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Αγαπητοί πρώην μαθητές, 
μετά φοιτητές, 
μεταπτυχιακοί, 
τωρινοί επαγγελματίες,

Διαβάζοντας τα κείμενά σας σχετικά με τις Πανελλαδικές εξετά-
σεις, το Φροντιστήριο και τους καθηγητές σας, αισθάνομαι ότι 
κατανοήσατε πλήρως το νόημα όσων έλεγα, όταν σας είχα 
μαθητές, κερδίζοντας πολύ περισσότερα από την απλή ει-
σαγωγή σας στο Πανεπιστήμιο. 

Διάβασα δύο και τρεις φορές τα κείμενά σας και συγκινήθηκα 
που είδατε πίσω από το δέντρο τη μεγάλη εικόνα του δάσους. 
Μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα προσωπικά και για όλη την 
ομάδα καθηγητών δεν υπάρχει.

Σας ευχαριστώ που σχεδιάσατε σαν αρχιτέκτονες και μηχανι-
κοί την Οδό Ονείρων του ο καθένας χωριστά, και σας εύχομαι να 
είστε πάντα στη ζωή σας δημιουργικοί, ωφέλιμοι για σας και την 
κοινωνία, γεμάτοι υγεία και όνειρα για την επαύριο.

Με αγάπη και εκτίμηση

Κωνσταντίνος Βασιλάτος

Υ.Γ. Ένα κείμενο που δείχνει την απομυθοποίηση των πραγμά-
των, όταν πια έχουμε φτάσει στην αποδοχή και στην επιτυχία, 
είναι το παρακάτω απόσπασμα του Νίκου Καζαντζάκη από το 
έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο».

Φεύγοντας από την Αθήνα άφησα πίσω μου δύο στεφάνια, τα μόνα 
που αξιώθηκα στη ζωή μου· το ένα το πήρα στη σπαθασκία (σ.σ. ξιφασκία)· 
βαρύ, περιπλεμένο με άσπρες και γαλάζιες κορδέλες, καμωμένο από δάφνη, 



Αναμνηστ ικό 

λεύκωμα

Αναμνη

λεύκωμα

κομμένη λεν από τη λαγκάδα των Δελφών· ήταν ψέμα, τό ’ξερα, τό ’ξεραν 
όλοι, μα η ψευτιά αυτή έδινε λάμψη στα δαφνόφυλλα. Το άλλο το πήρα 
σ’ ένα δραματικό διαγωνισμό· δεν ξέρω γιατί άναψε μια μέρα το αίμα μου κι 
έγραψα ένα φλογερό ερωτικό δράμα, όλο μελαγχολία και πάθος. Τό ’λεγα 
«Ξημερώνει». Θαρρούσα, μαθές, πως έφερνα στον κόσμο ηθικότερη ηθική 
και πιο μεγάλη ελευτερία. Καινούργιο φως. Ο Καθηγητής του Πaνε-
πιστημίου, που ήταν ελλανοδίκης (σ.σ. κριτής), σοβαρός, καλοξουρισμένος, 
με αψηλό κολάρο, βρήκε πως απ’ όλα πού ’χαν υποβληθεί αυτό ήταν το 
καλύτερο· μα τρόμαξε και καυτηρίασε τις τολμηρές φράσες του και τον αχα-
λίνωτο ερωτισμό. Δίνουμε στον ποιητή, είπε συμπεραίνοντας, το δάφνινο 
στεφάνι, μα «αποπέμπομεν (σ.σ. διώχνουμε) αυτόν εκ του σεμνού τούτου 
τεμένους». Ήμουν εκεί, στην επίσημη αίθουσα του Πανεπιστημίου, αμού-
στακος, αξέβγαλτος φοιτητάκος κι άκουγα· κοκκίνισα ως τ’ αυτιά, σηκώθηκα, 
αφήκα απάνω στο τραπέζι του ελλανοδίκη το δάφνινο στεφάνι κι έφυγα.

Μ’ ένα φίλο μου, ακόλουθο του Υπουργείου των Εξωτερικών, κάναμε 
την εποχή εκείνη σχέδια να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη.

– Πάρε μαζί σου και το στεφάνι της σπαθασκίας, μού ’πε μια μέρα· 
εκεί απάνω στα βόρεια κλίματα δε θα βρούμε δάφνη· και χρειάζεται για το 
στιφάδο.

Πέρασαν χρόνια, το φύλαγα πάντα το στεφάνι κρεμασμένο στον τοίχο· 
κι όταν πραγματοποιήθηκε πια τ’ όνειρο και φύγαμε με το φίλο μου για τη 
Γερμανία, το πήρα μαζί μου· ύστερα από δυο χρόνια τά ’χαμε φάει όλα τα 
δαφνόφυλλα στο στιφάδο.
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2007. «Ραντεβού στις 14:00 με τον κ.Βασιλάτο!» ήταν το σημεί-
ωμα της μαμάς μου, ακουμπισμένο στο γραφείο… Οι πανελλήνιες πλησι-
άζουν κι όπως κάθε παιδί, έτσι κι εγώ έψαχνα το καλύτερο φροντιστήριο, 
τη βοήθεια για την επιτυχία! Το ραντεβού τελειώνει, κι εγώ βγαίνοντας 
αναφωνώ …«αυτός είναι!». Είχα βρει τον άνθρωπο, τον εκπαιδευτικό, τον 
μέντορα.

Ήταν μια χρονιά που παρά το άγχος, παρά τις δυσκολίες ενός παιδιού 
που μόλις είχε έρθει από την επαρχία για να τελειώσει την γ΄ λυκείου στην 
Αθήνα (γιατί έχει περισσότερες ευκαιρίες εδώ) που παρά την πίεση, παρά 
την κούραση, ήταν μια τόσο ωραία χρονιά...και ξέρετε γιατί…γιατί ο κ.Βασι-
λάτος και όλοι οι συνεργάτες του, διδάσκουν σε εμάς πρώτα απ’ όλα πίστη 
στις δυνάμεις μας, πρόγραμμα, οργάνωση και δημιουργούν όνειρα!! Πρώτα 
μέντορες, μετά δάσκαλοι!

Με κόπο, συνεχή προσπάθεια, και γραμμένη τη φράση στη ντουλάπα 
του δωματίου μου “εχθρός του καλού είναι το καλύτερο”, φτάσαμε στο μη-
χανογραφικό… πάντα ήθελα να ακολουθήσω την εκπαίδευση· εξ ου και η 
επιλογή του Φ.Π.Ψ. Σχολή που δε μετάνιωσα στιγμή, σχολή που προσφέ-
ρει γνώσεις, ψυχολογία, σχολή με προοπτική, σχολή που τελείωσε και ο κ. 
Βασιλάτος, όχι τυχαία νομίζω!

Σε όσους διαβάσετε τη δική μου ιστορία στο λεύκωμα, θα ήθελα να πω 
πως αυτή, την πρώτη δοκιμασία στη ζωή κάθε παιδιού που ονομάζεται πα-
νελλήνιες, θα μπορούσαμε να την δούμε ως ευκαιρία για δημιουργία και 
εξέλιξη. Άλλωστε, όπως είπε κάποτε και ο Τσώρτσιλ “ένας απαισιόδοξος 
βλέπει την δυσκολία σε κάθε ευκαιρία- ένας αισιόδοξος βλέπει την ευκαι-
ρία σε κάθε δυσκολία!” Ακούστε τους καθηγητές σας, εμπνευστείτε από αυ-
τούς και κοιτάξτε το μέλλον σας με θάρρος, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση! 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Αθήνας

Σταυριάννα 
Ζαφείρη

Παιδαγωγικό Αθήνας

Μαρία  
Νικολοπούλου

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ακριβώς δέκα χρόνια από εκείνη τη χρονιά που τόσο 
στιγμάτισε τη ζωή μου…

Πανελλήνιες εξετάσεις 2008. Ως κλασικό παιδί του διαβάσματος και του 
καθήκοντος, ο όρος «πανελλήνιες» με γέμιζε άγχος και αγωνία. Πώς θα 
κυλούσε αυτή η χρονιά; Θα τα κατάφερνα;

Με αυτές τις σκέψεις ξεκίνησα την προετοιμασία μου στο φροντιστή-
ριο του κυρίου Βασιλάτου. Ευτυχώς, τις έγνοιες μου ήρθαν να απαλύνουν 
τα αστεία όλων των καθηγητών μου εκεί, και το όμορφο κλίμα που επι-
κρατούσε με τους συμμαθητές μου στην αίθουσα. Ιδιαίτερα σημαντική για 
εμένα ήταν και η ασφάλεια που ένιωσα μέσα από την οργάνωση και τη 
μεθοδικότητα του κυρίου Βασιλάτου.

Εξάλλου, εκείνος ήταν που, όταν λίγες μέρες πριν τις εξετάσεις «λύγισα» 
και έκλαψα, ήταν εκεί να με τονώσει και να μου υπενθυμίσει πως δεν πρέ-
πει να τα παρατάμε. Αλλά και στις ώρες της συμπλήρωσης του μηχανογρα-
φικού, ήταν πάλι εκεί να με παροτρύνει να ακολουθήσω την καρδιά μου. 

Διδάσκω εδώ και τέσσερα χρόνια σε σχολείο και εύχομαι κάπως έτσι να 
με θυμούνται κι εμένα οι μαθητές μου!

Το «ευχαριστώ» είναι λίγο…
Δε θα ξεχάσω το φροντιστήριό μου ποτέ!
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008... Μόλις τελείωσα την Β΄ Λυκείου και αποφάσισα να 
επισκεφτώ με την μητέρα μου το φροντιστήριο του κ. Βασιλάτου. Η συζήτη-
ση μαζί του κράτησε μία ώρα. Ήταν αναλυτικός, επεξηγηματικός, σίγουρος 
γι’ αυτά που είχε να δώσει, κι αν τα ακολουθούσαμε θα είχα σίγουρα θετικά 
αποτελέσματα. Φύγαμε γοητευμένες και εγώ έτοιμη για σκληρή δουλειά 
που θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην επιτυχία μου. Τα μαθήματα 
άρχισαν μαζί με σκληρό διάβασμα και μεγάλη προσπάθεια. Ο ίδιος, αυθε-
ντικός καθηγητής με γνώσεις, οργάνωση και μεταδοτικότητα. Οι υπόλοιποι 
καθηγητές, διαλεγμένοι λες από μια λίστα αρίστων, το ίδιο αξιόλογοι, μεθο-
δικοί, σωστοί γνώστες του τομέα τους. Η ομάδα έδεσε, το φροντιστήριο έγινε 
αγαπημένος χώρος φίλων με κοινό όραμα. Και η επιτυχία ήρθε για όλους 
μας, όπως ακριβώς μας το «έταξαν» οι καθηγητές μας. 

Η είσοδός μου στη Νομική Αθηνών ήταν ο πρώτος μεγάλος σταθμός στη 
ζωή μου. Τέλειωσα την σχολή, έκανα την άσκησή μου και έγινα δικηγόρος. 
Συνέχισα με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και 
στο University of Law με σκοπό την κτήση της ιδιότητας του δικηγόρου 
Αγγλίας (solicitor). Σήμερα εργάζομαι στο Λονδίνο στην Δικηγορική Εται-
ρεία Linklaters LLP, μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στον 
κόσμο, γνωστές και ως MagicCirclefirms. Γυρίζω την σκέψη μου πίσω και 
θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που περπάτησε δίπλα 
μου, με βοήθησε στα πρώτα βήματα της καριέρας μου δίνοντάς μου γνώσεις 
και αυτοπεποίθηση. Κύριε Βασιλάτο, σας ευχαριστώ.

Νομική Αθήνας

Μαργαρίτα-Χριστίνα 
Καρκαντζού

ΠΑΝΕ ΠΛΕΟΝ αρκετά χρόνια από τότε που πέρασε η διαδικασία των 
πανελλαδικών εξετάσεων αλλά ποιος μπορει να την ξεχάσει; Άγχος, πίεση, 
αγωνία είναι οι πρώτες σχετικές λέξεις που σου έρχονται στο μυαλό αλλά 
πώς να ξέρεις τότε ότι η ζωή είναι όλη μπροστά σου και θα ανοίξει δρόμους 
που εκείνη τη στιγμή δε μπορείς καν να φανταστείς. Ο ορίζοντάς σου είναι 
ένας: «Πανελλήνιες». Ωστόσο, είναι πολύ μικρός για όλα τα όμορφα που 
ακολουθούν, για τη γεύση της επιτυχίας και της δικαίωσης μετά από μια κο-
πιαστική χρονιά. Δύσκολες στιγμές υπήρξαν και θα υπάρξουν, αλλά είναι 
όπως το αλάτι στο φαγητό. Απλά νοστιμίζουν.

Με τον κ. Κωνσταντίνο μεγαλώσαμε μαζί: εγώ κυριολεκτικά και εκεί-
νος μεταφορικά. Τότε ακόμα στον ημιώροφο της οδού Ζωοδόχου Πηγής, 
μοιραστήκαμε γνώση, γέλιο, καλές και κακές στιγμές. Δεν ξεχνάω το πρώτο 
μου διαγώνισμα στα Λατινικά, το οποίο πήγε άσχημα, αλλά ήταν αυτό που 
με πείσμωσε να δώσω το παραπάνω, καθώς ήξερα ότι ήμουν καλύτερος 
από αυτό. Με την ορθή καθοδήγηση έμαθα να διαχειρίζομαι καλύτερα το 
χρόνο μου, να μεθοδεύω αλλιώς την εργασία μου, να επιμένω στη λεπτομέ-
ρεια και να συγκεντρώνομαι την κρίσιμη στιγμή. Αυτά τα εφόδια, μας έκα-
ναν να ξεχωρίσουμε και τα πήραμε μαζί μας, ως πολύτιμη παρακαταθήκη 
στη μετέπειτα πορεία μας.

Ξέρω ότι όποιος διαβάσει αυτό το σύντομο κείμενο, θα σκεφτεί ότι τώρα 
που είμαι έξω απ’ το χορό μιλάω. Αλλά όποιος διαβάσει ανάμεσα απ’ τις 
γραμμές θα νιώσει το αισιόδοξο μήνυμα ότι οι Πανελλήνιες είναι η αρχή 
του τέλους. Και με το «τέλος» εδώ αναφέρομαι στο σκοπό. Στο σκοπό που 
έχει ο καθένας στο μυαλό του, τον οποίο για να πραγματώσει πρέπει να 
κατακτήσει τη γνώση των κατάλληλων μέσων και τρόπων. Αυτό μάθαμε 
εμείς με τον κ. Κωνσταντίνο και τους τότε συμμαθητές μου: να πολεμάμε ο 
καθένας για το τέλος του, με σύστημα, συνέπεια και δουλειά. Και ναι πετύ-
χαμε, μα πάνω απ’ όλα μάθαμε!

Νομική Αθήνας

Στέφανος
Βιτωράτος
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ το πτυχίο στα χέρια μου, αναπολώ εκείνη τη χρονιά 
της προσπάθειας και της αγωνίας, τη χρονιά των πανελληνίων εξετάσεων. 
Πλέον μπορώ να δω τα πράγματα πιο καθαρά και να πω με σιγουριά πως 
άξιζε όλη η προσπάθεια.

Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για μια δύσκολη χρονιά γεμάτη βιβλία, 
αμέτρητες ώρες διαβάσματος και πολλά ξενύχτια. Πέρα όμως από αυτά 
υπάρχουν στιγμές που αξίζει να θυμάμαι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που με 
βοήθησαν να πετύχω τους στόχους μου και ήταν πάντα δίπλα μου για να 
μου επισημάνουν τα λάθη μου και να με συμβουλέψουν ώστε να γίνω κα-
λύτερη.

Αν και θετική κατεύθυνση, πήγαινα στο φροντιστήριο για το μάθημα 
της έκθεσης. Τόσο η κ. Βαζούρα όσο και ο κ. Βασιλάτος ήταν δίπλα μου σε 
κάθε μου πρόβλημα, πάντα χαμογελαστοί με γέμιζαν ελπίδα και έκαναν 
την ημέρα να κυλά ευχάριστα και δημιουργικά. Είναι πολύ σημαντικό να 
φεύγεις από το μάθημα με χαμόγελο και αισιοδοξία, έχοντας αποκομίσει 
γνώσεις, αλλά και αξίες για τη ζωή. 

Είναι χαρά στην συγκεκριμένη περίοδο της ζωής σου να έχεις κοντά 
σου ανθρώπους που σε αντιμετωπίζουν σαν δικό τους παιδί και ξέρεις πως 
μπορείς να τους εμπιστευτείς οτιδήποτε σε απασχολεί, πάντα πρόθυμοι να 
ακούσουν και να προτείνουν λύσεις. 

Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις μου, εύχομαι όλοι οι καθηγητές του φρο-
ντιστηρίου να είναι πάντα καλά, ώστε να βοηθήσουν πολλά παιδιά ακόμα 
να δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα. 

Φαρμακευτική Αθήνας

Αναστασία  
Ζούλια

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ αισίως 7 χρόνια από τότε που έδωσα Πανελλήνιες και 
πέρασαν τόσο γρήγορα που ούτε καν το κατάλαβα. Αν μου έλεγε κάποιος 
τότε ότι θα είχα καταφέρει όλα όσα κάνω τώρα, δεν θα τον πίστευα. Η αρχή 
όμως έγινε τότε.

Όταν ξεκινάς τη διαδικασία των πιο σημαντικών -ως εκείνη την ώρα- 
εξετάσεων της ζωής σου νιώθεις χαμένος. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεσαι 
είναι κάποιον να σε καθοδηγήσει στο τι πρέπει να διαβάσεις και να μάθεις. 
Κάποιον που να εμπιστευτείς ότι θα σε βοηθήσει να πετύχεις το στόχο σου, 
να περάσεις δηλαδή στη σχολή της επιλογής σου.

Για μένα η συνεργασία με όλους τους καθηγητές αυτές τις δύο χρονιές, 
της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, ήταν κάτι παραπάνω από αυτό. Με βοήθησαν να 
εμπιστευτώ τον εαυτό μου και τις δυνατότητές μου και να πιστέψω εγώ η 
ίδια ότι μπορώ να πραγματοποιήσω τους στόχους που βάζω, όσο δύσκολοι 
και ακατόρθωτοι και αν φαίνονται στην αρχή. Με έμαθαν να προσπαθώ 
και να μην εγκαταλείπω αυτή την προσπάθεια. Να μη συγκρίνω τον εαυ-
τό μου με άλλους που μπορεί να είναι καλύτεροι, αλλά να παλεύω για να 
βελτιώνομαι συνεχώς και να ξεπερνάω τα δήθεν όριά μου ξανά και ξανά.

