ζα είλαη θάησ, ζα ππάξρνπλ ζηεξήζεηο 
αιιά ζα καο βγεη ζε θαιό θαη αμίδεη ηειηθά, έηζη απνδείρηεθε», ιέεη ν Φαίδσλαο- Γεκήηξεο Εάβξαο ηακαηάθεο, από ην 3ν Ιύθεην. Σνλ 
ελδηαθέξεη ε Ηαηξηθή, αθνύ θαη νη γνλείο ηνπ είλαη γηαηξνί. 
 
Κε θαιό πξόγξακκα θαη πνιιέο ώξεο δηάβαζκα ηα θαηάθεξε ν Κηράιεο Παπαδνπξάθεο, από ην 3ν Ιύθεην, ν νπνίνο ζέιεη λα πεξάζεη ζηε 
Φαξκαθεπηηθή Αζελώλ. Πξνηηκά ηελ Αζήλα γηαηί ζεσξεί πσο έρεη έλα θαιό Παλεπηζηήκην ελώ πξνζθέξεηαη θαη γηα θνηηεηηθή δσή. 

 
«Πξέπεη λα δηαβάδεηο ζπζηεκαηηθά θαη λα κελ ην αθήζεηο θαζόινπ, δε ζηεξήζεθα ηδηαίηεξα, ίζσο ηηο εμόδνπο αιιά κόλν πξνο ην ηέινο», 
αλαθέξεη ε Αξηζηέα Βνιηηάθε, από ην 3ν Ιύθεην, ε νπνία ζέιεη λα ζπνπδάζεη Αξρηηεθηνληθή, κηα ζρνιή πνπ ζεσξεί ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθή. 
 
Σν «κπζηηθό» ηεο Διέλεο Υνπιάθε από ην 4ν Ιύθεην, ήηαλ ην δηάβαζκα, όρη πάξα πνιύ αιιά κεζνδηθό θαη κε πξνζνρή. Σελ ελδηαθέξνπλ ε 
Φηινινγία θαη ε Αγγιηθή Φηινινγία, «κνπ αξέζεη λα δηδάζθσ, ζα ζπλαλαζηξέθνκαη κε παηδηά θαη είλαη θάηη πνπ κνπ ηαηξηάδεη, ζεσξώ όηη είλαη 
ην θαιύηεξν επάγγεικα», αλαθέξεη. 
 
«Πξέπεη λα αξρίδεηο λα δηαβάδεηο από ηελ πξώηε ζηηγκή, από ην θαινθαίξη, όρη λα ην αθήζεηο. Πξνζσπηθά, είρα πξόγξακκα, δελ είλαη ηξαγηθά 
δύζθνιν, είρα ρξόλν λα θάλσ θη άιια, όπσο πξνπνλήζεηο ζην ηέληο ελώ έβγαηλα», ιέεη ν Αιέμαλδξνο Κνληάθεο, από ην 4ν Ιύθεην. Θέιεη λα 
ζπνπδάζεη Ηαηξηθή γηαηί «πηζηεύσ όηη είλαη κηα από ηηο θνξπθαίεο επηζηήκεο, αζρνιείηαη κε ηνλ άλζξσπν, ην πην ηέιεην δεκηνύξγεκα πνπ 
ππάξρεη, έρεη πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο αξξώζηνπο. Γε ζα κπνξνύζα λα είκαη απνθιεηζκέλνο, λα αζρνινύκαη κε κεραλήκαηα», αλαθέξεη. 
Δμάιινπ, θαη νη δύν ηνπ γνλείο είλαη γηαηξνί. 
 
«Ήζειε κέζνδν, ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα, ρσξίο ππεξβνιέο, δε ζηεξήζεθα, δελ πηέζηεθα πνιύ, δηάβαζα αξθεηά, θπξίσο κε κέζνδν, ζηαζεξά 

θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε», αλαθέξεη ν Γηώξγνο Βαζηιάθεο. Σνπ αξέζνπλ νη νηθνλνκηθέο ζπνπδέο, αθνύ ζέιεη λα αθνινπζήζεη ηα ρλάξηα ηνπ 
παηέξα ηνπ. 
 
