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, , ,   ...  Οργάνωση πρόγραμμα διάβασμα αλλάκαιδιαλείμματα ταμυστικά

Με πρόγραμμα, βάσεις από τις προηγούμενες χρονιές και προσήλωση στο στόχο τους, κατάφεραν οι υποψήφιοι να 
φτάσουν το άριστα. Μελλοντικοί φοιτητές από το Ηράκλειο μοιράζονται με την «Π» το μυστικό της επιτυχίας τους.

Σταθερά προσηλωμένη στο στόχο της ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς η Σοφία Ψωμά, από το 2ο Λύκειο που 
κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 18.500 μόρια. «Διάβαζα, ήμουν συγκεντρωμένη, ήξερα εξ αρχής ότι ήθελα κάπου να 
περάσω και ακόμα και αν δυσκολευόμουν κάποιες στιγμές μέσα στη χρονιά το σκεφτόμουν και συνέχιζα. Βέβαια, 
υπήρχαν συνεχώς σκαμπανεβάσματα αλλά τελικά τα κατάφερα», αναφέρει. Προσθέτει, ακόμα, πως «ήμουν θεωρητική 
κατεύθυνση και ήταν λίγο πιο εύκολα τα θέματα. Στην Έκθεση δεν τα πήγα τόσο καλά και Βιολογία ήταν λίγο πιο δύσκολα 
από ό, τι περίμενα για φέτος αλλά, τελικά, πήγα καλύτερα από ό,τι πίστευα». Η Σοφία ενδιαφέρεται για το τμήμα 
Ψυχολογίας.

«Μεθοδικό διάβασμα, πρόγραμμα και όχι υπερβολές και ξενύχτια» είναι το μυστικό της Άννας Μαθιουδάκη, από τη θετική 
κατεύθυνση στο 2ο Λύκειο που συγκέντρωσε 19.079 μόρια και πρώτη της επιλογή είναι η Ιατρική Κρήτης. «Είναι μια 
επιστήμη που προσφέρει στο συνάνθρωπο, έχει επαγγελματική αποκατάσταση σε σχέση με άλλες επιστήμες», αναφέρει.

Η Ελευθερία Αποστολάκη, από το 3ο Λύκειο, κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 18.500 μόρια και είναι εφικτός ο στόχος 
που έθεσε για να σπουδάσει οικονομικά στην Αθήνα. Για να τα καταφέρει, χρειάστηκε « προσπάθεια, υπομονή, επιμονή 
και στήριξη από την οικογένεια, το σημαντικότερο». Της αρέσουν τα οικονομικά γιατί, «συνδυάζουν τα μαθηματικά που 
είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μαθήματα για μένα και έχουν και μία πρακτική εφαρμογή». Η Ελευθερία ήταν στην 
τεχνολογική κατεύθυνση και θεωρεί πως «τα θέματα δεν ήταν δύσκολα αλλά για πολλά θα έπρεπε να είσαι καλά 
προετοιμασμένος για να τα βγάλεις σε τρεις ώρες».

Το άριστα έπιασε η Ευαγγελίνα Κυρμιζάκη, από το 3ο Λύκειο Ηρακλείου, η οποία θέλει να περάσει Νομική Αθήνας γιατί 
«είναι από τις λίγες σχολές που υπάρχει ακόμα μέλλον στην Ελλάδα». Όπως λέει, τα κατάφερε με «πολύ διάβασμα όλη τη 
χρονιά». 

Η οργάνωση και οι βάσεις από παλαιότερα χρόνια είναι για την Έλλη Κωνσταντίνου το κλειδί για το άριστα. Η ίδια, 
υποψήφια της θεωρητικής στο 3ο Λύκειο, συγκέντρωσε 19724 μόρια και αναμένεται να αποφασίσει ποιες σχολές θα 
δηλώσει στο μηχανογραφικό της. Η Νομική, πάντως, σίγουρα θα είναι μία από αυτές. Η Έλλη αναφέρει ότι το διάβασμα 
είναι το κυριότερο και χρειάζεται για να ανταμειφθούν οι κόποι του κάθε υποψήφιου. Ωστόσο θεωρεί ότι βασικό ρόλο 
παίζουν οι βάσεις από προηγούμενες χρονιές αφού δεν υπάρχουν αριστούχοι που να διάβασαν μόνο τις δύο τελευταίες 
τάξεις του Λυκείου. Σημασία έχει, επίσης, και ο στόχος που θέτει και ακολουθεί ο καθένας.

Η Ιατρική Ηρακλείου είναι ο στόχος του Γιάννη Χατζηδάκη, από το 1ο Λύκειο, ο οποίος με 18600 περίπου μόρια έχει 
εξασφαλισμένη μία θέση στο τμήμα που επιθυμεί. Προτιμά την Ιατρική του Πανεπιστημίου Κρήτης γιατί είναι 
αναβαθμισμένη και έχει πολύ καλή φήμη. Το «μυστικό» του για τους υψηλούς βαθμούς που πέτυχε είναι διάβασμα, 
επιμονή και υπομονή αλλά και διαλείμματα προκειμένου να ξεκουράζεται το μυαλό, «πρέπει να βρεις μια ισορροπία», 
τονίζει.

Μεταξύ Φιλολογίας και Ψυχολογίας κλίνει η Άννα Φουντουλάκη, από τη θεωρητική κατεύθυνση στο 3ο Λύκειο, η οποία 
συγκέντρωσε 19107 μόρια. Θεωρεί πως η Γ’ Λυκείου είναι μία χρονιά υπερεκτιμημένη και χωρίς το σάλο από τον 
περίγυρο θα ήταν όπως όλες οι εξετάσεις. «Θέλει οργάνωση και πρόγραμμα, πρέπει να κρατάμε το μέτρο», τονίζει.

Τη Νομική, για τις επιλογές που προσφέρει, αλλά και την Αγγλική Φιλολογία προτιμά η Τόνια Φανουράκη, από το 5ο 
Λύκειο, «μου αρέσει γενικότερα η επιχειρηματολογία στη Νομική και η μαμά μου είναι συμβολαιογράφος», εξηγεί. 
Κατάφερε να συγκεντρώσει 19318 μόρια και το μυστικό της είναι η σωστή οργάνωση του χρόνου της. Η Τόνια μπόρεσε να 
βγει με τους φίλους της, να δει τις ταινίες που της άρεσαν και να διαβάζει παράλληλα. Για τις Επιστήμες Υγείας, κυρίως 
την Ιατρική αλλά και τη Φαρμακευτική και Οδοντιατρική, ετοιμάζεται η Μαρία Κριθινάκη, από το 1ο Λύκειο με 19457 μόρια. 
«Θέλει πίστη στις ικανότητες μας και να μην απογοητευόμαστε», τονίζει. Η Μαρία προτιμά τις παραπάνω σχολές γιατί της 
αρέσουν τα μαθήματα της βιολογίας και της χημείας και, γενικά, το αντικείμενό τους.

«Πρέπει κανείς να κάνει θυσίες, να είναι συγκεντρωμένος και να έχει υψηλούς στόχους αλλά και ταλέντο και έφεση στα 
μαθήματα της θεωρητικής για να περάσει το φράγμα των 18.000 μορίων, δε φτάνει μόνο η προσπάθεια», λέει ο Λευτέρης 
Ανέστης, από το 7ο Λύκειο με 19186 μόρια. Ενδιαφέρεται για την Ψυχολογία στο Ρέθυμνο, μία ανθρωπιστική επιστήμη.
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