Φυσικά δεν ήταν εύκολο όλο αυτό. Η πίεση, το άγχος και τα νεύρα ήταν 
η καθημερινότητά μου! Έμαθα όμως να τα διαχειρίζομαι και να τα μετατρέ-
πω σε κίνητρα για να γίνομαι καλύτερη. Υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι αναμφι-
σβήτητα ο κ. Βασιλάτος και ο κ. Σπάρτακος που δεν σταμάτησαν ποτέ να με 
υποστηρίζουν!

Κλείνοντας, τα μαθήματα ζωής που πήρα από το Φροντιστήριο και τις 
Πανελλήνιες είναι ανεκτίμητα και με ακολουθούν μέχρι και σήμερα. Με 
τα εφόδια που μου δόθηκαν τότε κατάφερα να τελειώσω με άριστα το Παι-
δαγωγικό και να περάσω με κατατακτήριες στην Ιατρική, πραγματοποιώ-
ντας ένα ακόμα όνειρό μου.

Παιδαγωγικό Αθήνας
Ιατρική Θεσσαλονίκης

Βάνα 
Αρκουλή 
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ΚΑΙ ΝΑΙ, οι πανελλήνιες εξετάσεις ήταν μόνο η αρχή! Ξέρω, θα πείτε “τι 
banal ατάκα!”, αλλά αυτή είναι τελικά η πραγματικότητα!

Θυμάμαι ακόμα την αγωνία, την στεναχώρια, και όλα αυτά που τώρα τα 
παιδιά της Γ’ Λυκείου βιώνουν. Βέβαια, θυμάμαι και τα ωραία, πιο έντο-
να από τα άσχημα! Τα γέλια που κάναμε στο μάθημα, τους αγαπημένους 
φίλους και καθηγητές, που παρά το γεγονός ότι δε βρισκόμαστε συχνά πια, 
τους έχω στην καρδιά μου!

Τελικά οι πανελλήνιες ήταν μόνο το ξεκίνημα! Ακόμα και τώρα σκέ-
φτομαι “εύκολα ξαναέδινα πανελλήνιες!” (Και τώρα όσοι το διαβάζετε αυτό 
απορείτε!). Κι όμως, το διάβασμα και ο κόπος είναι πολύ μεγαλύτερος στα 
χρόνια σπουδών που ακολουθούν, αλλά είναι πιο γλυκός! Γιατί δεν παλεύ-
εις να απομνημονεύσεις νούμερα εκκλησιών και προσφύγων, συντακτικό 
αρχαίων και περίεργα ονόματα Λατίνων αυτοκρατόρων! Το διάβασμα και 
ο κόπος όμως που αύριο θα σε καταξιώσει, αξίζει όσο τίποτα άλλο!

«Η ζωή θα μας τα φέρει όλα όπως πρέπει!”, αυτό είναι το μότο μου! 
Μπορεί να μην πέρασα στην πρώτη επιλογή μου (Ψυχολογία), αλλά πέρα-
σα στη δεύτερη (Τ.Ε.Φ.Α.Α.). Όμως αμέσως μετά την αποφοίτησή μου, έγι-
να δεκτή στο master “Exercise & Sport Psychology”, και τώρα με τη δεύτερη 
αυτή αποφοίτηση, προετοιμάζομαι για κατατακτήριες εξετάσεις στο τμήμα 
της Ψυχολογίας. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών δουλεύω ως δα-
σκάλα Pilates, και παρά τις αντίξοες εποχές, έχω επιτυχώς αποκατασταθεί 
επαγγελματικά!

Μπορεί τα πράγματα να μην ήρθαν ακριβώς όπως τα υπολόγιζα, αλλά 
χαίρομαι για αυτό, γιατί ήρθαν ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ! Γι’ αυτό να μη σκορ-
πάτε ούτε ένα λεπτό για να στεναχωριέστε! Γιατί, η ζωή, η τύχη, το κάρμα 
(?), θα σας δώσουν τα εφόδια για να πετύχετε αυτό που θέλετε! Αρκεί, να τα 
αρπάξετε και να τα εκμεταλλευτείτε στο ΕΠΑΚΡΟ!

ΚΙ ΑΦΟΥ έχεις περπατήσει επτά χρόνια, στάσου και, κοιτώντας πίσω σου 
και μέσα σου, μέτρα το βάρος και την ένταση των εξετάσεων.

Τι είναι λοιπόν οι Πανελλαδικές; Είναι τα κυριακάτικα διαγωνίσματα. 
Είναι οι βόλτες που δεν πήγες, λέγοντας «έχω διάβασμα». Είναι το κλάμα 
χωρίς λόγο. Η μόνιμη νύστα και το μυαλό που θολώνει. Είναι τα κιλά που 
πήρες. Είναι εκείνο το «δεν αντέχω άλλο» που έγραψες ένα απόγευμα Σαβ-
βάτου στο τετράδιό σου.

Είναι οι Δάσκαλοι που σου έμαθαν ότι η απάντηση σε ένα σύμπαν που 
καταρρέει είναι να είσαι όσο καλύτερος μπορείς από το δικό σου μετερίζι. 
Είναι η προσμονή, η λαχτάρα για τα φοιτητικά χρόνια που έρχονται και 
λένε ότι είναι –και πράγματι ήταν– ό,τι ομορφότερο έχεις ζήσει. Είναι οι 
εκατό χτύποι της καρδιάς περιμένοντας τα αποτελέσματα. Και η απόλυτη 
ευτυχία που χωράει σε τρεις συλλαβές: «πέρασα!».

Δεν είναι speed εκατό μέτρων· είναι μαραθώνιος. Χρειάζεται πείσμα και 
υπομονή. Πείσμα, επειδή το κατάφεραν χιλιάδες πριν από εσένα, οπότε 
γιατί όχι κι εσύ; Και υπομονή, επειδή οι μεγαλύτερες απολαύσεις βρίσκο-
νται πίσω από τα ψηλότερα βουνά.

«Ζούμε όλοι μέσα στον ίδιο λάκκο, αλλά κάποιοι από εμάς κοιτάζουμε 
τ’ αστέρια». Για αυτούς λοιπόν που επιλέγουν και επιμένουν να «κοιτά-
ζουν τ’ αστέρια», αξίζει να συνεχίζεις, να προσπαθείς, να μην εγκαταλεί-
πεις και να πορεύεσαι με τα λόγια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Αν 
είχα μια συμβουλή για τους νέους, θα ήταν να έχουν ένα όνειρο και να το 
κυνηγήσουν με τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό».

Νομική Αθήνας

Ελένη  
Σηφάκη

BSc Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας
MSc Τ.Ε.Φ.Α.Α Τρικάλων

Κατερίνα  
Κωνσταντίνου
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ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ταξίδι έξι χρόνια πριν γυρνάω στην τρίτη λυκείου και 
στα πολύωρα μαθήματα στο αγαπημένο φροντιστήριο… Αν και οι ώρες 
ήταν πολλές και η κούραση μεγάλη, είχα την τύχη να είμαι σε ένα αρκετά 
δεμένο τμήμα, οπότε θυμάμαι τα γέλια, τα αστεία και την καλή διάθεση να 
αποτελούν σημαντικό τμήμα της χρονιάς αυτής! Οι καθηγητές ήταν πά-
ντα δίπλα μας και εκτός του φροντιστηριακού πλαισίου, καθώς ήταν πάντα 
πρόθυμοι να ακούσουν τις ανησυχίες και τα προβλήματά μας! Θυμάμαι τον 
κύριο Βασιλάτο να κάνει διαρκώς πλάκα για τους έρωτές μου και να με εν-
θαρρύνει να ανοίξω το ψυγείο για να φάω ακόμα περισσότερα γλυκά –ήταν 
άλλωστε η χαρακτηριστική μου κίνηση. 

Η αγάπη στις λιχουδιές δεν έχει αλλάξει μέχρι και σήμερα, μόνο που 
τώρα ανοίγω το ψυγείο και αντί για εκλέρ τρώω carrotcake και shortbread, 
καθώς βρίσκομαι στο εξωτικό Εδιμβούργο. Αφού ολοκλήρωσα τις σπουδές 
μου στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, μετακόμι-
σα στο Βερολίνο, όπου και έμεινα για σχεδόν ένα χρόνο και αυτή τη στιγμή 
ολοκληρώνω το μεταπτυχιακό μου στη διερμηνεία, που ήταν ανέκαθεν το 
όνειρό μου. Επόμενος σταθμός; Προς το παρόν παραμένει άγνωστος! 

Μεταφραστικό Κέρκυρας

Άρτεμις  
Σακοράφα

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ, η γνωριμία μου με το Φροντιστήριο πραγματοποιήθηκε 
μερικά χρόνια νωρίτερα από την ίδρυσή του, όταν ο κύριος Βασιλάτος ήταν 
καθηγητής της μεγαλύτερης αδερφής μου. Ως εκ τούτου γνωρίζαμε τη μέ-
θοδο αλλά και τη μεθοδικότητά του.

Καθώς ανήκα στην «κάστα των αλλόπιστων» παιδιών της Θετικής Κα-
τεύθυνσης, στο Φροντιστήριο συμμετείχα μόνο στο μάθημα της Έκθεσης 
με την κα Βαζούρα στην β΄ και στην γ΄ Λυκείου. Σε αυτά τα δύο χρόνια η 
θολή εικόνα για το μάθημα και τις απαιτήσεις του άλλαξε πλήρως. Μέσα 
από σωστή καθοδήγηση, μεθοδολογία, συζήτηση και παράλληλα υποδει-
κνύοντας την αξία της πολύπλευρης και συγκροτημένης σκέψης, έγινε σα-
φές ότι τίποτα δεν μπορεί να αποτελέσει αστάθμητο παράγοντα αν προετοι-
μαστείς κατάλληλα για αυτό. 

Η κατάλληλη προετοιμασία, όμως, δεν έγκειται μόνο στην παροχή εφο-
δίων σε μαθησιακό επίπεδο αλλά κυρίως στην οικοδόμηση προσωπικής 
και άμεσης σχέσης. Η κατανόηση των προσωπικών στόχων, οι συζητήσεις, 
τα αστεία, το θρυλικό και «ιερό» πρόγραμμα διαβάσματος από τον κύριο 
Κωνσταντίνο, η ενσυναίσθηση της αγωνίας και των δυσκολιών, η ενθάρ-
ρυνση αλλά και η επισήμανση της υπερβολής αποτέλεσαν σημεία-κλειδιά. 

Η αλήθεια είναι ότι οι Πανελλήνιες είναι μια αφετηρία, ένα στοίχημα, 
ένας πρόδρομος της πραγματικής ενήλικης ζωής, που είναι προ των πυ-
λών, αλλά η υπενθύμιση ότι τίποτα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει σε αυτές, 
ήταν από τα βασικότερα πράγματα που άκουσα μέσα στο Φροντιστήριο. 
Δεν το συνειδητοποίησα τότε αλλά τώρα μέσα στον Πανεπιστημιακό χώρο 
και έχοντας αντιμετωπίσει ποικίλα εμπόδια και διαφορετικές καταστάσεις 
αντιλαμβάνομαι πλέον τη σημασία της σωστής προετοιμασίας, των άξιων 
συνεργατών και κυρίως του πάθους για αυτό που κάνεις.  

Βιολογία Πάτρας

Χριστίνα 
Δημητρίου 
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2013, Γ ´ ΛΥΚΕΙΟΥ... Θυμάμαι χαρακτηριστικά να έχω στο μυαλό μου ένα 
βουνό, όπου έπρεπε να φτάσω στην κορυφή του... Πολλές φορές η ύλη και 
οι απαιτήσεις των μαθημάτων φάνταζαν πολλές και ακατόρθωτες, δεδομέ-
νου ότι μέχρι και στην Α΄ Λυκείου ήμουν από τις μαθήτριες που διάβαζα 
και έδινα έμφαση μόνο στα μαθήματα που μου άρεσαν.

Τελικά το κλειδί της επιτυχίας στους στόχους μου το είχε το φροντιστή-
ριο... Και το κλειδί αυτό ήταν ο συνδυασμός: μέθοδος – ενθάρρυνση. Έτσι 
η μέθοδος, δηλαδή πολλά πλάνα, χρονοδιαγράμματα και αξιόλογα βιβλία 
με οδήγησαν να πιστέψω περισσότερο στον εαυτό μου, ότι μπορώ να τα 
καταφέρω. Η μεθοδικότητα του φροντιστηρίου συνδυάστηκε και με τους 
ανθρώπους, καθώς κάποιοι καθηγητές με έκαναν να καταλάβω ότι αγα-
πούν την δουλειά τους μέσω της μεταδοτικότητας και της θέλησής τους να 
βοηθήσουν τον καθένα μας να ξεπερνάει τις αδυναμίες του βρίσκοντάς του 
διεξόδους και ενθαρρύνοντάς τον, ενώ παράλληλα παρέμεναν φιλικοί και 
ευχάριστοι.

Με αυτό λοιπόν το μεθοδευμένο πρόγραμμα, έστω και αν μου δημιουρ-
γούσε νεύρα κάποιες φορές –θυμάμαι το βιβλίο του γνωστού στα Αρχαία 
που το είχα πετάξει στον τοίχο και είχε κοπεί στα δύο και προπαραμονή 
πριν δώσω το πρώτο μάθημα να κλαίω– κατάφερα και πέτυχα τον στόχο 
μου. Με την είσοδό μου στο Πανεπιστήμιο συνειδητοποίησα ότι οι γνώσεις 
και οι εμπειρίες που θα λάμβανα θα ήταν πολύ μεγάλες και δυνατές για 
την εξέλιξή μου συνολικά, και σε αυτό συνέβαλε και το φροντιστήριο που 
αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα, για να ανοίξει αυτή η πόρτα.

Πολιτικές Επιστήμες και ∆ιεθνείς Σχέσεις Κορίνθου

Αλίκη 
Παπαγρηγορίου

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ δε θυμάμαι πια πολλά. Πολύ διάβασμα, 
σίγουρα. Πολλή κούραση σίγουρα. Εντάσεις, σίγουρα υπήρξαν εντάσεις. 
Αλλά οι Πανελλαδικές σαν διαδικασία έχουν γίνει σκόνη στη μνήμη μου 
και μου μένουν μόνο τα κλισέ για να αναφέρω. Ακόμα και οι συμβουλές 
που μπορώ να δώσω είναι μετρημένες: για την επιτυχία κάπου έχει θέση το 
διάβασμα, κάπου η μνήμη, η τύχη, η ξεκούραση. Όλα αυτά όμως δεν είναι 
συνταγή, αλλά μία άναρχη δομή πραγμάτων που στον καθένα λειτουργούν 
διαφορετικά και αναπάντεχα. 

Το ίδιο και ό,τι ακολουθεί μετά τις Πανελλήνιες. Η σχολή, η πόλη, οι 
άνθρωποι, όλα όσα βλέπεις και όλα όσα ακούς. Ξεκινάς ένα ταξίδι άναρχο 
το οποίο θα σε οδηγήσει σε ένα επόμενο και ποτέ δε θα μπορέσεις να κατα-
λάβεις ποια ήταν η καθοριστική αυτή στιγμή που σε έκανε αυτό που είσαι. 
Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα αν είχες περάσει αλλού; Σε άλλη σχολή; Σε 
άλλη πόλη; Μήπως τελικά ότι έφυγες από το σπίτι σου ήταν ένα δώρο με-
ταμφιεσμένο σε κατάρα ώστε να ολοκληρώσεις μία προσωπική διαδρομή 
που όφειλες στον εαυτό σου; Μήπως η σχολή που δεν πέρασες ήταν αυτή 
που τελικά έπρεπε να αποφύγεις γιατί θα σε οδηγούσε σε αδιέξοδο; Ή μή-
πως τελικά όλα αυτά είναι ένας τρόπος να ξεγελάμε και να παρηγορούμε 
τους εαυτούς μας, και είμαστε απλά εγκλωβισμένοι σε ένα παρόν που δια-
μορφώθηκε από τις λανθασμένες επιλογές μας; 

Δεν είμαι τόσο σοφός να απαντήσω σε όλα αυτά. Όμως τα λόγια του 
ανθρώπου που έψηνε ελληνικό καφέ και μου έκανε Αρχαία μου μιλούσαν 
για τις διαφορετικές ηλικίες στις οποίες μπορείς να προσλάβεις ένα ερέθι-
σμα, την πορεία ενός άνδρα, το χρέος ενός ανθρώπου απέναντι στην εποχή 
του και απέναντι στον εαυτό του. Τα λόγια του Κωνσταντίνου Βασιλάτου 
έχουν αποπειραθεί να με κάνουν σοφότερο. Και ποιος ξέρει; Ίσως τα λόγια 
αυτά με προετοιμάζουν χωρίς να το ξέρω για τις επόμενες εξετάσεις, όλες 
εκείνες που έρχονται και όλες εκείνες που θα έρθουν.

Νομική Κομοτηνής

Γιώργος  
Ζαδέλλης
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ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ που κάθομαι και γράφω αυτό το λεύκωμα, η αλήθεια 
είναι ότι στον εαυτό μου την δύσκολη εποχή των Πανελληνίων η επιτυχία 
έμοιαζε απίθανο και ακατόρθωτο έργο. Όμως αυτή ακριβώς είναι η φιλοσο-
φία του συγκεκριμένου φροντιστηρίου, να βοηθήσει τον μαθητή να βγάλει 
τον καλύτερο του εαυτό, ώστε να επιτύχει αυτό που μοιάζει αδύνατο.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις είναι η είσοδος στην κοινωνία των ενηλί-
κων και συγκεκριμένα στην επιτακτική και εξειδικευμένη αγορά εργασίας. 
Μέσα από αυτό το φροντιστήριο λοιπόν εισέρχεσαι σταδιακά στο ρυθμό 
λειτουργίας αυτής της κοινωνίας. Μαθαίνεις να λειτουργείς έξυπνα, ορ-
γανωμένα και αποδοτικά πάντοτε πλαισιωμένος από τους πιο ικανούς και 
έμπειρους καθηγητές.

Η συνεισφορά των καθηγητών και η καθοδήγησή τους σε αυτήν την 
καινούργια για κάθε μαθητή περιπέτεια είναι απλά ανεκτίμητη και η επι-
θυμία της επιτυχίας φαίνεται ολοένα και πιο εύκολη. Εννοείται πως η δια-
δικασία των Πανελληνίων είναι ανυπόφορη με πολλές δυσκολίες, ωστόσο 
το φροντιστήριο λειτουργούσε ως καταπραϋντικό, εξαλείφοντας κάθε ιδέα 
μου για αποτυχία.

Τελικά δεν αποδείχθηκα λάθος, η προσήλωσή μου στους καθηγητές και 
στις οδηγίες τους απέδωσε τα βέλτιστα. Αυτό που μπορώ με απόλυτη σι-
γουριά να επιβεβαιώσω είναι ότι οι κόποι ανταποδίδουν με τη μεγαλύτερη 
χαρά και ικανοποίηση στη συνέχεια. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ επιτυχία 
σε κάθε μαθητή και να δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου απέναντι στους αν-
θρώπους που με βοήθησαν.

ΩΡΑΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ να γράφεις για εμπειρίες του παρελθόντος, όπως 
αυτή της Γ΄Λυκείου και των Πανελληνίων Εξετάσεων. Αρχικά θέλω να 
αναφέρω ότι χωρίς την προσωπική βοήθεια από τον κύριο Βασιλάτο δεν 
νομίζω ότι θα είχα καταφέρει να είμαι στην θέση που είμαι τώρα. Η βοή-
θεια του φροντιστηρίου ήταν τόση, όση θέλει ένας μέτριος μαθητής, ώστε να 
πετύχει τον στόχο του.

Αν και η τελευταία σχολική χρονιά δεν ήταν και η πιο ευχάριστη, το 
τέλος της ήταν αίσιο• καμία σχέση με την αρχή και το μέσο της χρονιάς. 
Όντας και σε ένα αυστηρό -από θέμα προγράμματος- σχολείο, η κούραση 
έκανε την εμφάνισή της από τους πρώτους μήνες. Έπειτα ήρθε η πίεση από 
τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και τέλος το άγχος, που σε καταβάλλει 
και δεν σου επιτρέπει να δεις τα πράγματα ρεαλιστικά. Όμως η βοήθεια που 
είχα από συγκεκριμένους καθηγητές και σε προσωπικό επίπεδο με ώθησαν 
όχι μόνο στο να τερματίσω τον άνισο αυτό αγώνα, αλλά να βγω και νικητής!

Πάρα την δυσκολία των εξετάσεων η όλη χρονιά μου άφησε πολύ γλυ-
κιά γεύση, καθώς έμαθα πιο καλά τον εαυτό μου, έμαθα το πώς να λειτουρ-
γώ σε αντίξοες συνθήκες, να έχω πρόγραμμα στην “δουλειά” μου και να 
μετατρέπω την πίεση που έχει κάθε κατάσταση σε δημιουργικό έργο.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω δύο πολύ σημαντικές αρετές που διδά-
χθηκα σε πρώτο επίπεδο από αυτή την διαδικασία, την υπομονή και την 
επιμονή, οι οποίες όπως μου δίδαξε η πρώτη επαγγελματική μου εμπειρία, 
είναι όχι μόνο απαραίτητες αλλά και εξαιρετικά πολύτιμες.

Τέλος, συνειδητοποίησα ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι με πολλούς προορι-
σμούς, γι’αυτό και η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που ακόμα δεν έχουμε 
ταξιδέψει…

Ευάγγελος  
Κουτσούκος

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών Πειραιά

Κωνσταντίνος  
Ζούλιας



2322

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ σπουδαία πρόκληση να αποτυπώσω περιληπτικά 
τον καταιγισμό των αναμνήσεων που με διακατέχουν αυτή τη στιγμή από 
το διετές ταξίδι στο Φροντιστήριο. Μια πρόκληση που είμαι πρόθυμος να 
αποδεχτώ.

Για να είμαι ειλικρινής ήμουν κάτι περισσότερο από επιφυλακτικός όταν 
ξεκίνησα αυτό το εγχείρημα, λόγω της απόστασης που έπρεπε να καλύψω 
σχεδόν καθημερινά για τα μαθήματα. Σε μία περίοδο στην οποία όλοι τονί-
ζουν πως ακόμα και το παραμικρό δευτερόλεπτο είναι σημαντικό, αναρω-
τιόμουν αν έκανα τη σωστή επιλογή.

Τέσσερα χρόνια αργότερα νιώθω ευγνώμων για την ευκαιρία που μου 
δόθηκε, διότι οι άνθρωποι αυτοί με βοήθησαν να εκπληρώσω τα όνειρα 
μου και συμπαραστάθηκαν σε κάθε δυσκολία. Αναφέρομαι φυσικά τόσο 
στους καθηγητές, όσο και στην οικογένειά μου. 

Μέσα από το πρίσμα αυτού του Φροντιστηρίου δεν γνωρίζει κανείς μία 
σκέτη επιτυχία, ούτε τη στείρα μετάδοση γνώσεων. Αντιθέτως πρόκειται 
να αντιμετωπίσει τη μοναδική αλήθεια. Πως η ζωή είναι ένας αδιάκοπος 
αγώνας, μια σειρά δοκιμασιών, των οποίων μέρος μόνο αποτελούν οι Πα-
νελλήνιες.

Ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας διαχειρίζεται αυτή τη σκέψη είναι προ-
σωπικός αγώνας, ανακουφίζεσαι όμως όταν συνειδητοποιείς πως ο φίλος 
δοκιμάζεται ταυτόχρονα με σένα και πιο έμπειροι άνθρωποι βρίσκονται 
πάντα εκεί για να σε βοηθήσουν, με ήρεμη φωνή ή ένα θερμό χαμόγελο. 
Έτοιμοι να σου μεταδώσουν τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να τα βγάλεις 
πέρα σε αυτή τη ζωή, μια «Ἀείμνηστο Παιδεία».

Άραγε τι είναι πιο σημαντικό ο προορισμός ή το ταξίδι; Και τα δύο! Είχα 
τη δυνατότητα να γνωρίσω νέα άτομα και να δημιουργήσω ένα νέο κόσμο, 
όλα μέσα από αυτή τη φάση της ζωής. Αυτή η σκέψη θα φωλιάζει για πάντα 
μέσα μου. Σας ευχαριστώ.

Νομική Κομοτηνής

Μιχάλης 
Πουλακάκης 

ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΜΟΥ! Τελειώνοντας το σχολείο συνειδητοποίησα ότι δεν 
θα γλίτωνα τις πανελλήνιες. Πανικός και άγχος ήταν οι δυο λέξεις που με 
χαρακτήριζαν όλη εκείνη τη χρονιά. Ξεκίνησα τα θερινά μαθήματα χωρίς 
να ξέρω που πάω και τι κάνω. ΄Ολα μου φαίνονταν βουνό και δεν πίστευα 
ποτέ ότι θα τα έβγαζα πέρα. Τα όσα επακολούθησαν όμως, με διέψευσαν. 

Η χρονιά κυλούσε παραδόξως ευχάριστα τις ώρες που περνούσα στο 
φροντιστήριο. Κι εγώ απ’ τη μεριά μου έκανα ένα βηματάκι τη φορά. Ομο-
λογώ πως αν δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μου να με οργανώ-
νουν, να με ελέγχουν, να με κατσαδιάζουν, να με σπρώχνουν, να γελάμε 
παρέα και να κλαίμε, να τσακωνόμαστε, να γιορτάζουμε και να πορευόμα-
στε μαζί σε αυτόν τον αγώνα, δεν θα είχα καταφέρει τίποτα. Μέσα στο όλο 
κλίμα πανικού, υπερπροσπάθειας και κούρασης οι ώρες που περνούσα στο 
φροντιστήριο ήταν μικρά διαλείμματα δροσιάς και χιούμορ, πάντοτε όμως 
μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος! 

Όσο “εφιαλτική” κι αν φάνταζε αυτή η χρονιά, άφησε πίσω της γλυκές 
αναμνήσεις. Αποκόμισα κάτι παραπάνω από την απλή επιτυχή εισαγωγή 
στο πανεπιστήμιο. Γνωρισα ανθρώπους έξω από το αυστηρό πλαίσιο του 
καθηγητή, καθένας με το δικό του ξεχωριστό στίγμα που μου άφησαν την 
αίσθηση ότι θα μπορώ πάντα να βασιστώ πάνω τους για μια συμβουλή. 

Τώρα, κοιτώντας τέσσερα χρόνια πίσω μπορεί να μην τα θυμάμαι όλα 
καθαρά, το σίγουρο όμως είναι ότι τα όσα κέρδισα δεν πρόκειται να τα ξε-
χάσω.

Νομική Αθήνας

Νεφέλη 
Παναγοπούλου-Λιάτσου
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ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ πίσω δε θα το πίστευα ότι φτάνω πια στο τέλος ενός 
ονείρου που με πολλούς ενδοιασμούς πίστευα ότι θα πραγματοποιήσω. Άγ-
χος, ανασφάλειες, έλλειψη πίστης στον εαυτό μου –μέχρι την ημέρα των 
εξετάσεων φυσικά–αποτελούν μια δυσάρεστη εμπειρία αλλά την ίδια στιγ-
μή και μια ευχάριστη ανάμνηση. 

Αφενός, γιατί η περίοδος των πανελλαδικών ανήκει στο παρελθόν για 
εμένα ως μια από τις πιο δύσκολες εξετάσεις που έδωσα σαν μαθήτρια. 
Μετά από 4 χρόνια μπορώ να πω ότι, αν και δε θυμάμαι πολλά από τότε, 
σίγουρα δε θα ξεχάσω όλα εκείνα τα συναισθήματα που συνέβαλαν στο ότι 
είμαι σήμερα περισσότερο ανθεκτική ψυχολογικά. Αφετέρου, η περίοδος 
εκείνη συνιστά για μένα μια διαδικασία προσαρμογής στις αντίξοες συν-
θήκες του εκπαιδευτικού συστήματος, ένα τεστ διαρκούς ψυχοσωματικής 
αντοχής, μιας κατάστασης καταπιεστικού ανταγωνισμού και ως εκ τούτου 
μιας αέναης περιόδου υπερβολικού στρες.

Παρόλα αυτά, κρατάω μόνο τα ευχάριστα που αποκόμισα και που ση-
μάδεψαν τη προ-ακαδημαϊκή μου πορεία στα θρανία. Δε θα μπορούσα να 
παραλείψω την αξιοσημείωτη συμμετοχή των καθηγητών μου που, με τον 
τρόπο τους, με βοήθησαν να ολοκληρώσω το ταξίδι αυτό με επιτυχία. Πε-
ρισσότερο όμως, τον δάσκαλό μου κ. Βασιλάτο, ο οποίος φρόντισε να είναι 
σε κάθε μου βήμα συνοδοιπόρος, έστω και τον τελευταίο χρόνο μόνο, με την 
εκπαιδευτική αλλά και ψυχολογική του υποστήριξη. 

Το σημαντικό όμως δεν είναι ο προορισμός αλλά το ταξίδι, διότι η Ιθάκη 
μπορεί να είναι κοινή για όλους μας, όμως η πορεία είναι αυτό που μένει 
σαν ανάμνηση στο τέλος. Πλέον είμαι μια τελειόφοιτη που εξακολουθώ να 
οραματίζομαι το μέλλον μου και να ονειρεύομαι. Γιατί τα όνειρα δε παύουν 
ποτέ…

Πολιτικές Επιστήμες και ∆ημόσια διοίκηση Αθήνας

Αιμιλία  
Τσαρούχη

ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ περάσει 4 χρόνια από όταν έδωσα Πανελλήνιες, μπορώ 
να πω ότι είναι μια εμπειρία που μου έχει μείνει αξέχαστη και μια χρονική 
περίοδος που πολλές φορές θυμάμαι με νοσταλγία. Σίγουρα δεν ήταν μια 
εύκολη χρονιά, αλλά ήταν μια διαδικασία που με έκανε να δω τα όριά μου 
και μου έμαθε την αυτογνωσία, μια αρετή που μέχρι τότε δεν είχα εκτιμήσει. 

Θυμάμαι πολλές φορές να έχω νεύρα, να κλαίω, και άλλες να βρίσκω 
δύναμη από ένα καλό διαγώνισμα ή ένα θετικό σχόλιο. Θυμάμαι, ακόμα, 
πως η χρονιά των Πανελληνίων είναι μια χρονιά που όλα τα βιώνεις σε 
υπερθετικό βαθμό. Βλέποντάς την από απόσταση, είναι εύκολο να συμπε-
ράνεις ότι το άγχος των Πανελληνίων είναι ανούσιο. Ωστόσο, το να πεις 
σε ένα παιδί ως συμβουλή «μην αγχώνεσαι», δεν έχει κανένα νόημα. Το 
άγχος είναι απαραίτητο, όταν έχεις ένα στόχο, αρκεί το άγχος αυτό να είναι 
δημιουργικό, γιατί τότε σε κινητοποιεί, σε κρατά σε εγρήγορση και προση-
λωμένο στο στόχο σου.

Τελικά συνειδητοποίησα πως δεν έρχεται το τέλος του κόσμου, όταν δεν 
γράφεις τον βαθμό που θέλεις σε ένα διαγώνισμα, και πλέον ξέρω ότι οι 
Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή. Η αρχή για τη φοιτητική ζωή, 
στην οποία ο καθένας θέτει τους δικούς του στόχους και μπαίνει πλέον στην 
ενήλικη ζωή. 

Αυτό που θυμάμαι πάντα με νοσταλγία είναι οι πλάκες και τα γέλια ανά-
μεσα στα μαθήματα, οι συμμαθητές και οι καθηγητές, οι οποίοι συνέπασχαν 
στο «δράμα» μας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το τελευταίο μάθημα Λατινικών και 
τη στεναχώρια που ένιωθα για την καθημερινότητα που θα αποχωριζόμουν 
στο εξής.

Ως συμβουλή όχι μόνο για τις Πανελλήνιες αλλά και για οποιαδήποτε 
άλλη δοκιμασία που μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει, θα έλεγα πως μέσα 
από τη συνεχή προσπάθεια, την υπομονή και την επιμονή μπορούν όλοι να 
τα καταφέρουν, αρκεί να μην τα παρατήσουν με την πρώτη απογοήτευση. 
«Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται όμως να σηκωθείς».

Φιλολογία Αθήνας 

Φωτεινή 
Σπετσιέρη 
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ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ οι αναμνήσεις και τα συναισθήματα είναι τόσο δυ-
νατά που καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να αποτυπωθούν σε ένα κομμά-
τι χαρτί. Θα μπορούσα να γράψω ολόκληρο βιβλίο για την εμπειρία που 
ακούει στο όνομα «Πανελλήνιες», αλλά τότε μάλλον θα απογοητευόταν 
ο κύριος Βασιλάτος γιατί ήθελε να είμαστε πάντα συνετοί, μετρημένοι και 
να αποφεύγουμε τις φλυαρίες! Ακολουθώντας λοιπόν τις συμβουλές του, 
καθώς και τις υποδείξεις των υπόλοιπων καθηγητών μας, έφτασα στη δική 
μου Ιθάκη και τότε ξεκίνησε το πραγματικό ταξίδι... 

Ωστόσο, μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου ήρθα αντιμέτωπη με 
πολλά εμπόδια. Άγχος, ανασφάλεια, κούραση και το κυριότερο, η επιθυμία 
να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των γονιών και των καθηγητών μου. Ναι, 
δεν ήταν εύκολο. Ούτε ακολούθησα το «μυστικό της επιτυχίας». Αν κάτι 
έμαθα στο Φροντιστήριο είναι ότι ο καθένας χαράσσει τη δική του πορεία 
προς την επιτυχία και αν την ακολουθήσει πιστά, παράλληλα με τις συμ-
βουλές των καθηγητών, θα βγει σίγουρα νικητής.

Το πιο σημαντικό για μένα είναι ο ΣΤΟΧΟΣ. Αυτός με ωθούσε κάθε 
μέρα να προσπαθώ όλο και περισσότερο. Είναι το έναυσμα για να μπορέσει 
κάποιος να πιστέψει στον εαυτό του και στις δυνάμεις του. Είναι η μαγική 
δύναμη που μπορεί να μας οδηγήσει σε εξαιρετικές επιδόσεις.

Μπορεί τότε να μην το καταλάβαινα αλλά από αυτή την εμπειρία απο-
κόμισα εφόδια ζωής. Και δε μιλώ φυσικά για τις γνώσεις σχετικά με τον 
αριθμό των μοναστηριών στις επαρχίες του Πόντου! Μιλώ για την καλλι-
έργεια υπομονής, επιμονής και την προσήλωση στο στόχο.

Για τη βοήθεια και την αμέριστη συμπαράσταση στην προσπάθεια αυτή 
θα είμαι πάντα ευγνώμων στους καθηγητές μου, στην ΨΥΧΗ αυτού του 
Φροντιστηρίου.

Νομική Αθήνας

Ρένια  
Βασιλάκη

ΤΡΙΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μια χρονιά γεμάτη αναμνήσεις. Είναι τόσο πολλά και 
διαφορετικά τα συναισθήματα που αφήνει πίσω της αυτή η χρονιά και τόσο 
έντονες οι καθημερινές στιγμές. Μέσα σ’ αυτούς τους 10 μήνες όλα περι-
στρέφονται γύρω από τη λέξη “διάβασμα”. Όμως στην ουσία, το φροντι-
στήριο είναι κάτι πολύ περισσότερο από πέντε-δέκα βιβλία, κυριακάτικα 
διαγωνίσματα, εξέταση της ύλης και απόδοση υποχρεώσεων.

Είναι οι άνθρωποί του, οι καθηγητές μας, οι οποίοι –ο καθένας με τον 
τρόπο του, τα θετικά και αρνητικά του χαρακτηριστικά– στάθηκαν αρωγοί 
στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες των εκάστοτε μα-
θημάτων και γενικότερα των πανελληνίων εξετάσεων.

Είναι οι συμμαθητές μας, η μαγική αυτή αλληλεπίδραση που αναπτύσ-
σεται μεταξύ μας εντός και εκτός της τάξης, με αφορμή κάποιο μάθημα, τα 
κοινά μας βιώματα, οι δυσκολίες, οι πλάκες, τα πειράγματα, οι παρεξηγή-
σεις, οι συμβουλές. Είναι τα αμέτρητα και εναλλασσόμενα συναισθήματα: 
άγχος, αγωνία, στεναχώρια, συχνά πικρία και αίσθηση αδικίας, και από την 
άλλη χαρά, ικανοποίηση, πολλές φορές δικαίωση των προσπαθειών μας, 
λύτρωση και ανακούφιση στο τέλος.

Είναι οι μικρές στιγμές εντός και εκτός τάξης που συνέβαλαν στο να πε-
ράσει λίγο πιο αναίμακτα η χρονιά, αποφορτίζοντάς μας από την επίπονη 
ρουτίνα που περιστρέφεται γύρω από την εξέταση της σχολικής ύλης: οι 
πλάκες, οι φάρσες, το χιούμορ στα διαλείμματα, το σαββατιάτικο σουβλάκι, 
οι πίτσες μετά τα διαγωνίσματα, τα κερασμένα παγωτά του κ. Σπάρτακου, τα 
ψητά της τσικνοπέμπτης και άλλα πολλά. 

Πάνω απ’ όλα όμως θεωρώ τη χρονιά αυτή σημαντική για ένα και μόνο 
λόγο: γιατί κατάφερε να αποτελέσει μια πρώτης τάξεως δυνατή εμπειρία, μια 
ψυχολογική και νοητική δοκιμασία, που κατάφερε ένα πράγμα που εξαρχής 
φαινόταν ακατόρθωτο: να μας ωριμάσει, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα 
και τις αδυναμίες μας, φέρνοντάς μας σε επαφή με έννοιες όπως η πειθαρχία, 
ο ανταγωνισμός, ο αλληλοσεβασμός, η ομαδικότητα, η αλληλοκατανόηση.