Κε πξνζπάζεηα θαη δνπιεηά αιιά θαη ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ ηνπ θαη θαιή ςπρνινγία, ηα θαηάθεξε ν ηέιηνο Σζαηζάθεο, από ην 4ν 
Ιύθεην. Θέιεη λα ζπνπδάζεη Φαξκαθεπηηθή, πνπ έρεη θαιέο πξννπηηθέο, ελώ ηνλ ελδηαθέξεη θαη ην ηκήκα Καζεκαηηθώλ. 
 
«Κε ιίγν άγρνο θαη κε κεζνδηθή δνπιεηά», ηα θαηάθεξε ε Διέλε Σδάιε, από ην 8ν Ιύθεην. Πξνζπάζεζε λα κελ αθήλεη θελά νύηε ηε θεηηλή 
ρξνληά αιιά νύηε θαη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. 
 
«Γε ζέιεη θάηη ην ηδηαίηεξν, ςπρξαηκία θαη λα ζνπ αξέζεη ε θαηεύζπλζε, ηα καζήκαηα, δηάβαδα αξθεηά θαη δε δπζαλαζρεηνύζα, δελ έλησζα όηη 
έθαλα θάηη βαξεηό», ιέεη ε Αλησλία Σδηξίηα Εαραξάηνπ, από ην 8ν Ιύθεην. Θέιεη λα ζπνπδάζεη Λνκηθή ή Φηινινγία θαζώο ζεσξεί είλαη όηη 
ελδηαθέξνληεο θιάδνη. 
 
«Δίρα αξθεηή δνπιεηά θαη δηάβαζκα, εηδηθά ζην ηέινο, αξθεηέο ζπζίεο, όκσο, όιε ηε ρξνληά δελ κπνξώ λα πσ όηη δηάβαδα ηδηαίηεξα, 
ρξεηάδνληαη βάζεηο από πξνεγνύκελα ρξόληα θαη ζσζηή θαζνδήγεζε από ηνπο θαζεγεηέο», ιέεη ν Κύξσλ Καξθάθεο, από ην 8ν Ιύθεην. Θέιεη 

λα ζπνπδάζεη Ηαηξηθή ζην Ζξάθιεην γηαηί ηνλ ελδηαθέξεη ε έξεπλα. 
 
«Αλαγθάζηεθα λα ζηεξεζώ θάπνηα πξάγκαηα, όπσο ηελ πνιπήκεξε, ήμεξα πσο αλ πήγαηλα θαη δελ πεξλνύζα ζα θαηεγνξνύζα ηνλ εαπηό κνπ. 
Γε ρξεηάδνληαη ππεξβνιέο, δελ έβγαηλα θάζε κέξα, δε ζηεξήζεθα ηηο θίιεο κνπ, ην ζέκα είλαη λα κελ αγρώλεζαη, βγαίλεη ζε θαθό», ιέεη ε 
Άξηεκηο Καπξίδε, από ην 8ν Ιύθεην. Από κηθξή ήζειε λα γίλεη γηαηξόο, ηεο αξέζεη θαη ε έξεπλα ελώ ζθέθηεηαη λα ζπλερίζεη ηελ θαξηέξα ηεο 
ζην εμσηεξηθό αθνύ εδώ ππάξρνπλ νπξέο γηα ηηο εηδηθόηεηεο. 



 
«Θέιεη ππνκνλή θαη όρη άγρνο, δελ αγρώζεθα θαη δελ θνπξάζηεθα όζν ιέλε, δελ ηξνκνθξαηήζεθα, δε λνκίδσ όηη είλαη ηόζν ηξαγηθά ηα 
πξάγκαηα, ζέιεη πξνζπάζεηα θαη κεζνδηθόηεηα», ιέεη ν Αξηζηνηέιεο Κειηζζνπξγάθεο, από ην 11ν Ιύθεην. Θέιεη λα ζπνπδάζεη Οηθνλνκηθά ζηηο 
ζηξαηησηηθέο ζρνιέο θαη ζεσξεί πσο ζα ηνπ πξνζθέξεη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 
 

«Θέιεη πάξα πνιύ πξνζπάζεηα, θπξίσο νξγαλσηηθό δηάβαζκα, ρσξίο λα ζεκαίλεη όηη ν καζεηήο πξέπεη λα μελπρηάεη ή λα αγρώλεηαη 
ππεξβνιηθά», ιέεη ε Αγγειηθή Γιέλε, από ην 11ν Ιύθεην. Θεσξεί όηη πέηπρε ζηηο εμεηάζεηο γηαηί είρε ζέζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηόρν θαη ηνλ 
θπλήγεζε. Σελ ελδηαθέξεη ε Φπρνινγία Αζελώλ. 
 
