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Διακπίθηκαν για σιρ επιδόςειρ σοτρ και, όπψρ λένε, σο μτςσικό δεν κπύβεσαι ςσο διάβαςμα μέφπι σελικήρ πσώςεψρ 

αλλά ςση ςτςσημασική μελέση και σην ιςοπποπημένη καθημεπινόσησα 

Σσα 18 σοτρ φπόνια κι όμψρ ξέποτν ήδη σι ςημαίνει ςκληπόρ αγώναρ. Ξέποτν όμψρ και σι θα πει φαπά σηρ επιστφίαρ, 

δικαίψςη σηρ απιςσείαρ. Ο Γιώπγορ, η Φαίη, ο Λεψνίδαρ, η Βίλτ, ο Νίκορ, η Εύα, ο Κώςσαρ είναι μεπικά από σα 

παιδιά για σα οποία φσερ σο όνειπο έγινε ππαγμασικόσησα καθώρ είδαν να ανοίγει γι' ατσά επιςήμψρ η πόπσα σοτ 

πανεπιςσημίοτ. 

Η βαθμολογία σοτρ ήσαν πολύ τχηλή και η κασάσαξή σοτρ ςσα ΑΕΙ ποτ επέλεξαν ςε μία από σιρ ππώσερ θέςειρ. Οι 

πεπιςςόσεποι από ατσούρ ψςσόςο δεν επεδίψξαν σην ππψσιά. Κτνήγηςαν μόνο σο δικό σοτρ όνειπο με αυοςίψςη 

και μεθοδικόσησα. Και σα κασάυεπαν. 

Οπψρ λένε σα πιο πολλά από σα παιδιά ποτ διακπίθηκαν για σιρ επιδόςειρ σοτρ ςσιρ Πανελλαδικέρ Εξεσάςειρ, η 

ςτνσαγή σηρ επιστφίαρ δεν κπύβεσαι ςσο διάβαςμα μέφπι... σελικήρ πσώςεψρ, αλλά ςση ςτςσημασική μελέση και 

ςσην ιςοπποπημένη καθημεπινόσησα. 

"Είναι κλιςέ η σαύσιςη σηρ θεψπησικήρ κασεύθτνςηρ με σην παπαγαλία. Σσην ππαγμασικόσησα είναι λίγα σα 

ππάγμασα ποτ ππέπει να απομνημονεύςειρ. Πεπιςςόσεπο ππέπει να ενςκήχειρ με ενδιαυέπον για σην επιςσήμη ςσο 

πνεύμα ατσού ποτ ππέπει να μάθειρ και ςσο οποίο θα δοκιμαςσείρ", σονίζει η Φαίη Αλαυούζοτ από σο 12ο Λύκειο 

Πειπαιά ποτ πέπαςε 45η ςση Νομική Αθήναρ έφονσαρ ςτγκενσπώςει 19.276 μόπια. 

Πάνσψρ, για πολλά από σα παιδιά ποτ ςτγκένσπψςαν τχηλό απιθμό μοπίψν και είφαν έσςι ση δτνασόσησα να 

επιλέξοτν ση ςφολή ποτ ππαγμασικά ήθελαν, υαίνεσαι όσι ςσην σελική απόυαςή σοτρ μέσπηςε ιδιαίσεπα, εκσόρ από 

σο μεπάκι σοτρ για σο ανσικείμενο σψν ςποτδών, και η επαγγελμασική σοτρ πποοπσική: "Δεν πεπίμενα όσι θα 

ςτγκενσπώςψ σόςα μόπια. Δεν ςσόφετα σόςο ςση Νομική όςο ςση Φιλολογία, σην οποία πποσιμούςα ψρ επιςσήμη. 

Σκέυσηκα ψςσόςο όσι σο πστφίο σηρ Νομικήρ μποπεί να υανεί πιο φπήςιμο για σην επαγγελμασική μοτ 

αποκασάςσαςη", λέει η Φαίη ποτ δεν εγκασαλείπει όμψρ σο απφικό σηρ όνειπο: "Θέλψ να κασαυέπψ κάποια ςσιγμή 

να διδάξψ είσε ςε ςφολείο είσε ςε πανεπιςσήμιο. Το Δίκαιο εξάλλοτ με ση Φιλοςουία δεν απέφοτν σόςο πολύ. 

Πποςανασολίζομαι ςε ένα ςφεσικό μεσαπστφιακό". 

Κ. Μανίκαρ 

Πποσίμηςε Νομική από ση Φιλολογία 

Κώςσαρ Μανίκαρ, Νομική Αθηνών, 19.358 μόπια. Μτςσικό επιστφίαρ δεν τπάπφει, κάθε παιδί ππέπει να δπα με σον 

δικό σοτ σπόπο, να πποςαπμόζει σο ςύςσημα ςσα δικά σοτ δεδομένα, ατσό είναι σο κλειδί σηρ επιστφίαρ", δηλώνει ο 

Κώςσαρ Μανίκαρ από σο 3ο Λύκειο Ηπακλείοτ Κπήσηρ ποτ πεπνάει ςση Νομική Αθηνών με 19.358 μόπια. Τον 

ενδιέυεπε να πεπάςει ςε μία ςφολή σηρ απεςκείαρ σοτ, όπψρ η Νομική ή η Φιλολογία, όμψρ πποείφε η 

επαγγελμασική σοτ αποκασάςσαςη. "Ππέπει να κοισάζοτμε σην επαγγελμασική αποκασάςσαςη αλλά αν δεν κάνειρ 

ατσό ποτ ςοτ απέςει και ςε γεμίζει, δεν θα κασαυέπειρ σίποσα", αναυέπει. 

http://www.ethnos.gr/
http://www.ski.gr/photos/big/kjb786342dsf7860.jpg
http://www.ski.gr/photos/big/kjb786342dsf7860.jpg