Φιλοσοφία, Παιδαγωγική & Ψυχολογία Αθήνας

Χάρης 
Σαμουρκασίδης
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ: μία λέξη που περιγράφει την προσπάθεια να φτάσει 
κανείς τον στόχο που έχει θέσει για το μέλλον του. Η πορεία προς τον 
στόχο αυτό δεν ήταν εύκολη, καθώς είχε δυσκολίες, αγωνία, άγχος… Στο 
φροντιστήριο, όμως, δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, έμαθα να βάζω 
πρόγραμμα στο διάβασμά μου, το οποίο ακολουθώ και στην πορεία μου 
τώρα ως φοιτήτρια. Οι καθηγητές/τριες που συναναστράφηκα και συνερ-
γάστηκα μαζί τους για αυτόν τον στόχο, ήταν πάνω απ’ όλα άνθρωποι που 
ήταν εκεί κάθε φορά που ήθελα να τα παρατήσω ή νόμιζα ότι δεν θα τα 
καταφέρω και με στήριζαν, δίνοντάς μου δύναμη να συνεχίσω. Έχω να 
θυμηθώ πολλά γέλια, πολλές ωραίες στιγμές εκείνης της χρονιάς στο φρο-
ντιστήριο, αλλά και αγωνία, άγχος και ψυχική και σωματική κούραση. Η 
οργάνωση του φροντιστηρίου ήταν εμφανής και είναι κάτι που χαρακτηρί-
ζει το συγκεκριμένο φροντιστήριο, ενώ κάθε καθηγητής/τρια «αγκάλιαζε» 
τον/την κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά και προσπαθούσε να τον/την βοηθή-
σει. Με τον προσωπικό μου αγώνα και έχοντας τέτοιους ανθρώπους δίπλα 
μου, κατάφερα και πέτυχα τον δικό μου στόχο. Όμως, δεν ξέχασα ποτέ την 
«διαδρομή» προς τον προορισμό μου, που ήταν σ’ αυτό το φροντιστήριο… 
Άλλωστε, όπως λέει και ο Καβάφης και είχε δίκιο: «Σαν βγεις στον πηγαι-
μό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να ’ναι μακρύς ο δρόμος».

Νηπιαγωγών Αθήνας

Δώρα 
Γόγολου

Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ Πανελληνίων, υπήρξε η χρονιά που βρήκα τον «ρυθ-
μό» μου, η χρονιά που μέσω της ασκητικής προσήλωσης σε έναν στόχο με 
βοήθησε να απογαλακτιστώ διανοητικά και ηθικά και να ανακαλύψω τα 
όρια, τις αντοχές και τις δυνατότητές μου. 

Και νομίζω πως ο καθένας που πέρασε από αυτήν την -αν μη τι άλλο- 
ψυχοφθόρα διαδικασία ανακάλυψε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τον δικό 
του ρυθμό, τον ρυθμό της ζωής, τον ρυθμό εντός του ανθρώπου. 

Ειδικά σε μια χρονιά συνεχούς άγχους και αμφιβολίας, για να επιτευχθεί 
αυτό, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο δάσκαλος καθώς δίνει τις απαντήσεις 
και τον παλμό της ανθρώπινης ύπαρξης συνθλίβοντας ο ίδιος μέσα του τον 
χρόνο και τον ίδιο του τον εαυτό. 

Όλα τα ερωτήματα που μοιάζουν άλυτα στην καρδιά ενός νέου είναι 
γραμμένα σε μια ξένη γλώσσα, που ο ίδιος ο δάσκαλος μεταφράζει, και αυτό 
που ενδιαφέρει είναι να βιωθούν τα ερωτήματα για να βιωθούν αργότερα 
-ίσως- και οι απαντήσεις, μη ψάχνοντας να μας δοθούν νωρίτερα από όσο 
θα μπορούσαμε να τις αντιληφθούμε και να τις βιώσουμε. 

Έτσι, η εμπειρία της Γ΄ Λυκείου γίνεται μια μετάβαση, μια μύηση, μια 
μάχη πνευματική και ψυχική για να οπλιστεί κανείς για την μετέπειτα ζωή 
του πανεπιστημίου, της κοινωνίας, του κόσμου. Και ανακαλύπτει ότι εν τέ-
λει αν έχεις συντονιστεί με τον έσω εαυτό «ο κόσμος [είναι] εύκολος. Ένας 
απλός παλμός.».

Φιλολογία Αθήνας

Ειρήνη 
Βλαστού
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Νομική Αθήνας

Δέσποινα  
Λάμπρου

ΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ, ένα Όνειρο, μία Σχολή… Αμέτρητες ώρες διάβασμα, 
ξενύχτι, διαγωνίσματα, πολύς κόπος αλλά και υπομονή, επιμονή, πείσμα, 
θέληση, προσπάθεια. Όλα αυτά ήταν οι δικές μου Πανελλήνιες.

Σίγουρα μια χρονιά κοπιαστική και κυρίως ψυχοφθόρα, κατά την οποία 
έρχεσαι αντιμέτωπος για πρώτη φορά με τα όρια σου, πασχίζεις να τα αγγί-
ξεις και παλεύεις να τα ξεπεράσεις….

Και είναι βέβαιο ότι θα έρθει μια στιγμή που θα αισθανθείς ότι δεν αντέ-
χεις άλλο, που θα πιστέψεις ότι ποτέ δεν θα τα καταφέρεις, που θα νιώσεις 
ότι όλα είναι μάταια. Τότε θα χρειαστεί απλώς κάποιος να σου υπενθυμί-
σει ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος αλλά μονάχα μία νέα αρχή, ένα 
καινούριο ταξίδι που μόλις ξεκινά… Ίσως τότε να μην τον πιστέψεις, αλλά 
απλώς να εύχεσαι να έχει δίκιο. Και έχει δίκιο. Διότι η προσπάθεια αντα-
μείβει τους κόπους, όπως συνέβη και στη δική μου περίπτωση. 

Και αν πρέπει να ευχαριστήσω κάποιον για αυτό, είναι το Φροντιστήριό 
μου. Γιατί, όσο παράδοξο κι αν φαίνεται, οι ώρες μου οι πιο αγαπημένες, οι 
πιο ευχάριστες και χαλαρές σε μια ομολογουμένως δύσκολη χρονιά ήταν 
αυτές στον ημιώροφο του κ. Βασιλάτου... Διότι εκεί έβρισκα τους ανθρώπους 
τους πιο δικούς μου, τους καθηγητές και τους συμμαθητές μου. Όλοι αυτοί 
ήταν οικογένειά μου. Οι καθηγητές ήταν καθοδηγητές, ψυχολόγοι, φίλοι, 
κυριολεκτικά δίπλα μου όποτε τους είχα ανάγκη (ακόμα και μεταμεσονύ-
κτια…!). Και οι συμμαθητές, το «φροντοπαρεόνι», συνοδοιπόροι κατά τη δι-
άρκεια αλλά και μετά τις πανελλήνιες, συμφοιτητές και αγαπημένοι φίλοι.

Αν λοιπόν μου έμεινε κάτι μέσα από αυτή τη δοκιμασία που λέγεται 
πανελλήνιες είναι ότι πρέπει να παλεύουμε για τα όνειρά μας, να αγωνιζό-
μαστε μέχρι τέλους και να επιδεικνύουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας 
ασχέτως αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση μία αλλαγή θα έχει επέλθει 
μέσα μας, η οποία σίγουρα θα μας έχει κάνει δυνατότερους και πιο ανθε-
κτικούς…

ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ δεν φεύγουν ποτέ από το μυαλό μου. Ή 
μάλλον σαν να φεύγουν και να επανέρχονται πολύ έντονα με διάφορες 
αφορμές. Ίσως διότι για μένα δεν ήταν μόνο μία περίοδος προετοιμασίας 
εξετάσεων αλλά μια περίοδος που επαναπροσδιόρισα αρκετά πράγματα στο 
μυαλό μου και τελικά με διαμόρφωσαν σε ένα βαθμό.

Μεγάλη αξία για μένα έχουν τα άτομα που γνώρισα και έχω επαφή μέ-
χρι και σήμερα –καθηγητές και μαθητές– από τους οποίους υιοθέτησα νέες 
ιδέες, είδα διαφορετικές οπτικές των πραγμάτων και αποτέλεσαν οι ίδιοι 
παράδειγμα διαφορετικών τρόπων σκέψης. 

Κάτι που δεν μπορώ να παραλείψω είναι και το πρακτικό κέρδος που 
είχα και με βοήθησε στο αποτέλεσμα των πανελληνίων. Σίγουρα είμαι από 
τα άτομα που δεν έχουν αυτό που λέμε συγγραφικό ταλέντο. Το αντίθετο θα 
έλεγα. Αλλά με τη σωστή καθοδήγηση έμαθα ότι Έκθεση μπορεί να γράψει 
και ένα πιο θετικό μυαλό (κυρία Πηνελόπη νομίζω τα καταφέραμε).

Τέλος, θα «κλέψω» ένα μέρος από τον επίλογο του κύριου Βασιλάτου 
από το έργο του Ν. Καζαντζάκη «Αναφορά στον Γκρέκο» –γεγονός που 
αποδεικνύει πόσο εύστοχος ήταν για άλλη μία φορά, το οποίο θεωρώ ότι 
αντικατοπτρίζει ακριβώς το νόημα της περιόδου των πανελληνίων αλλά 
και γενικότερα οποιασδήποτε προσπάθειας επίτευξης στόχου: «…ανεβαίνα-
με γιατί σωτηρία, ευτυχία και Παράδεισος για μας ήταν η ανάβαση». 

Ευχαριστώ πολύ.

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 
Πολυτεχνείο, Αθήνα

Αλίκη 
Καπέλλα 
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Ελένη  
Χατζάρα 

Οργάνωση & ∆ιοίκηση επιχειρήσεων 
Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΗΤΑΝ ΙΣΩΣ η καλύτερη εμπειρία της μαθητικής ζωής μου αυτό το φρο-
ντιστήριο! Ο κύριος headmaster Βασιλάτος είναι ο πιο κατάλληλος για να 
καθοδηγήσει τον καθένα σας. Με εμάς τα κατάφερε περίφημα. Τον ευχαρι-
στώ πάάάρα πολύ που ανεχόταν τα ξεσπάσματά μου και την τότε τεμπελιά 
μου και μου έδειξε πως με οργάνωση και μεθοδικότητα πετυχαίνεις κάθε 
σου στόχο.

Αξέχαστα θα μου μείνουν τα Σάββατα τόσο της Β΄ όσο και της Γ΄ λυκεί-
ου που εκτός από μάθημα, ήταν καθιερωμένο ένα μικρό «συμπόσιο». Δεν 
χρειαζόταν ιδιαίτερος λόγος για να φέρουμε στο μάθημα τυρόπιτες και λου-
κανόπιτες, πεϊνιρλί και σαντουιτσάκια, προφιτερόλ και άλλα γλυκά. Ήταν 
ίσως αυτό που περιμέναμε κάθε βδομάδα. Αυτό το πρωινό και ευχάριστο 
μάθημα που έδινε μια ξεχωριστή νότα σε μια μουντή εβδομάδα γεμάτη 
διάβασμα και υποχρεώσεις!

Αυτά και άλλα πάρα πολλά είναι πράγματα που μου λείπουν και θα 
λείπουν σίγουρα στους περισσότερους (αν όχι σε όλους), όσους πέρασαν 
από αυτή την οικογένεια. Έχουμε κλάψει πολύ, έχουμε γελάσει, είχαμε ευ-
χάριστες στιγμές και επιτυχίες, αλλά άλλες τόσες δυσκολίες και αποτυχίες. 
Με τη βοήθειά τους όμως οι δυσκολίες έγιναν μαθήματα και μέσα από αυτά 
πετύχαμε στις πρώτες ή δεύτερες επιλογές μας.

Στους καθηγητές που είχα την τιμή να γνωρίσω τόσο σαν δασκάλους 
όσο και σαν ανθρώπους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σας θαυμάζω για 
το έργο και την προσπάθειά σας και σας αγαπώ για αυτό που πραγματικά 
είστε. Η επιτυχία μου οφείλεται σε εσάς, κυρίως, και σε προσωπικό μόχθο 
δευτερευόντως. Και παρόλο που δεν προλαβαίνω να περνάω συχνά, σας 
φέρνω στο μυαλό μου πάντα! 

ΤΙ ΧΡΟΝΙΑ κι αυτή! Τόσοι λίγοι μήνες και κατάφεραν να χωρέσουν ανα-
μνήσεις που θα με συνοδεύουν σε όλη τη ζωή μου. Θα ξεκινήσω απ’ το 
άγχος, τα νεύρα, την πίεση που ύστερα μετατράπηκαν σε κλάμα και όσο 
περνούσε ο καιρός, σε τι θα κατέληγαν πια; Θα σας πω πλέον σε τι κατέλη-
ξαν. Κάθε θυσία έπλασε μέσα μου την αντοχή, τη δύναμη, το θάρρος. Κάθε 
δάκρυ μου χάρισε ανάρπαστες στιγμές χαράς, περηφάνιας, συγκίνησης και 
κάθε προσπάθεια μου απέδειξε πώς ο στόχος μετατρέπεται σε κατόρθωμα· 
ο αγώνας σε έπαθλο.

Μια τέτοια χρονιά, βέβαια, δε μου προσέφερε μονάχα γνώσεις πνευμα-
τικές, αλλά μου μετέδωσε και αξίες, όπως η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη 
τόσο στον εαυτό μου πως μπορώ να ονειρεύομαι και να ζω παλεύοντας για 
το κάθε μου όνειρο, όσο και στους ανθρώπους που στέκονται δίπλα μου 
–που δεν είναι άλλοι από την οικογένεια, τους δασκάλους, τους φίλους– 
στους ανθρώπους που μπορώ να στηριχθώ, να εκφραστώ, να μοιραστώ τον 
αγώνα μου. Γι’ αυτό κι εγώ αγάπησα το φροντιστήριό μου. Γιατί μου προ-
σέφερε απλόχερα πολλούς τέτοιους ανθρώπους, που αποτέλεσαν μια μεγά-
λη οικογένεια, ακόμα και μια μεγάλη ‘παρέα’ μέσα στην οποία χτίστηκαν 
δεσμοί άφθαρτοι στο χρόνο.

Μα πότε πέρασε αυτή η χρονιά! Τέρμα ο Βενιζέλος, τέρμα η καταραμέ-
νη εισαγωγή, η αποδελτίωση, οι αρχικοί. Μια εικόνα, όμως, μένει ίδια στο 
μυαλό μου. Όλοι μαζί στο απέναντι καφέ. Αποδεσμευμένοι πια από την 
αγωνία, να συζητάμε, να γελάμε, έτοιμοι να ορίσουμε το τέλος μιας διαδρο-
μής, έτοιμοι να γευτούμε ένα καινούριο, συναρπαστικό ταξίδι! 

Νομική Αθήνας

Τζωρτζίνα  
Τσαντίνη 



3534

Ψυχολογία Αθήνας

Αλίκη  
Φάντη 

ΚΟΝΤΕΥΟΥΝ ΣΧΕΔΟΝ δύο χρόνια από τις Πανελλήνιες και σήμερα 
δύσκολα θυμίζω τον τότε εαυτό μου. Ήμουν μια 17χρονη μαθήτρια, αγχω-
μένη, πιεσμένη, φοβισμένη για το τι θα γίνει, που μέχρι και την τελευταία 
στιγμή δεν ήταν σίγουρη για το ποια σχολή να επιλέξει, αφού τίποτα, όπως 
έλεγε, δεν της ταίριαζε.

Κι όμως, τώρα τα κατάφερα και είμαι δευτεροετής στη σχολή της επι-
λογής μου, στην πόλη μου, με τις παρέες μου και ο τελευταίος χρόνος στο 
Φροντιστήριο μού άφησε πολλά, που αρκετές φορές τα φέρνω στο μυαλό 
μου. Αναπολώ κακές στιγμές που δυσκολεύτηκα και απογοητεύτηκα, αλλά 
και όμορφα, αστεία γεγονότα με συμμαθητές και καθηγητές μου.

Αυτό είναι και το σημείο που αναρωτιέμαι αν θα το ξαναέκανα. Και η 
απάντησή μου είναι όχι, γιατί μια χρονιά μου αρκούσε για να μάθω πόσο 
δύσκολη διαδικασία είναι οι εξετάσεις, αλλά και για να μάθω τον εαυτό μου 
να οργανώνεται, να μη βγαίνει από το πρόγραμμα, να είναι συνεπής και να 
συνεχίζει με στόχο.

Ξέρω, όμως, να εκτιμώ και τη βοήθεια που μου δόθηκε από τους καθη-
γητές και τους γονείς μου, γι’ αυτό δεν ξεχνάω να πω ευχαριστώ για όλη την 
εμπειρία του 2016, που είχα την τύχη –τελικά!– να ζήσω.

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ πολύ μεγάλη χαρά να συμμετέχω και εγώ στη δημι-
ουργία του λευκώματος τοποθετώντας ένα μικρό λιθαράκι , η αλήθεια είναι 
πως δεν ξέρω τί και πώς να το εκφράσω ώστε να αντιπροσωπεύει όσα σκέ-
φτομαι και αισθάνομαι. Με βεβαιότητα μπορώ να εκφράσω ότι θεωρούσα 
και θεωρώ τον εαυτό μου αληθινά τυχερό, που στην πορεία αναζήτησης 
μου για το καλύτερο, συναντήθηκα με αυτήν την εκπληκτική ομάδα του 
κ.Βασιλάτου. 

Όσον αφορά στον θεσμό των Πανελλαδικών, πριν ακόμη έρθει η ώρα 
να κληθώ και εγώ να φέρω εις πέρας μια τέτοια δοκιμασία, βρισκόμουν 
τρομοκρατημένη μόνο στο άκουσμά της. 

Παρόλα αυτά εγώ αισθάνομαι και έχω να πω ότι τα δυο χρόνια προε-
τοιμασίας για τις πανελλαδικές ήταν από τα ομορφότερα που έχω ζήσει έως 
τώρα. Όλα τα συναισθήματα και τις καταστάσεις τις βιώνεις πιο έντονα, και 
αυτό ίσως συμβαίνει διότι είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεις να πραγ-
ματοποιήσεις τον πρώτο σου σημαντικό, προσωπικό στόχο, και μια απο τις 
περιόδους που γνωρίζεις λίγο βαθύτερα τον εαυτό σου. 

Παράλληλα, είχα την προσωπική τύχη να πλαισιώνομαι απο ορισμέ-
νους ανθρώπους πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, οι οποίοι όμως είχαν ως 
κοινό χαρακτηριστικό ότι κάθε φορά με ενέπνεαν για εξέλιξη. Η ατμόσφαι-
ρα οικογενειακής θαλπωρής ήταν βασικό γνώρισμα της παρέας μας.  