Κε αξθεηό δηάβαζκα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα, ηα θαηάθεξε ε Δηξεάλλα Ρνπζνγηαλλάθε, από ην 11ν Ιύθεην, ε νπνία ζθέθηεηαη λα 
πεξάζεη Φηινινγία ή Λνκηθή ελώ ηελ ελδηαθέξεη πνιύ ε Ινγνηερλία. 
 
«Θέιεη θπξίσο θαιό πξνγξακκαηηζκό θαη δηάβαζκα, όηαλ έιεγα όηη ζα δηαβάζσ, ην έθαλα, ήκνπλ ζπγθεληξσκέλνο ζε απηό», ιέεη ν 
Αξηζηνηέιεο Υξεζηάθεο, από ην 11ν Ιύθεην, ν νπνίνο ζέιεη λα ζπνπδάζεη Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο ζην ΔΚΠ. 
 
Υσξίο ηδηαίηεξα καζήκαηα ηα θαηάθεξε ε Γέζπνηλα Θνθνηάθε, από ην 11ν Ιύθεην, ε νπνία δελ έθαλε ζπζίεο αιιά είρε ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα. 
Κία από ηηο ζρνιέο πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ είλαη ε Φπρνινγία. 
 
«Υξεηάζηεθε δηάβαζκα όιν ην ρξόλν», ιέεη ε Καξία Θσζηάθε, από ην 11ν Ιύθεην. Σελ ελδηαθέξεη ε Οδνληηαηξηθή θαη πξνηηκά λα ζπνπδάζεη 
ζηε Θεζζαινλίθε. 

 
Έλα κεγάιν επραξηζηώ ζην ιπθεηάξρε ηνπ ζρνιείνπ ηνπ αιιά θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζηέιλεη ν Αληώλεο Ρνγδάθεο, από ην Ιύθεην Λ. 
Αιηθαξλαζζνύ. Ο Αληώλεο ζέιεη λα αθνινπζήζεη ηηο επηζηήκεο πγείαο 
 
«Δίρα νξγαλσκέλν δηάβαζκα, δε ζηεξήζεθα βόιηεο θαη ειεύζεξν ρξόλν», ιέεη ε Δηξήλε ηακπνπιή, από ην Ιύθεην Λ. Αιηθαξλαζζνύ, ε νπνία 
ζέιεη λα ζπνπδάζεη ζην Παηδαγσγηθό Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Ρέζπκλν, «κνπ αξέζεη ε επαθή κε ηα παηδηά θαη ε εξγαζία ζην ρώξν ηνπ 
ζρνιείνπ», αλαθέξεη. 
 
«Γηάβαδα πνιύ, είρα αξθεηό άγρνο θαη πηέζηεθα αξθεηά, αθηέξσζα πνιύηηκν ρξόλν εθεί θαη όρη ζε αζρνιίεο πνπ δε ζα κνπ πξνζέθεξαλ ην ίδην 
απνηέιεζκα», ιέεη ν Γηώξγνο θαθηαλάθεο, από ην Ιύθεην Λ. Αιηθαξλαζζνύ. Σνλ ελδηαθέξνπλ ηα ηκήκαηα Λνκηθήο θαη Φηινινγίαο, ην πξώην 
γηαηί ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ην δεύηεξν γηαηί ηνπ αξέζεη ε επαθή κε ηα παηδηά. 
 
«Κε πνιύ δηάβαζκα θαη πξαγκαηηθό θαη νπζηαζηηθό ελδηαθέξνλ γηα απηό πνπ κάζαηλα», ηα θαηάθεξε ε Λίθε Σξνύιε, από ην Ιύθεην Λ. 
Αιηθαξλαζζνύ. «Όηαλ έρεηο πξόγξακκα δε ζηεξείζαη ηίπνηα», αλαθέξεη. Θέιεη λα ζπνπδάζεη ζηε Φηινζνθηθή ζρνιή ζηε Θεζζαινλίθε γηαηί 
ηεο αξέζνπλ ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη αιιά θαη ην επάγγεικα ηεο θαζεγήηξηαο. 