 Ως φοιτήτρια έχω συνειδητοποιήσει πλέον ότι αξίζει να βγαίνουμε έξω, 
να γνωρίζουμε άλλους παθιασμένους με αυτό που κάνουν ανθρώπους, και 
τέλος να αφιερωνόμαστε σε κάτι που αφυπνίζει την καλύτερη εκδοχή του 
εαυτού μας. Μπορεί να μην πετύχει με την πρώτη, την δεύτερη ή την τρίτη, 
αλλά νομίζω ότι αν το βρεις αξίζει να το κυνηγήσεις ή αν δεν το έχεις βρει, 
αξίζει να είσαι ο πιο «ανοιχτός» άνθρωπος μέχρι να το βρεις , ακόμη και αν 
δεν το βρεις. 

Φιλολογία Αθήνας  

Άννα 
Κοντογιάννη
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Μαίρη  
Αγαπάκη 

Πολιτικές επιστήμες και ∆ημόσια διοίκηση Αθήνας

ΚΑΘΟΜΑΙ ΚΑΙ σκέφτομαι πώς ήταν η Μαίρη πέρσι. Λοιπόν, τίποτα δεν 
με θυμίζει τώρα! Ξέρω όμως πως ό,τι έχω ζήσει χτες με στοιχειοθετεί σήμε-
ρα. Αν σκεφτώ, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, τι έχω κερδίσει τρία χρό-
νια σε αυτό το φροντιστήριο σίγουρα θα βρω πολλά. Εκτός από τις γνώσεις 
είναι οι άνθρωποι –καθηγητές και συμμαθητές– που με τις διαφορετικές 
προσωπικότητές τους στόλισαν τη διαδρομή μου προς τις πανελλήνιες. Αρ-
κετές φορές αμφισβήτησα τους ίδιους, την προσπάθειά μου, ακόμα και τον 
στόχο και την σπουδαιότητά του. Θεωρούσα πεισματικά ότι αυτό που κάνω 
δεν είναι τόσο σημαντικό σε σύγκριση με τον ίδιο χρόνο που θα μπορούσα 
να αφιερώσω, για να κάνω κάτι ουσιαστικότερο. 

Ε λοιπόν έκανα λάθος! Αυτό που τότε θεωρούσα εβδομαδιαία αγγαρεία, 
τώρα είναι μια γλυκιά ανάμνηση. Όμως αν με ρωτήσετε να σας πω τους 
αρχικούς χρόνους του “ἄγω” ή αν ο Σίλιος ήταν ιταλικός ποιητής ή τι ει-
σαγόταν στην Ελλάδα το 1909 ή το συνώνυμο του “αποκρυσταλλώνω” δεν 
θα πω ψέματα, δεν τα θυμάμαι. Θυμάμαι όμως να σας πω τις στιγμές που 
έζησα. Ευχαριστώ λοιπόν τους καθηγητές όχι τόσο για τις γνώσεις, που με 
λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία θα αποκτούσα ούτως ή άλλως, αλλά για τις 
καλές και κακές στιγμές που μοιραστήκαμε. Τους ευχαριστώ που με έκαναν 
να δοκιμάσω τα όριά μου, που μου έμαθαν ότι δεν υπάρχουν όρια, που με 
έμαθαν να πειθαρχώ και να τιθασεύω τα «θέλω» μου για χάρη ενός στόχου. 

Τώρα το ομολογώ: κοιμάμαι πολύ, διαβάζω λίγο, και σχεδόν καθόλου 
δεν αγχώνομαι αν μεταθέσω τις υποχρεώσεις μου για αύριο. Όμως, ξέρω ότι 
αν χρειαστεί, θα αφυπνίσω όλες αυτές τις δυνάμεις που πέρσι ανακάλυψα 
και θα παλέψω για τον οποιοδήποτε στόχο. Ο Einstein ελεγε “γνώση είναι 
αυτό που σου έμεινε, όταν ξέχασες αυτό που έμαθες”. Ευχαριστώ λοιπόν για 
όλη αυτή τη γνώση!

«ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ μετράει καμιά φορά περισσότερο απο τον προορισμό», είχα 
ακούσει κάποτε και το διαβεβαιώνω πια με σιγουριά. Ξεκινώντας λοιπόν 
την πορεία μου από την Α´ λυκείου κάπου μέσα μου ήξερα πως αυτή η δι-
αδικασία που λέγεται πανελλήνιες δεν ήταν για μένα, παρόλα αυτά θέλησα 
να δοκιμαστώ πάνω σε αυτήν και να κάνω το καλύτερο που μπορούσα, 
να βάλω τα δυνατά μου και να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Δυσκολεύτηκα 
πραγματικά πάρα πολύ …ξενύχτησα, απογοητεύτηκα, έκλαψα, έβρισα, αλλά 
τελικά βγήκα νικήτρια όχι για το αποτέλεσμά μου, αλλά γιατί ύστερα από 
3 χρόνια αρκετής πίεσης δεν εγκατέλειψα τον αγώνα μου και αυτό γιατί 
δίπλα μου δεν είχα μόνο εξειδικευμένους καθηγητές αλλά πάνω απ’ όλα 
υπέροχους αθρώπους να με καθοδηγούν και να με στηρίζουν σε κάθε μου 
βήμα, που για μένα έμοιαζε βουνό· καθηγητές που δεν σου άφηναν περι-
θώρια να μην πιστέψεις έστω και λίγο στον εαυτό σου, καθηγητές που ήταν 
το κίνητρο και η δύναμή σου να αντέξεις λίγο ακόμη. Το φροντιστήριο αυτό 
δεν σου μαθαίνει μονάχα να διαβάζεις και να γράφεις καλά, είναι τρόπος 
και μάθημα ζωής, τα εφόδια που παίρνεις φεύγοντας είναι πολλά και ανε-
κτίμητα. ΕΙΜΑΙ ΕΥΓΝΩΜΩΝ.

Αισθητική ΑΘήνας

Αγγελίνα  
Αγαπάκη
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Άγγελος 
Γεωργαμλής

Νομική Κομοτηνής

Η ΠΕΡΣΙΝΗ πορεία προς την κατάκτηση του στόχου μου ήταν γεμάτη 
από αξέχαστες στιγμές. Συνειδητοποίησα πως η ανεμελιά απέχει μονάχα 
ένα κυριακάτικο διαγώνισμα αρχαίων από την απόγνωση. Κατάλαβα όμως 
ότι αυτός που προσπαθεί ανταμείβεται. Εγώ προσπάθησα.

Η σημαντικότερη βοήθεια προήλθε από ανθρώπους, οι οποίοι ήθελαν 
να μας δουν να πετυχαίνουμε. Μου έδειξαν το δρόμο τη στιγμή που, πραγ-
ματικά, είχα χαθεί. Εξαιρετικοί ως καθηγητές, ακόμα καλύτεροι ως άνθρω-
ποι. 

Πίεση υπήρχε σε όλη τη διάρκεια και πάντα θα υπάρχει. Δύο μήνες 
πριν τις εξετάσεις νόμιζα πως είχα φτάσει στα όριά μου. Τώρα αναρωτιέμαι, 
ποια όρια; Ανακάλυψα έναν ολοκαίνουριο εαυτό μου, με χαρακτηριστικά 
που δεν τολμούσα καν να σκεφτώ ότι διαθέτω.

Το νέο έτος με βρήκε σε μια άγνωστη πόλη, σε διαφορετικό σπίτι και 
με άλλους φίλους. Αυτές είναι πραγματικές θυσίες και όχι η ακύρωση της 
βραδινής εξόδου λόγω διαγωνίσματος στο φροντιστήριο. Δεν άλλαξε μόνο 
η ζωή μου, μαζί της άλλαξα και εγώ.

Κατά τη μετάβαση αυτή, οι γονείς μου ίσως απόρησαν με αυτό που έβλε-
παν, αλλά νομίζω δεν θα μου κρατήσουν κακία, όσο και να τους τρέλανα. 
Αυτό το κείμενο είναι μια καλή ευκαιρία να τους καλέσω στο σπίτι μου, για 
να γνωρίσουν τη νέα μου έκδοση.

Νιώθω ειλικρινά ευνοημένος και ευτυχισμένος που αποτέλεσα μέλος 
αυτού του Φροντιστηρίου. Γιατί; Διότι έλαβα μία «Ἀείμνηστο Παιδεία».

ΕΙΝΑΙ ΟΙ σκέψεις που πρέπει να μετατρέψεις σε λόγια, καθώς καλείσαι να 
θυμηθείς την προηγούμενη χρονιά. Μια χρονιά που σημάδεψε τη ζωή σου 
και αποτέλεσε έναν από τους πιο βασικούς σταθμούς για αυτή.

Η τρίτη Λυκείου ήταν δύσκολη σε όλα τα επίπεδα, καθώς με έκανε να 
ξεπεράσω τα όριά μου. Ισοδυναμούσε με αφόρητη κούραση και άγχος, που 
γέμιζαν την κάθε μέρα. Μέσα από αυτή, όμως, ανακάλυψα νέες πλευρές 
του εαυτού μου και απέκτησα επιμονή, πολύ πείσμα και σίγουρα υπομονή. 

Το κλειδί είναι η πίστη στον εαυτό σου και η προσπάθεια. Θεωρώ όμως 
εξίσου σημαντική τη στήριξη από τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου, τη 
σωστή καθοδήγηση και τη δύναμη που άντλησα από αυτούς.

Φέτος έκλαψα, θύμωσα, γέλασα από τα πολλά νεύρα μου, έκαψα βιβλία 
που μου δυσκόλεψαν τη ζωή, και σίγουρα δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτή 
τη χρονιά. Και αυτός είναι ο λόγος που θα αποτελεί πάντα μία σημαδιακή 
εμπειρία για μένα.

Οι Πανελλήνιες ουσιαστικά είναι η αρχή του ταξιδιού για την πιο όμορ-
φη φάση μας, και έτσι πρέπει να τις βλέπουμε, σαν ευκαιρία να ακολου-
θήσουμε το όνειρό μας. Μέσα στα αμέτρητα πράγματα που έμαθα σε αυτό 
το Φροντιστήριο, το πιο σημαντικό ήταν να εκτιμώ τη διαδρομή προς την 
επίτευξη ενός στόχου, υιοθετώντας τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά στοι-
χεία. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Καζαντζάκη: «Ανεβαίνουμε, γιατί ευτυχία, 
σωτηρία και Παράδεισος για μας είναι η ανάβαση».

Επικοινωνία και ΜΜΕ/ΕΚΠΑ - Αθήνα 

Μαρία  
Ακζώτη
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Θανάσης 
Μπερέτσος

Νομική Θεσσαλονίκης

ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ σχεδόν ένας χρόνος από την περίοδο των Πανελληνί-
ων. Μου φαίνεται τόσο κοντά, αλλά και τόσο μακριά συνάμα. Με σιγουριά 
μπορώ να πω πλέον πως οι καλές αναμνήσεις είναι αυτές οι οποίες μένουν, 
παρά το γεγονός ότι τα αρνητικά συναισθήματα είναι εκείνα που βιώνονται 
τη δεδομένη στιγμή εντονότερα.

Ως διά μαγείας άγχος, νεύρα κι αδυναμία είναι σαν να μην υπήρξαν 
ποτέ. Αυτό που μένει, λοιπόν, είναι οι φιλίες που σχηματίστηκαν μέσα από 
μια κοινή καθημερινότητα, έναν κοινό αγώνα. Πλαισιωμένο από υποστή-
ριξη κι αλληλοκατανόηση, επικρατούσε ένα κλίμα το οποίο κατά πολύ βοη-
θούσε να συνεχίσεις. Θυμάμαι, μάλιστα, φορές που –και είμαι σίγουρος πως 
το έχετε αισθανθεί όλοι– το φροντιστήριο λειτούργησε ως τρόπος διαφυγής 
από το «πεζό» διάβασμα στο σπίτι.

Εξάλλου, οι Πανελλήνιες δεν αποτελούν κάτι παραπάνω από ένα μέσο 
επίτευξης του σκοπού καθενός, και αυτή είναι η σημασία που αρμόζει να 
τους αποδοθεί. Αναπολώντας με νηφαλιότητα τα δύο εκείνα χρόνια, ίσως 
να τα είχα, εκ των υστέρων, διαχειριστεί αλλιώς, αλλά πώς αλλιώς να αντι-
δράσει ένα παιδί όταν καλείται στα 17 του χρόνια να δεσμευτεί σε μεγάλο 
βαθμό για το μέλλον του;

Αν έπρεπε να επιλέξω ένα πράγμα, το οποίο αποκόμισα από την όλη 
διαδικασία, αυτό θα ήταν η συνειδητοποίηση πως είναι προτιμότερο να 
αντιμετωπίζεις κάθε τέλος ως μία νέα αρχή. Το γνωρίζω πως ακούγεται 
τετριμμένο, όμως ισχύει τόσο πολύ. Μπροστά σε μια νέα ζωή –και με αυτό 
θα ήθελα να κλείσω–, που σου ανοίγεται με το τέλος των εξετάσεων, οι 
Πανελλήνιες δεν αποτελούν παρά την ελάχιστη «θυσία».

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ στην πρώτη προσπάθεια των εξετάσεων με άφησε κενή, 
μπερδεμένη και με πολλά νεύρα. Το νέο ξεκίνημα που έκαναν οι περισ-
σότεροι συμμαθητές μου, με δελέαζε να επιλέξω μια άλλη σχολή, ώστε να 
νιώσω την πολυπόθητη «αλλαγή». Και η αλλαγή ήρθε, συνοδευόμενη από 
προκλήσεις, άγχος και τελικά έμπνευση, από εκεί που δεν το είχα φανταστεί.

Αποφασίζοντας να συνεχίσω την προσπάθεια αυτή τη φορά μέσω του 
φροντιστηρίου, η επιτυχία μου στο τμήμα που ήθελα, δεν ήταν παρά ο επί-
λογος μιας χρονιάς που μου πρόσφερε πολύτιμα μαθήματα. Διδάχθηκα την 
αξία που έχει η λεπτομέρεια, η αισθητική, η απλότητα, το καθαρό μυαλό. Η 
σημασία του καθημερινού αγώνα, του σταθερού μικρού βήματος, αλλά και 
της απαραίτητης τόλμης, όλα συνδέονταν σαν παζλ στη σκέψη μου, με την 
πάροδο των μηνών.

Συγχρόνως, δεν έλλειψε η κούραση, η παραίτηση, η άρνηση, στιγμές 
μέσα στη χρονιά που ένιωθα τις δυνάμεις μου να με εγκαταλείπουν. Στο 
πλευρό μου ωστόσο, είχα τους καθηγητές που κάθε φορά, με ωθούσαν να 
πιστεύω στον εαυτό μου όλο και περισσότερο. Μου θύμιζαν πως δεν προ-
σπαθώ μόνη, χαίρονταν μαζί μου στις επιτυχίες, και με εμψύχωναν στις 
αποτυχίες. Ακόμα ένα μάθημα για μένα: με ποιους να πορεύομαι, τα χαρί-
σματα του καθενός, και πώς αναδεικνύονται μέσα στην ομάδα. Παράλληλα, 
έκανα νέους φίλους, άτομα που δεν πίστευα πόσο μου ταίριαζαν.

Η δεύτερη χρονιά των εξετάσεων τα είχε όλα πιο πολύ. Διάβασμα, αγω-
νία, θυμό ακόμα και οριακές καταστάσεις. Δύο ήταν οι σκέψεις μου την 
πρώτη μέρα στη σχολή: όλα άξιζαν, όλα τώρα αρχίζουν.

Νομική Κομοτηνής

Πελαγία  
Μιχελοπούλου
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Γεωργία  
Νέλου

Φιλολογία Αθήνας

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ; Τι να πρωτοπώ; Δεύτερη φορά πανελλήνιες, 
ωστόσο πρώτη φορά σε γνωριμία, συνεργασία και επαφή με τέτοιους αξι-
όλογους ανθρώπους και καθηγητές. Αρχικά, η λέξη «πανελλήνιες» είναι 
στο μυαλό του Νεοέλληνα φύσει αρνητικά φορτισμένη, όμως σε τελική 
ανάλυση επαναπροσδιορίζεται με θετικό φορτίο, αφού ανεξαρτήτως απο-
τελέσματος, αποκομίζεις μία μοναδική εμπειρία ζωής, έχοντας δώσει τον 
πρώτο ουσιαστικό αγώνα της ζωής σου. Επρόκειτο για μια δοκιμασία που 
χαρακτηριζόταν συχνά από άγχος, κούραση και κόπωση, που όμως χάριν 
των καθηγητών μετετράπη σε μια δοκιμασία «χρωματισμένη» από ψυχρή 
υπομονή, ατελείωτη καρτερία, επιμονή και στόχαση βαθιά.

Oι καθηγητές ήταν εκείνοι οι καθοδηγητές, που με ώθηση, χιούμορ, φι-
λική προσέγγιση, γνήσιο ενδιαφέρον και υπομονή συμβάδιζαν καθημερι-
νά στον δύσκολο ανήφορο που απαιτεί η επιτυχία. Μυστικά «όπλα» τους, 
που συντέλεσαν στην πολυπόθητη επιτυχία ήταν αδιαμφισβήτητα και τα 
τακτικά επαναληπτικά διαγωνίσματα, τα οποία όσο ψυχοφθόρα κι αν ήταν, 
διαδραμάτιζαν εν τέλει σπουδαίας σημασίας ρόλο για την αφομοίωση της 
εξεταστέας ύλης. Oι καθηγητές του φροντιστηρίου αποτέλεσαν παράδειγμα 
προς μίμηση, ειδικά για μένα που ήθελα όσο τίποτε άλλο να γίνω Φιλόλο-
γος. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τις τελικές εξετάσεις είχα πιάσει 
τον εαυτό μου να χαίρεται κάθε φορά που κάναμε χρονικές και εγκλιτικές 
αντικαταστάσεις. Φανταστείτε πόσο καλή επιρροή και πόρωση. Διότι για να 
περάσεις στη Φιλολογία θέλει πάθος, μεράκι και ενθουσιασμό.

Συνοψίζοντας, εάν έπρεπε με τρεις λέξεις να χαρακτηρίσω το αείμνηστο 
φροντιστήριό μου, αυτές θα ήταν οι εξής: «μεθοδικότητα», «οργάνωση» και 
«λεπτομέρεια». Αν επίσης μου δινόταν η ευκαιρία να γυρίσω τον χρόνο 
πίσω, δεν θα άλλαζα ποτέ την επιλογή μου να δώσω για δεύτερη φορά πα-
νελλήνιες, διότι αλλιώς δεν θα γνώριζα τους σπουδαίους αυτούς ανθρώπους, 
χάρη στους οποίους εκπλήρωσα το όνειρό μου και ανακάλυψα δυνατότητες 
που δεν γνώριζα ότι διέθετα. Είμαι ευγνώμων και σας ευχαριστώ πολύ.