 
«Κε πξόγξακκα θαη κε ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα αιιά θαη ηε βνήζεηα όισλ γύξσ κνπ», ηα θαηάθεξε ε Κεξθνπξία Σζαιίρε, από ην Ιύθεην Λ. 
Αιηθαξλαζζνύ. Θέιεη λα ζπνπδάζεη Λνκηθή, θάηη πνπ ηελ ελδηέθεξε από κηθξή ειηθία. 
 
«Πξνζπάζεζα πάξα πνιύ, δνύιεςα θαη είρα έλα ζηόρν, δηάβαδα όζν πην πνιύ κπνξνύζα γηα λα ηνλ πεηύρσ, δε ζέιεη παζάιεηκκα θαη 
παπαγάιηζκα, πξώηα λα θαηαιαβαίλεηο θαη κεηά ηα καζαίλεηο», ιέεη ν Θσλζηαληίλνο Φηαγθνπζάθεο, από ην Ιύθεην Κειεζώλ. Θέιεη λα πεξάζεη 
ζηε ζηξαηησηηθή ηαηξηθή πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 
 
Κε πνιύ δηάβαζκα θαη αξθεηέο ζηεξήζεηο, ηα θαηάθεξε ε Ησάλλα ηαπξαθάθε, από ην Ιύθεην Κειεζώλ. Σν όλεηξό ηεο από κηθξή ήηαλ λα 
ζπνπδάζεη Ηαηξηθή ζην Ζξάθιεην. 
 
«Υξεηάδεηαη δνπιεηά, δε ζηεξήζεθα πνιιά, βέβαηα, είρα πεξηνξηζκέλν ειεύζεξν ρξόλν αιιά θαη νξγαλσκέλν δηάβαζκα όια ηα ρξόληα», ιέεη ε 
Αηκηιία Ληθνιαθάθε, από ην Ιύθεην Κνηξώλ. Σελ ελδηαθέξνπλ νη επηζηήκεο πγείαο. 
 
«Γηα λα πεηύρεηο ζηηο εμεηάζεηο πξέπεη λα κελ θπξηεύεζαη από ην άγρνο ηελ ώξα πνπ γξάθεηο», ηνλίδεη ν Βαζίιεο Θαινγεξάθεο, από ην Ιύθεην 

Γαδίνπ. Σνλ ελδηαθέξεη λα ζπνπδάζεη Υξεκαηννηθνλνκηθή Αζήλαο θαζώο ηνπ αξέζεη λα αζρνιείηαη κε αξηζκνύο θαη είλαη κηα επηζηήκε πνπ 
ζπλδπάδεη θαη ζηνηρεία από άιιεο. 
 
«Δίλαη κηα πξνζπάζεηα ρξόλσλ, πξέπεη λα θξαηάο έλα επίπεδν θαη λα δηαβάδεηο αξθεηά ρξόληα, ήζειε έλα πξόγξακκα ρσξίο λα μελπρηάσ 
θαζεκεξηλά ελώ ήηαλ ζεκαληηθή ε βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ θαη ηνπ ζρνιείνπ, βνήζεζαλ θαη ραιάξσλαλ, έδηλαλ θνπξάγην νη βόιηεο κε ηνπο 
θίινπο», αλαθέξεη ν Γεκήηξεο Παπαδεκεηξάθεο, από ην Πεηξακαηηθό. Θέιεη λα ζπνπδάζεη Κεραλνιόγνο Κεραληθόο αθνύ ηνπ αξέζνπλ ηα 
καζεκαηηθά θαη ε θπζηθή θαη ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ηα απηνθίλεηα. 
 
«Υξεηάδεηαη δηάβαζκα, πξνζπάζεηα, ρσξίο ππεξβνιέο, ρξεηάδεηαη θαη ε μεθνύξαζε», ιέεη ν ηέιηνο Βαγηόο, από ην Παγθξήηην. Σνλ ελδηαθέξεη ε 
Ηαηξηθή, ζα αθνινπζήζεη ηα ρλάξηα θαη ησλ δύν γνληώλ ηνπ.  

 