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που γράφω αυτά τα λόγια δεν έχει περάσει ούτε ένας χρό-
νος απ’ όταν τελείωσα τις Πανελλήνιες. Κι όμως, μου λείπει αυτή η περί-
οδος. Όσο απαιτητική κι αν ήταν, λόγω διαβάσματος, έντονου προγράμ-
ματος, πίεσης και άγχους, πέρασα όμορφα και αν γύριζα τον χρόνο πίσω 
δεν θα άλλαζα τίποτα. Αυτό σίγουρα οφείλεται και στο φροντιστήριο, στο 
οποίο πάντα χαιρόμουν να πηγαίνω (ακόμη και την Κυριακή στις 9:00 το 
πρωί για το διαγώνισμα) γιατί θα έβλεπα τους καθηγητές και τους συμ-
μαθητές-φίλους μου!

Τα χρόνια του λυκείου θα ήταν πολύ διαφορετικά, αν δεν υπήρχαν αυ-
τοί οι άνθρωποι στη ζωή μου. Δίπλα τους έμαθα πάρα πολλά πράγματα όχι 
μόνο για τις εξετάσεις αλλά και για την οργάνωση, την συνέπεια, το ήθος, 
την αγάπη και τον σεβασμό. Πολλές ευχάριστες στιγμές έχω να θυμάμαι 
από μαθήματα, διαλείμματα, συζητήσεις και αστεία. 

Μια ειδική αναφορά κάπου εδώ στους υπέροχους καθηγητές μας, οι 
οποίοι για μένα ήταν και είναι καλοί δάσκαλοι και σωστοί παιδαγωγοί, όχι 
απλά οι άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί μου τις γνώσεις τους. Με δίδαξαν, 
με πίστεψαν, μ’ έκαναν να πεισμώσω, να κλάψω, να σηκωθώ μετά τις πτώ-
σεις μου, να συνεχίσω, να επιμείνω και τελικά να τα καταφέρω. Γι’ αυτούς 
και για πολλούς ακόμα λόγους θεωρώ πως τους χρωστάω πολλά, γιατί όχι 
απλά με στήριξαν σε όλα τα επίπεδα αλλά με διαμόρφωσαν κατά κάποιον 
τρόπο και σαν άνθρωπο. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, σε όλους σας αγαπημένοι μου! Συνεχί-
στε το έργο σας ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και την ίδια αγάπη για τα παιδιά! 

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 

Κωνσταντίνα  
Μουντάκη
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Μερόπη  
Ρισβά

Νομική Αθήνας

Ο ΒΑΣΙΚΟΣ λόγος που επέλεξα να γράψω στο λεύκωμα αυτό είναι η με-
γάλη ευγνωμοσύνη που νιώθω προς το φροντιστήριο και τους καθηγητές 
του μετά από δύο χρόνια συνεργασίας και πανέμορφων στιγμών. Για εμένα, 
αυτό που μετράει κυρίως είναι το γεγονός ότι κατάφερα να φέρω σε πέρας 
μια δύσκολη και απαιτητική χρονιά χωρίς να αγχωθώ σε αντιπαραγωγικό 
βαθμό και χωρίς να αισθανθώ «μόνη».

Παρά την πίεση, τα κλάματα, το σκίσιμο βιβλίων, τις χιλιάδες ερωτή-
σεις με τις οποίες ζάλιζα τους πάντες, τις υπέρ δραματικές σκέψεις μου, θα 
θυμάμαι το φροντιστήριο ως μια ευχάριστη διέξοδο που μου επέτρεπε να 
γελάσω, να μιλήσω με άλλους και να έρχομαι στο μάθημα με καλή διάθε-
ση και φαντασία για νέα «παρατσούκλια» στον αγαπημένο καθηγητή και 
«πρωταγωνιστή»…

Πάνω απ’ όλα όμως έμαθα να πιστεύω στον εαυτό μου. Γιατί η πίστη 
στον εαυτό μας είναι εν τέλει αυτό που θα μας κάνει να αποδώσουμε και να 
αποδείξουμε ότι κάναμε καλά που πιστέψαμε σε «εμάς» και στους ανθρώ-
πους που προσπάθησαν δίπλα μας…

Ευχαριστώ όλους τους καθηγητές και τους φίλους μου (you know who 
you are), όχι τόσο για το δικαιωτικό αποτέλεσμα, αλλά για το γεγονός ότι 
με τη συμβολή τους κατάφεραν να κάνουν την Γ΄ Λυκείου μια από τις πιο 
όμορφες διαδρομές που έχω διανύσει… Κοιτάζοντάς τα όλα πλέον, σχεδόν 
ένα χρόνο μετά, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι άξιζε (και με το παρα-
πάνω) τον κόπο.

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ άθλος ολοκληρώθηκε· έτοιμοι για τους επόμενους και ση-
μαντικότερους στη ζωή μας. Αξία έχει η προσπάθεια και ας μην γευόμαστε 
την επιτυχία αμέσως. Η επιτυχία είναι ένα μυστήριο τρένο, που δεν ξέρεις 
πότε θα επιβιβαστείς σε αυτό. Είναι επίσης ένα σύκο που αργεί να ωριμά-
σει, αλλά στο τέλος είναι πεντανόστιμο. Εύχομαι σε καθένα/μιά από εσάς, 
που αγωνιστήκατε την χρονιά που πέρασε, μια ευτυχισμένη και επιτυχη-
μένη πορεία στη ζωή σας. Όσο για τους αξιότιμους καθηγητές θα έλεγα ότι 
βρίσκονται ήδη στο τρένο αυτό, καθώς με τις ράγες της διδασκαλίας τους 
συνέβαλαν δραστικά στη μεταλαμπάδευση της αξίας της συνεχούς προσπά-
θειας…

Πολιτικές επιστήμες Αθήνας

Φοίβος  
Παπαλαμπίδης 
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Φιλολογία Αθήνας
Master in Greek and/or Latin Languages and Literature 
at University of Oxford

Νομική Κομοτηνής

Έλλη 
Γαβριηλίδου

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ περίπου 6 χρόνια και η εμπειρία από το Φροντιστήριο 
αυτό είναι, πράγματι, «αείμνηστος». Δεν είναι μόνο οι απίθανες αναμνήσεις 
με καθηγητές και συμμαθητές που επανέρχονται διαρκώς στο μυαλό. Δεν 
είναι μόνο τα αμέτρητα απογεύματα εντατικής δουλειάς αλλά και ψυχικής 
εκτόνωσης και αποφόρτισης.  Είναι και το γεγονός ότι, 6 χρόνια μετά, επι-
σκέπτομαι το μέρος αυτό και η οικειότητα, η ζέση, η αμεσότητα παραμένουν 
αμετάβλητες διότι η «Αείμνηστος παιδεία» είναι, πολύ πιο πάνω από φρο-
ντιστήριο, πραγματική οικογένεια, το μέρος όπου επιστρέφεις και νιώθεις 
σα να μην έφυγες ποτέ. 

Είμαι η Νικολέττα Κοκοσιούλη, της φουρνιάς των Πανελλαδικών του 
2012, φιλόλογος πλέον. Το φροντιστήριο, με έναν τρόπο αβίαστο και κα-
θοριστικό, ενίσχυσε την αγάπη μου τόσο για τη Φιλολογία όσο και για την 
Εκπαίδευση μέσω της απρόσκοπτης δέσμευσης όλων των καθηγητών του 
στη βαθιά και ουσιαστική προσφορά τους στους μαθητές τους, εμάς. Είναι, 
όμως, και η συνέπεια, η οργάνωση και η ευρυθμία, κατευθυνόμενη από τον 
κ. Βασιλάτo, η οποία όχι μόνο μας οδήγησε τότε με ομαλότητα στις εξετά-
σεις, αλλά αποτελεί ακόμα ισχυρό εφόδιο για τη μετέπειτα πορεία μας: δεν 
είναι λίγες οι φορές που προσπαθώ να αγγίξω ‘βασιλατικά’ επίπεδα οργά-
νωσης για να διευκολύνω την εκάστοτε δουλειά μου. 

Για όλα αυτά, και για το γεγονός ότι πέρασα τα απογεύματά μου σε ένα 
περιβάλλον που ήξερε πώς να αποβάλλει κάθε είδους φόρτιση και άγχος, 
για το ατέλειωτο γέλιο, τις χαρές, τη φιλία, τις αείμνηστες αναμνήσεις…έ χω 
να πω (τουλάχιστον) ένα τεράστιο ευχαριστώ στο απογευματινό αυτό σπίτι 
για όλη την εμπειρία που έζησα! 

Θα έρχομαι και θα επανέρχομαι, δε γλυτώνετε… 
Με πολλή πολλή αγάπη και ευγνωμοσύνη.

ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ από το Φροντιστήριο του κ. Βασιλάτου είναι πολλές 
και έρχονται στο μυαλό σαν χείμαρρος. Αν και έχουν περάσει αισίως δέκα 
χρόνια από το απόγευμα που μπήκε στη ζωή μου το Φροντιστήριο, θα ήταν 
ψέματα να πω πως χρειάστηκε να σκαλίσω πολύ για να τις ανασύρω. Είναι 
όμως αναπόφευκτο να κουβαλάς μέσα σου για πάντα τους ανθρώπους και 
τις στιγμές που σε έχουν καθορίσει. 

Το μακρύ ταξίδι των Πανελλαδικών ξεκινά για όλους με άγχος και 
ανασφάλεια. Η αναζήτηση καθοδήγησης από έμπειρους ανθρώπους είναι 
μονόδρομος. Ο κ. Βασιλάτος και όλοι του οι συνεργάτες είναι οι καλύτεροι 
καθοδηγητές που θα μπορούσα να έχω. Όμως, αυτό που τους κάνει μονα-
δικούς δεν είναι η (τεράστια) γνώση και κατάρτιση, την οποία σαφώς και 
έχουν, αλλά ο σεβασμός που δείχνουν στους μαθητές τους, στα όνειρά τους, 
στον κόπο τους, στον χρόνο τους, στις επιτυχίες τους και στις αποτυχίες τους. 

Φτιάχνοντας μια λίστα στο μυαλό μου όσων έμαθα μέσα από την συνερ-
γασία μου με όλους τους καθηγητές, αντιλαμβάνομαι πως είναι πολύ, μα 
πολύ μακριά λίστα. Με έμαθαν να επιμένω και να υπομένω, να πιστεύω 
στις δυνάμεις μου, να βάζω υψηλούς στόχους και να μην τους εγκαταλείπω 
ποτέ, να αποδέχομαι τις αποτυχίες μου και να παλεύω για να γίνομαι συνε-
χώς καλύτερη (άλλωστε «εχθρός του καλού είναι το καλύτερο» όπως πολύ σωστά 
και πολύ συχνά ακούγαμε όλοι από τον κ. Βασιλάτο). Τα μαθήματα αυτά 
με συντρόφευσαν στη Νομική, στις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο London 
School of Economics, με συντροφεύουν ακόμα κάθε μέρα στη δουλειά μου 
και είμαι σίγουρη πως θα τα κουβαλώ μέσα μου για πάντα. 

Το μήνυμά μου προς τους τωρινούς και τους μελλοντικούς μαθητές του 
Φροντιστηρίου είναι απλό.  Εμπιστευτείτε τον κ. Βασιλάτο και την ομάδα 
του, ακούστε τους προσεκτικά, εξοπλιστείτε με υπομονή, κοιτάξτε ψηλά και 
στοχεύστε όσο πιο ψηλά μπορείτε. Και να είστε σίγουροι πως αυτό δεν είναι 
το τέλος αλλά το πρώτο βήμα σε μια πολύ όμορφη διαδρομή.

Νικολέττα
Κοκοσιούλη
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ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ αυτό δεν αποτέλεσε για μένα απλά ένα χώρο που 
με βοήθησε να γράψω στις Πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά ήταν ταυτόχρονα 
και ένα «παράθυρο» σε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Το διάστημα που 
πέρασα στις αίθουσές του μου φέρνει αναμνήσεις που καθορίζουν ακόμα 
και σήμερα τη νοοτροπία μου.

Ενώ ήμουν μια μέτρια μαθήτρια, ποτέ δεν ένιωσα μειονεκτικά χάρη 
στον κ. Βασιλάτο και τον κ. Σπάρτακο που μας αντιμετώπιζαν όλους ισά-
ξια, ενισχύοντας τα προτερήματά μας και βελτιώνοντας τις αδυναμίες μας. 
Ταυτόχρονα, αποτέλεσαν για εμένα εμπνευστές και καθοδηγητές, όχι μόνο 
για να πετύχω τον στόχο μου στις Πανελλήνιες αλλά και για την πορεία της 
ζωής μου. Δε θεωρώ πρωτεύον να αναφερθώ αναλυτικά στην οργάνωση 
του φροντιστηρίου στο μαθησιακό επίπεδο, παρόλο που ήταν άψογη, όσο 
στη σχέση των καθηγητών με όλους εμάς τους μαθητές, αφού μας στήριζαν, 
μας ενέπνεαν και μας αντιμετώπιζαν σαν ξεχωριστές προσωπικότητες. 

Θυμάμαι πάντα αυτά τα χρόνια της προετοιμασίας, που ήταν γεμάτα άγ-
χος και αγωνία, αλλά και γεμάτα ευχάριστες στιγμές με τους συμμαθητές και 
τους καθηγητές. Η περίοδος εκείνη ήταν κουραστική, ψυχικά και σωματικά, 
αλλά η ανταμοιβή, όταν οι κόποι έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι με-
γάλη. Η επιτυχία στις Πανελλαδικές δεν ήταν μόνο επίτευξη ενός στόχου 
αλλά και ένα μάθημα ότι με την σωστή παρότρυνση και ψυχική δύναμη 
μπορείς να πετύχεις πολλά. 

Κλείνοντας φέτος τον κύκλο των τεσσάρων χρόνων φοιτητικής ζωής 
νιώθω ευγνωμοσύνη για την ομάδα του κ. Βασιλάτου, για αυτά που έζησα 
και για αυτά που ανοίγονται μπροστά μου.

Νηπιαγωγών Πάτρας

Σμαρώ
Κατσαΐτη

ΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ που πέρασα στο φροντιστήριο του κ. Βασιλάτου ήταν για 
μένα κάτι παραπάνω από προετοιμασία για εξετάσεις. Νιώθω, από τότε μέ-
χρι και σήμερα, τεράστια εκτίμηση και αγάπη για όλους τους καθηγητές με 
τους οποίους συνεργάστηκα και πάντα είναι στο μυαλό μου με έναν πολύ 
όμορφο και μοναδικό τρόπο. 

Είμαι πολύ τυχερή που μοιράστηκα μαζί σας αυτά τα χρόνια και δεν θα 
άλλαζα τίποτα, καθώς, πέρα από εμπειρία και προσπάθεια, για μένα ήταν 
μια πολύ όμορφη καθημερινότητα. 

Όσον αφορά στο επίπεδο των μαθημάτων και των γνώσεων δεν θα ανα-
φέρω πολλά, αφού όλοι ξέρουν πως είστε οι καλύτεροι, πράγμα που απο-
δεικνύεται κάθε χρόνο. 

Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Εννοείται πως δεν έχω ξεχάσει τίποτα.

Πολιτικές Επιστήμες και ∆ημόσια  ∆ιοίκηση Αθήνας

Φρόσω
Πίνη
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ΟΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ δευτεροετής φοιτήτρια, η χρονιά των πανελλαδικών εξε-
τάσεων φαντάζει αιώνες πριν. Ωστόσο, οι αναμνήσεις μου από αυτή τη χρο-
νιά, μια χρονιά γεμάτη ανάμεικτα συναισθήματα και αισθητά διαφορετική 
από τις προηγούμενες, παραμένουν νωπές.

Η προσωπική μου «μάχη» με τις πανελλαδικές ήταν τριετής και δεν είχε 
σε όλες τις χρονικές φάσεις σταθερότητα και επιτυχία. Στην Ά  Λυκείου, η 
προσπάθεια που κατέβαλα ήταν φανερά δυσανάλογη με τον στόχο που είχα 
θέσει. Ένα χρόνο μετά σημείωσα μια σχετική βελτίωση, αλλά ο στόχος της 
Νομικής παρέμενε μακρινός για το παρόν και αμφίβολος για το μέλλον. 
Ως αποτέλεσμα, η χρονιά της Γ΄ Λυκείου δεν ήταν εύκολη. Προσωπικά, 
έπρεπε να προσπαθήσω πολύ για να καλύψω κενά προηγούμενων ετών, 
κάτι που μου δημιουργούσε έντονο άγχος και κούραση. 

Όπως σε κάθε σημαντική μάχη, έτσι και σε αυτή των σπουδαιότερων -μέ-
χρι τότε- εξετάσεων της ζωής σου χρειάζεσαι δίπλα σου δυνατούς συμμάχους, 
στους οποίους μπορείς να βασιστείς και να δείξεις εμπιστοσύνη. Για μένα οι 
σύμμαχοι αυτοί ήταν σε μεγάλο βαθμό, πέρα από το οικογενειακό και φιλικό 
μου περιβάλλον, οι καθηγητές και καθηγήτριες του φροντιστηρίου. Εκτός από 
τις γνώσεις και τη μεταδοτικότητα που διαθέτουν, με στήριζαν στις στιγμές που 
το είχα περισσότερη ανάγκη και με ωθούσαν σε μια συνεχή αυτοβελτίωση. 

Αυτό που αντιλήφθηκα λίγες βδομάδες πριν τις εξετάσεις ήταν ότι οι 
Πανελλαδικές αποτελούν περισσότερο αναμέτρηση με τον εαυτό σου, παρά 
με τους άλλους διαγωνιζόμενους. Το να επιμένεις, να έχεις πειθαρχία και 
κυρίως να μην παραιτείσαι και επαναπαύεσαι, είναι αξίες που ανέπτυξα 
χάρη στην αρωγή των καθηγητών μου. Eίμαι ευγνώμων για το έργο τους, 
πολύ καιρό πριν τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων. Τα τελευταία ήταν 
απλώς η δικαίωση μιας έντονης προσπάθειας και η απόδειξη ότι αξίζει να 
υπηρετούμε τα όνειρα μας, γιατί η συγκίνηση που αισθάνεσαι κατά την 
πραγματοποίησή τους, δικαιολογεί οποιαδήποτε θυσία.

Αγγελική
Ζέρβα

Νομική Αθήνας

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΑΝ δύο χρόνια από τη στιγμή που χτύπησε το σχο-
λικό κουδούνι που σήμαινε την έναρξη των εξετάσεων, αλλά θυμάμαι τόσο 
έντονα το άγχος και το χτυποκάρδι μου σαν να ήταν χθες. Αφού τελείωσε 
όμως όλο αυτό, συνειδητοποίησα ότι όποιος προσπαθεί ανταμείβεται. Εγώ 
προσπάθησα.

Σ’ όλη αυτή την προσπάθεια, σημαντικότατο ρόλο, πέρα από τους γονείς 
μου, έπαιξαν οι καθηγητές που είχα την τύχη να έχω. Αυτό που με έκανε 
να νιώθω ασφάλεια και σιγουριά ανάμεσά τους ήταν η οργάνωση, το πρό-
γραμμα που πάντα συντόνιζε ο κ. Βασιλάτος, και το γεγονός ότι ήταν πάντα 
εκεί για μένα· για να μου υπενθυμίζουν τον στόχο μου όταν αποπροσανα-
τολιζόμουν, για να γίνομαι καλύτερη μέσα από τις παρατηρήσεις τους και 
για να μου δίνουν κουράγιο για την συνέχιση του δύσκολου ταξιδιού. Βέ-
βαια, ο σημερινός μου εαυτός θα έλεγε ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι παρά 
μόνο η αρχή του ταξιδιού της ζωής μετά το σχολείο, αλλά και ένα σημαντικό 
βήμα πιο κοντά στο όνειρό σας, όποιο κι αν είναι αυτό.

Για μένα το φροντιστήριό μου ήταν μια διέξοδος από το διάβασμα, όπου 
οι καθηγητές μου είχαν πετύχει τη χρυσή τομή: τη μάθηση με την παράλλη-
λη διασκέδαση. Νιώθω ευγνωμοσύνη που βρέθηκα σ’ αυτή την οικογένεια 
διότι γνώρισα σημαντικούς για μένα ανθρώπους, που αποτέλεσαν συμμά-
χους μου για την επίτευξη του στόχου μου. Τους ευχαριστώ όλους που μου 
μεταλαμπάδευσαν σημαντικές αξίες ζωής, τις οποίες κρατώ μέχρι σήμερα 
σαν φυλαχτό, καθώς φοιτώ σε μια αρκετά απαιτητική σχολή. Σημαντικότε-
ρη απ’ όλες τις αξίες; Τά ἀγαθά κόποις κτῶνται.

Νομική Θεσσαλονίκης

Αλίκη
Βαφιοπούλου
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∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών Πειραιά

Μόκα
Δαρεία

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθήνα

Γιώργος
Ιωάννου

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ότι όσο και αν προσπαθήσω να συνοψίσω τη χρονιά 
των πανελλαδικών σε λίγες γραμμές δεν θα το καταφέρω, και αυτό γιατί 
υπάρχουν τόσο πολλά που μπορώ να γράψω. Είναι μια χρονική περίοδος 
στη ζωή μου, η οποία μου στέρησε αρκετά πράγματα, αλλά μου χάρισε πολ-
λά περισσότερα.

Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μια δοκιμασία που αρκετοί περνάμε, για να 
συνεχίσουμε και να ακολουθήσουμε τη σταδιοδρομία που επιθυμούμε στην 
κοινωνία μας. Σε αυτή τη δοκιμασία είχα την τύχη να γνωρίσω και να συ-
νεργαστώ με τη μοναδική ομάδα καθηγητών του φροντιστηρίου. Ο κάθε 
ένας με μια ξεχωριστή προσωπικότητα και γεμάτος με τα απαραίτητα εφό-
δια τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, ώστε να μετατρέψει 
αυτή τη δοκιμασία σε ένα ταξίδι που με βελτίωσε τόσο ως μαθητή αλλά 
και ως άνθρωπο. Αγωνίστηκα, αγχώθηκα, πάλεψα, αλλά στο τέλος κέρ-
δισα. Κέρδισα την επίτευξη του στόχου μου, ενώ παράλληλα αποκόμισα 
συναισθήματα, στιγμές και εμπειρίες που δεν θα ξεχάσω ποτέ και θα με 
συνοδεύουν για πάντα. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα άτομα που 
ήταν κοντά μου και με στήριξαν κατά τη διάρκεια εκείνης της χρονιάς, και 
εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η ζωή τους να είναι γεμάτη από αγάπη 
και ευημερία.

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ήδη δύο χρόνια από τότε που έδωσα πανελλαδικές και 
μου ανοίχτηκε η πόρτα του πανεπιστημίου που τόσο ήθελα. Αυτό θα αποτε-
λούσε απλά ένα όνειρο χωρίς την βοήθεια του κ. Βασιλάτου και της ομάδας 
του.

Στο ξεκίνημα της διαδικασίας προετοιμασίας των εξετάσεων, που θα κα-
θόριζαν αρκετά τα επόμενα χρόνια της ζωής μου -και με αρκετά κενά από 
τα προηγούμενα έτη, ένιωθα τρομοκρατημένη και μονίμως αγχωμένη.

Ωστόσο, με τη βοήθεια αυτών των εξαιρετικών καθηγητών και κυρίως 
εξαιρετικών ανθρώπων πίστεψα ότι θα μπορούσα ακολουθώντας τις οδηγί-
ες τους και με μεγάλη προσπάθεια να πετύχω το στόχο μου. Αυτό με γέμισε 
αυτοπεποίθηση και με έκανε να μην σταματάω να προσπαθώ και στην με-
τέπειτα ζωή μου.

Παρά το γεγονός ότι η περίοδος προετοιμασίας για τις πανελλαδικές 
είναι πολύ πιεστική για τον κάθε μαθητή, ο τρόπος διεξαγωγής του μα-
θήματος στο φροντιστήριο μάς έκανε να ξεχνιόμαστε από τον φόρτο ερ-
γασίας που μας περίμενε σπίτι, και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ποτέ 
εν μέσω εξετάσεων να νιώθω τέτοια ευχαρίστηση κάθε φορά που πήγαινα 
φροντιστήριο. Νομίζω δεν θα ξεχάσω ποτέ τα αστεία της κ. Μαργαρίτας, του
κ. Σπάρτακου και τις συζητήσεις με τον κ. Βασιλάτο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά όλη την ομάδα του κ. Βασι-
λάτου, που χάρη σε αυτούς θέτω συνεχώς νέους στόχους και κάνω τα πάντα 
για να τους πετύχω. Η εμπειρία των πανελλαδικών δίπλα σε αυτούς τους 
ανθρώπους θα μου μείνει αξέχαστη.
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Νομική Κομοτηνής

Σοφία
Σταθούλη

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνας

Μαριάννα
Τούσκου

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ τέτοια εποχή διάβαζα για τις πανελλαδικές. Πέρασαν 
κιόλας δύο χρόνια χωρίς να το καταλάβω και εκπλήσσομαι που το λέω, 
αλλά ομολογώ ότι πολλές φορές μου λείπουν αυτές οι μέρες, ίσως βέβαια 
όχι τόσο τα διαγωνίσματα τις Κυριακές. Ακόμα κι αυτά, όμως, που τότε μου 
φαίνονταν σαν βασανιστήριο, σήμερα μου μοιάζουν σαν μια όμορφη ανά-
μνηση. 

Αν και ήρθα στο φροντιστήριο στο τέλος της β΄ λυκείου κατάφερα να 
καλύψω μια μεγάλη και δύσκολη ύλη πολλές φορές, και αυτό χάρη στο 
απαιτητικό πρόγραμμά σας, που ίσως τότε μου φαινόταν μαρτύριο, όπως 
σίγουρα θυμάστε, άλλωστε ουκ ολίγες φορές παραπονέθηκα, σήμερα όμως 
μου φαίνεται σωτήριο! Κι αυτό γιατί πέτυχα το στόχο μου και σήμερα σας 
γράφω ως επίσημη φοιτήτρια...! 

Ο κάθε καθηγητής με τον δικό του μοναδικό τρόπο έβαλε και τη δική 
του πινελιά, ώστε να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα, κι αυτό γιατί 
με βοηθήσατε να υλοποιήσω την πρώτη μου μεγάλη πραγματική επιτυχία 
και μου διδάξατε να μην το βάζω κάτω! Στηρίζοντάς με, ως καθηγητές και 
κυρίως ως άνθρωποι, μου δώσατε κίνητρο και δύναμη να αναζητήσω ακό-
μα μεγαλύτερες επιτυχίες. Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο 
εκτός από το να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ γι’ αυτόν τον ένα χρόνο 
-και κάτι- γεμάτο πίεση, κυρίως όμως γέλιο, αγάπη και στήριξη!!!

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ δύο χρόνια από όταν έδωσα (για δεύτερη φορά!) Πανελ-
λαδικές. Αν η πρώτη φορά ήταν αγχωτική και δύσκολη, τότε η δεύτερη ήταν 
σαφέστατα ένας Γολγοθάς. Οι προσδοκίες όλων ήταν αυξημένες («Έλα, δεύ-
τερη φορά δίνεις, δεν είναι δυνατόν να μη γράψεις τουλάχιστον 2.000 μόρια 
πιο πάνω από ό,τι πέρσι), το άγχος διογκωμένο, γιατί σε περίπτωση που για 
δεύτερη φορά αποτύγχανα, τότε θα ήταν πλέον σίγουρο ότι δεν «κάνω» για τη 
σχολή που θέλω και -πολύ χειρότερα- θα αποδεικνυόταν ότι είμαι άνθρωπος 
που δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες. 

Παίρνοντας την απόφαση να ξαναδώσω εξετάσεις ένιωθα πελαγωμένη. 
Όταν όμως ξεκίνησα μαθήματα στο φροντιστήριο ένιωσα πραγματική ανα-
κούφιση. Η οργάνωση και ο προγραμματισμός του coach (κ. Βασιλάτου), η 
ενθάρρυνση από τις «τρεις Χάριτες» (κ. Αγγελική, κ. Αργυρώ, κ. Μαργαρίτα) 
και οι στιγμές «γέλιου μέχρι δακρύων» από τη μασκότ του φροντιστηρίου
(κ. Σπάρτακο) αποτέλεσαν για μένα τη «συνταγή» που με βοήθησε να έρθω 
πιο κοντά στο στόχο μου: την είσοδό μου στη Νομική Σχολή.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχα τα «πάνω μου και κάτω μου» πολύ 
συχνά. Αρκετές φορές σκέφτηκα να μη δώσω τελικά εξετάσεις, να πάω στη 
σχολή που είχα περάσει εξαρχής και να μη «μεγαλοποιώ» το όλο θέμα των 
Πανελλαδικών. Όμως κάτι μέσα μου μού έλεγε να μην τα παρατήσω. Το 
άκουσα λοιπόν αυτό το «κάτι» και πήγα. Μετά, αφού βγήκαν τα αποτελέ-
σματα και συνειδητοποίησα ότι πάλι δεν περνάω στην πρώτη μου επιλογή, 
η οποία ήταν η Νομική Αθήνας, απογοητεύτηκα πολύ. Δεν ήθελα με τίπο-
τα να πάω στην Κομοτηνή και δεν μπορούσα να δεχτώ ότι για μια ακόμη 
φορά δεν τα κατάφερα πλήρως. Ωστόσο, πήγα στη σχολή, παρακολούθησα 
τα μαθήματα και μπορώ να πω με μεγάλη σιγουριά -τώρα, ούσα δευτερο-
ετής φοιτήτρια- ότι αν δεν είχα δώσει δεύτερη φορά Πανελλήνιες, θα το 
είχα μετανιώσει 100%! Νιώθω ευγνώμων που φοιτώ σε μια σχολή που μου 
αρέσει και στην οποία βρίσκω κομμάτια του εαυτού μου.
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Αγγελική 
Αργυρού

∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ, κρίσιμη περίοδος για την επίτευξη του τε-
λικού στόχου, γνωστού και ως ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ. Εμπιστεύομαι τον 
κ. Βασιλάτο και η συνεργασία μας ξεκινάει. Δεν το μετάνιωσα ποτέ!

Είναι σαφές ότι η έννοια του ρήματος “πετυχαίνω” διαφέρει για κάθε μαθη-
τή της Γ΄ Λυκείου, ανάλογα με τους στόχους που θέτει σε αυτόν τον δύσκολο 
αγώνα. Ωστόσο, το άγχος, η αγωνία, η κούραση, η πίεση και πολλά ακόμα, εί-
ναι κοινά για όλους. Η ψυχραιμία, λοιπόν και η εμπιστοσύνη που μεταδίδει ο 
κ. Βασιλάτος και όλοι οι καθηγητές του φροντιστηρίου, η οργάνωση, η σταθε-
ρότητα και πάνω από όλα η σωστή εκπαίδευση που προσφέρουν, είναι πολύ-
τιμα και αποτελούν αρωγό σε αυτή τη δοκιμασία. Σε συνδυασμό με τη θέληση 
και την επίπονη  προσπάθεια του μαθητή αποτελούν την εγγύηση της επιτυ-
χίας. Προσωπικά, ήθελα πολύ την επιτυχία, ακόμα και αν πολλές φορές δεν 
φαινόταν, δεν πετύχαινε η προσπάθεια ή δεν απέδιδε ο κόπος, συνέχιζα, πει-
θάρχησα, δούλεψα. Το ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν αρκεί.

Ένα χρόνο μετά και γράφοντας αυτό το κείμενο, οφείλω να ομολο-
γήσω ότι συγκινούμαι ακόμα και με πλημμυρίζουν οι αναμνήσεις! Ένα 
χρόνο μετά και έχω περάσει στην πρώτη επιλογή μου, Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και κάθε μέρα είμαι 
ευγνώμων και ευτυχισμένη! Απαιτητική και δύσκολη σχολή, ταυτόχρονα 
όμως και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, υψηλοτάτου επιπέδου και με εκπληκτι-
κούς καθηγητές. Οι σπουδές και η φοιτητική ζωή είναι μια αξέχαστη περίοδος 
στη ζωή του ανθρώπου γεμάτη καινούριες γνωριμίες, φιλίες, γνώσεις και φυ-
σικά εμπειρίες. Σας ευχαριστώ και πάλι για όλα.  

Νομική Αθήνας

Σοφία
Ανθοπούλου

ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ σχεδόν ένας χρόνος από την ημέρα που τελείωσαν οι Πα-
νελλαδικές και παρ’ όλα αυτά οι αναμνήσεις μού έρχονται στο νου σαν να 
ήταν χθες. Αναμνήσεις ευχάριστες και αναμνήσεις δυσάρεστες. Άγχος, πίε-
ση, κούραση, κλάματα, λιγότερες έξοδοι και περισσότερα διαγωνίσματα και 
προπάντων διάβασμα, πολύ διάβασμα. Όμως, αυτά τα αρνητικά συναισθή-
ματα, αναπόφευκτα για κάθε μαθητή της γ΄ λυκείου, έσβηναν σε εκείνους 
τους δύο ορόφους της Ζωοδόχου Πηγής και έδιναν τη θέση τους σε γέλια, 
αστεία, πειράγματα και κυρίως αγάπη. Γιατί αυτό πιστεύω ότι ήταν το σπου-
δαιότερο χαρακτηριστικό του κ. Βασιλάτου και της ομάδας των καθηγητών 
του: έδειχναν ανιδιοτελή αγάπη για τον κάθε μαθητή και πίστευαν στις δυ-
νατότητες του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Έτσι, μας έδωσαν ώθηση να πι-
στέψουμε στις δυνάμεις μας και να παλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους 
στόχους μας ώστε «να βρεθούμε ανάμεσα στα αστέρια» όπως λέει και εκείνος.

Κοντά σας, τα τρία αυτά χρόνια, έμαθα να διαχειρίζομαι ωφέλιμα τον 
χρόνο μου, να θέτω μικρούς καθημερινούς στόχους και προτεραιότητες, να 
δίνω έμφαση στις λεπτομέρειες, γιατί αυτές είναι που κάνουν τη διαφο-
ρά, και συνειδητοποίησα την αξία της σωστής οργάνωσης και της αέναης 
προσπάθειας για αυτοβελτίωση. Ύστερα από χρόνια κοιτώντας πίσω, είμαι 
βέβαιη ότι μπορεί να μην θυμάμαι τους αρχικούς χρόνους του «ἀγγ έλλ ω» 
ούτε ότι «η Ελλάδα ήταν φτωχή με απαρχαιωμένες παραγωγικές δομές», 
όμως σίγουρα δεν θα ξεχάσω ποτέ τις συμβουλές, τα διδάγματα, τα μαθή-
ματα ζωής που μου δόθηκαν απλόχερα και θα τα κουβαλάω μέσα μου ως 
πολύτιμη παρακαταθήκη.

Οι Πανελλήνιες ήταν μόνο η αρχή· το ταξίδι της γνώσης και της ζωής 
συνεχίζεται και ελπίζω να είναι μακρύ! Εσείς μας δώσατε τα απαραίτητα 
εφόδια, όχι μόνο ως δάσκαλος αλλά και ως μέντορας, για να πορευτούμε 
στη συνέχεια της ζωής μας και να φτάσουμε ο καθένας στη δικιά του «Ιθά-
κη». Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!
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Ελιζαμπέτα
Ευθυμίου

Φιλολογία Αθήνας

ΘΑ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΑΔΥΝΑΤΟ να αποτυπώσω μια πρωτόγνωρη και πο-
λυδιάστατη εμπειρία δεκατεσσάρων μηνών σε λίγες λέξεις. Διότι θα παρέ-
λειπα πολλές αξιόλογες όχι μόνο στιγμές, αλλά και διαφορετικές πτυχές κι 
ερμηνείες των στιγμών αυτών· διότι θα παραμέριζα συναισθήματα που δεν 
είναι παρά ανάμεικτα, περίπλοκα, ασαφή κι αμφιλεγόμενα ως προς το πρό-
σημο, δυσεξήγητα με λίγα λόγια. Θα περιοριστώ, λοιπόν, σε μια αναφορική 
παράθεση γενικών εντυπώσεων, συμπερασμάτων και κυρίως θαυμαστών 
προσωπικοτήτων.

Αν κάποια φορά με ρωτούσε κανείς τι μου θυμίζει η φράση «Κωνσταντί-
νος Βασιλάτος», δεν θα έλεγα «το φροντιστήριο των πανελλαδικών», αλλά 
θα αναφερόμουν στον ίδιο τον άνθρωπο, τον καθηγητή μου, εκείνον που 
χαιρόταν περισσότερο από μένα για κάθε μου επιτυχία, εκείνον που συμμε-
ριζόμενος το άγχος μου οργάνωνε το πρόγραμμά μου αντί για μένα, εκείνον 
που όταν παρέδωσα τα όπλα στη μελέτη με ενθάρρυνε καθημερινά κατευθύ-
νοντάς με στο πώς να αντιμετωπίσω τις αντιξοότητες. Για να μην μακρηγορώ, 
θα σκεφτόμουν εκείνον που με την εμπειρία, τις γνώσεις, την εξαιρετική του 
ικανότητα στην οργάνωση, την παιδαγωγική του και κατεξοχήν με την αγάπη 
του για την εργασία και τους μαθητές του, φρόντισε για την καλύτερη δυνατή 
μου επίδοση στις εξετάσεις με το λιγότερο δυνατό ψυχικό για μένα κόστος.

Θα ήμουν, όμως, τουλάχιστον άδικη, αν δεν επεσήμανα την ισάξια και 
ξεχωριστή από τον κάθε καθηγητή και την κάθε καθηγήτρια βοήθεια που 
έλαβα. Απευθύνομαι:

«κ. Μαργαρίτα, λατρεύω την αισιοδοξία σας, την οικειότητα που αμέ-
σως αποκτάτε με τους μαθητές, το ότι επιδιώκετε τη φιλία μαζί τους και τη 
διατήρησή της. Ο μόνος λόγος που μου άρεσε η ιστορία-παπαγαλία της γ΄ 
Λυκείου ήσασταν εσείς!».

«κ. Σπάρτακε, δεν έχω γελάσει ποτέ τόσο όσο στα δικά σας μαθήματα. 
Έχετε πολύ ιδιαίτερο χιούμορ, ενώ ταυτόχρονα δεν αφήνετε ποτέ τον έλεγ-

χο να χαθεί. Ποτέ δεν περίμενα ότι το μάθημα των αρχαίων θα μπορούσε 
να είναι τόσο διασκεδαστικό!».

«κ. Αργυρώ, είστε από τους πιο υπομονετικούς ανθρώπους που έχω 
γνωρίσει. Κάθε φορά που σκαρφιζόμασταν μεταφράσεις που καμία σχέση 
δεν είχαν με την πραγματική, κάθε φορά που διατυπώναμε μια περίεργη ή 
και ακραία άποψη για κάποιον αρχαίο έλληνα φιλόσοφο, χαμογελούσατε 
υπομονετικά και μας εξηγούσατε. Ευτυχώς πάντοτε μας πείθατε για τη σω-
στή λύση!».

«κ. Χρυσάνθη, ποτέ δεν θα λέγατε τίποτε κακό και για κανέναν. Είστε 
πολύ καλή, γλυκιά και ντροπαλή. Η ήρεμη παρουσία σας δρούσε ως αγ-
χολυτικό!».

«κ. Πηνελόπη, με εσάς συζητήσαμε για κάθε θέμα που θα μπορούσε να 
αφορά τον σύγχρονο άνθρωπο. Σκεπτόμενη την ανταλλαγή απόψεων και 
τις αμέτρητες εκθέσεις που σας παραδώσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρο-
νιάς, αντιλήφθηκα πως γνωρίζετε πολύ καλά τον τρόπο σκέψης όλων των 
μαθητών σας. Μα τι άλλο να ζητήσει ένας καθηγητής;!».

Το συμπέρασμά μου είναι το εξής:
Όλοι εμείς οι μαθητές είμαστε «μικρές και άπειρες μπαλαρίνες» κατά τον 

κ. Βασιλάτο και μικρές «χελώνες καρέτα-καρέτα», ίσως, για τον κ. Σπάρτα-
κο. Η κ. Αργυρώ μάλλον θα μας παραλλήλιζε με πρώην πλατωνικούς δε-
σμώτες που απελευθερωμένοι τώρα προχωρούν προς τη θέαση των Ιδεών 
και η κ. Χρυσάνθη με τον κακόμοιρο παπουτσή, του οποίου η προσπάθεια 
να διδάξει το κοράκι ανταμείφθηκε. Και, «anyway», όπως θα έλεγε η κ. 
Πηνελόπη, είμαι όλα αυτά, χωρίς να παύω να είμαι μια τσούπρα της κ. 
Μαργαρίτας!

Δεν ξεχνώ την ομάδα μου: την Αντιγόνη, την Κωνσταντίνα, τη Μαβίνα, 
την Αγγελική, την Αύρα και τη Δήμητρα.

Με εκτίμηση κι ένα μεγάλο ευχαριστώ.
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Νομική Κομοτηνής

Δανάη
Κουνάδη

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ τις Πανελλαδικές εξετάσεις ρωτάω τον εαυτό μου αν 
όλο αυτό άξιζε. Η πρώτη απάντηση που έρχεται στο μυαλό μου είναι ΝΑΙ. 
Δεν πίστευα ότι θα μου έλεγε κανείς ότι ξεκινώντας στη β΄ Λυκείου αυτό 
το ταξίδι με μισοάδεια βαλίτσα, σήμερα η βαλίτσα μου θα ήταν πιο γεμάτη 
από ποτέ με αμέτρητη αγάπη, γλυκές αναμνήσεις, ουσιαστικές γνώσεις και 
κυρίως μαθήματα ζωής. 

Οι Πανελλαδικές για μένα ήταν από τις πρώτες μεγάλες αναμετρήσεις 
της ζωής μου. Ξεκινώντας αυτό το ταξίδι ήξερα ότι δεν πρόκειται να είναι 
κάτι εύκολο και ότι οι απαιτήσεις θα ήταν μεγάλες, όμως ήμουν αποφασι-
σμένη να παλέψω και να τα καταφέρω πάντα με κοινό παρονομαστή σε 
όλα τον στόχο μου. Ξέροντας ότι έχω δίπλα μου τόσο αξιόλογους ανθρώ-
πους να με κατευθύνουν και να με στηρίζουν σε κάθε μου βήμα, πάντα 
έπαιρνα δύναμη και αυτοπεποίθηση να συνεχίσω παρακάτω.

Οργάνωση, υπομονή και επιμονή στον στόχο ήταν οι λέξεις που υπήρ-
χαν στο μυαλό μου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Δεν έλειπαν οι φορές 
που δεν άντεχα άλλο, που όλα μου φαίνονταν βουνό και σκεφτόμουν την 
αποτυχία. Όμως, αυτό που έμαθα πολύ καλά σε αυτό το Φρ οντιστήριο είναι 
ότι δεν πειράζει να πέσεις, αρκεί όμως να βρεις την δύναμη και την ψυχή 
να ξανασηκωθείς. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω και τα ζούσα όλα από την 
αρχή, δεν θα άλλαζα τίποτα. Γιατί είναι ευλογία να βρίσκεις σε ένα μέρος 
την τελειότητα. 

Τελικά, όλα τα βουνά μπορούν να γίνουν πεδιάδες αρκεί να υπάρχουν 
οι κατάλληλες συνθήκες και οι εκλεκτοί άνθρωποι. 

Ευχαριστώ για όλα.

Γερμανική Φιλολογία Αθήνας

Αθανασία
Μαρκούση

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ σχεδόν δύο χρόνια από τη χρονιά των πανελλαδικών 
εξετάσεων, κι όμως μου φαίνεται σαν μια αιωνιότητα. Σαν ο χρόνος να κύ-
λαγε διαφορετικά από τότε που έδωσα αυτές τις «τρομακτικές» εξετάσεις. Η 
αλήθεια είναι ότι ήμουν τόσο επικεντρωμένη στο διάβασμα, πνιγμένη από 
το άγχος κι από το φανταστικό ρολόι που μετρούσε ανάποδα μέχρι εκείνη 
την εβδομάδα, που δεν έβλεπα και ούτε καν μπορούσα να διανοηθώ το γε-
γονός ότι η χρονιά αυτή ήταν απλά η αρχή, η αφύπνιση όλων των αρετών, 
ικανοτήτων και συναισθημάτων που θα με συνόδευαν σε όλη μου τη ζωή· 
πως ο φόβος μετατράπηκε σε θάρρος κι η αβεβαιότητα σε εμπιστοσύνη, ότι 
εσύ δύνασαι να κάνεις, ακόμα και το απίστευτο, αρκεί να έχεις θέληση και 
προσήλωση στο στόχο.

Θα θυμάμαι πάντα την ημέρα που γνώρισα τον κ. Βασιλάτο και τους 
υπόλοιπους καθηγητές μου, πώς τους κοίταξα στα μάτια και με περιέβαλλε 
ένα αίσθημα ασφάλειας. Εκείνη τη στιγμή ήξερα ξεκάθαρα, ότι αν και ο μα-
κρύς δρόμος της επιτυχίας θα ήταν επώδυνος, τρομακτικός και απρόσμενος, 
όλα ήταν όπως πρέπει. Με την πάροδο του χρόνου το φροντιστήριο έγινε 
μια δεύτερη οικογένεια, ένα καταφύγιο όχι μόνο για μένα αλλά και για 
όλους. Σε αυτό ένιωθες το αίσθημα του «ανήκειν», την θαλπωρή και την 
αγάπη τόσο των καθηγητών όσο και των συμμαθητών, πλέον φίλων.

Όσο για τις πανελλαδικές του 2019 «η Ανάσταση έπεται της Σταύρω-
σης».
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Νηπιαγωγών Αθήνας

Δάφνη
Μίτλεττον

ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ μετά τη χρoνιά της τρίτης λυκείου και τα συναι-
σθήματα είναι ανάμεικτα. Θα ήθελα να γράψω ελάχιστα μόνο λόγια και 
να κρατήσω όλες μου τις σκέψεις στην καρδιά μου, μέσα μου. Θέλω να 
ευχαριστήσω όλη την ομάδα του φροντιστηρίου για την πολύτιμη προσπά-
θεια που ακόμα μια φορά κατέβαλαν, για τις γνώσεις που απέκτησα και τις 
εμπειρίες που έζησα τα τελευταία 2 χρόνια. Έμαθα πολλά. Δουλεύω ακόμα 
πιο πολλά και εξελίσσομαι. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία 
να γνωρίσω άτομα που αγαπώ και θα αγαπώ για πολύ καιρό ακόμα. Πάντα 
να ανταμώνουμε.

Ηλέκτρα
Λυγεράκη

Ψυχολογία Αθήνας

ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ από τη λήξη των Πανελλαδικών σκεπτόμενη 
εκείνο το διάστημα αμέτρητες αναμνήσεις περνούν από το μυαλό μου. 
Συνειδητοποιώ πως τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο αν δεν είχα στο πλευρό 
μου αυτή την εξαιρετική, ιδανική ομάδα καθηγητών, οι όποιοι κατάφεραν 
να με καθοδηγήσουν σε αυτή τη δύσκολη πορεία και να την μετατρέψουν 
σε εμπειρία ζωής. Παρόλο που ήταν μια χρονιά με πολλές εντάσεις, δεν 
θα μπορούσα να κρύψω το ότι νοσταλγώ, αδιαμφισβήτητα όχι το διάβα-
σμα, αλλά τις αξέχαστες στιγμές στο φροντιστήριο που αποτελούσε το πιο 
εποικοδομητικό και ευχάριστο «διάλειμμα» από αυτή την έντονη καθη-
μερινότητα. Δεν θα μπορούσα παρά να είμαι ευγνώμων που σας είχα στο 
πλευρό μου και με βοηθήσατε, ακόμα και αν αυτό προϋπέθετε σκληρή 
κριτική, να συνειδητοποιήσω τις δυνατότητές μου, να πιστέψω στον εαυτό 
μου και να κάνω το καλύτερο δυνατό προκειμένου να πετύχω το στόχο 
μου. Γι’ αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά! Συ-
γκεκριμένα τον κ. Βασιλάτο που μου έδειξε την τεράστια σημασία της 
οργάνωσης, καθώς και για τις ατελείωτες ώρες που αφιέρωσε για μας. 
Την κ. Πηνελόπη που κατάφερε με πολύ υπομονή (αφού είχαμε όρεξη 
για συζήτηση κάθε Τέταρτη στο μάθημα της) να μας μεταδώσει τις απα-
ραίτητες γνώσεις αβίαστα. Την κ. Αργυρώ που με τον γλυκό και ευγενικό 
της τρόπο έκανε το μάθημα το πρωί του Σαββάτου λιγότερο βασανιστικό. 
Την κ. Μαργαρίτα που μετέτρεψε με το χιούμορ και την αγάπη της το πιο 
«πολυσυζητημένο», δύσκολο μάθημα της Ιστορίας στο αγαπημένο μου 
μάθημα. Τις κ. Κατερίνα, Αγγελική και Χρυσάνθη που αποτέλεσαν τις 
πιο ευχάριστες και γλυκές παρουσίες στη Β΄ Λυκείου. Και τέλος, τον κ. 
Σπάρτακο που με τον μοναδικό του τρόπο μού έφτιαχνε πάντα τη διά-
θεση, αλλά κυρίως που πίστεψε πραγματικά σε μένα και με βοήθησε να 
εξελιχθώ. Χωρίς καμία αμφιβολία το φροντιστήριο «Βασιλάτος» είναι μια 
από τις καλύτερες επιλογές που θα μπορούσα να είχα κάνει!
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Παιδαγωγικό Ρεθύμνου

Μαριλένα
Τράγκα

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ταξίδι στο Φροντιστήριο ξεκίνησε από την α΄ λυκείου. Από 
την πρώτη ημέρα συνειδητοποίησα πως αυτό ήταν το κατάλληλο μέρος για 
μένα και φυσικά οι κατάλληλοι άνθρωποι με τους οποίους θα μπορούσα να 
συνεργαστώ εύκολα και ευχάριστα.   

Και να ’μαι, λοιπόν, σήμερα εδώ, ως πρωτοετής φοιτήτρια, να μιλώ για 
τα τρία αυτά απίστευτα χρόνια και τις υπέροχες στιγμές που έζησα εκεί. Το 
κάθε μάθημα ήταν ξεχωριστό, όπως και ο κάθε καθηγητής και καθηγήτρια. 
Ένας ένας ξεχωριστά με βοήθησε να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι να 
βάζω στόχους στη ζωή μου, να πιστεύω στον εαυτό μου, να μη θεωρώ τίποτα 
ακατόρθωτο και το πιο σημαντικό, να μην τα παρατώ ποτέ. Μέσα από όλη 
αυτή τη διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων, κατάλαβα πως τα όρια 
τα βάζουμε εμείς στον εαυτό μας, και πως προτού πιστέψει οποιοσδήποτε 
άλλος σε εμάς, πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι να πιστέψουμε στον εαυτό μας. 

Αναμφίβολα, υπήρξαν και πολλές δύσκολες στιγμές, πολύ άγχος, πίεση, 
κλάμα και αγωνία, έμαθα όμως να τις αντιμετωπίζω χάρη σε αυτούς ανθρώ-
πους, τον υπέροχο κ. Βασιλάτο, τον αξέχαστο και αγαπημένο κ. Σπάρτακο, 
την μοναδική κ. Μαργαρίτα, την δυναμική κ. Πηνελόπη, την χαμογελαστή 
και πάντα ευδιάθετη κ. Κατερίνα, την ήρεμη κ. Αργυρώ, την ξεχωριστή κ. 
Αγγελική και την γλυκιά κ. Χρυσάνθη. Τους ευχαριστώ έναν έναν ξεχωρι-
στά που με βοήθησαν όχι μόνο να πετύχω το στόχο μου, αλλά μου έδωσαν 
μαθήματα ζωής που δεν θα ξεχάσω ποτέ. 

Κανείς δεν είπε πως το ταξίδι αυτό ήταν εύκολο, αναμφισβήτητα όμως, 
ήταν ένα από τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μου και θα το έχω πάντα στο 
μυαλό μου ως μια γλυκιά ανάμνηση.

Μαβίνα
Τσαπόγα

Νομική Αθήνας

ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ το καλοκαίρι πριν από τη Β΄ λυκείου στην πρώτη μας 
συνάντηση με τον κ. Βασιλάτο. Η οργάνωση, η μεθοδικότητα και η μετα-
δοτικότητά του μας κέρδισαν κατευθείαν κι έτσι επιλέξαμε το φροντιστήριο. 
Τότε όλα έμοιαζαν βουνό... έχοντας θέσει έναν υψηλό στόχο, αμφέβαλλα 
ότι θα τα καταφέρω. Όσα όμως επακολούθησαν τα δύο επόμενα χρόνια, με 
διέψευσαν.

Παρά το αδιάκοπο διάβασμα, τη μόνιμη κούραση και το άγχος που είχαν 
γίνει πλέον καθημερινότητα, ο χρόνος κύλησε γρήγορα και χωρίς καν να το 
συνειδητοποιήσω έφτασαν οι ημέρες των εξετάσεων. Ως την τελευταία στιγ-
μή, οι καθηγητές μου ήταν συνεχώς δίπλα μου να με καθοδηγούν, να με 
εμψυχώνουν, να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις μου… και πάνω από όλα 
να μου θυμίζουν να έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μου και να αγω-
νίζομαι μέχρι τέλους. Κι έτσι τα κατάφερα…μετά από πολλή προσπάθεια, 
θυσίες, γέλια και κλάματα, πέτυχα τον πολυπόθητο στόχο και όλοι οι κόποι 
μου, αλλά και των καθηγητών μου, ανταμείφθηκαν και με το παραπάνω.

Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της δοκιμασίας που λέγεται πανελλαδι-
κές, διδάχθηκα (εκτός από πολλούς αρχικούς και αμέτρητες σελίδες ιστο-
ρίας) την αξία της υπομονής, της λεπτομέρειας, του προσωπικού αγώνα. 
Έμαθα πως καμία αποτυχία δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει, καθώς τα λάθη 
μας είναι αυτά που μας πεισμώνουν και μας κάνουν καλύτερους. Έλαβα 
πράγματι μια παιδεία «ἀείμνηστον», και για αυτό σας οφείλω ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ! Αν και έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από όλη αυτήν την εμπει-
ρία, μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν θα την ξεχάσω ποτέ... 
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Νομική Αθήνας

Μαρίλια
Τσόπελα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ κιόλας συνάντηση με τον κ. Βασιλάτο τον Μάιο της 
Α΄Λυκείου με διαβεβαίωσε πως είχα κάνει την σωστή επιλογή. Δεν περί-
μενα ποτέ πως δύο κρίσιμες για εμένα χρονιές, της Β΄ και Γ΄ Λυκείου θα 
περνούσαν τόσο ευχάριστα. Η κ. Κατερίνα, η κ. Χρυσάνθη και ο κ. Βασι-
λάτος στην Β΄ Λυκείου έθεσαν τις βάσεις για μια σωστή και σταθερή πορεία 
προς την σχολή που επιθυμούσα.

Το άγχος, την πίεση και την απογοήτευση της Γ΄ λυκείου νικούσαν με 
διαφορά τα γέλια με τον κ. Σπάρτακο, τα αστεία του κ. Βασιλάτου, η καλή 
διάθεση της κ. Αργυρούς, οι πλάκες με την κ. Πηνελόπη και το χαμόγελο 
της κ. Μαργαρίτας που δεν έλειπε ποτέ. Τις δύο αυτές χρονιές έμαθα σί-
γουρα πολλά περισσότερα από την ύλη των Αρχαίων, των Λατινικών, της 
Έκθεσης και της Ιστορίας. Έμαθα να έχω αυτοπεποίθηση, πως μόνο αν δου-
λέψω σκληρά θα μπορέσω να αποδώσω, πως κάθε δυσκολία, κάθε λάθος 
είναι το έναυσμα για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια και επιμονή και όχι η 
αιτία για να τα παρατήσω.

Έχοντας, λοιπόν, αυτά τα εφόδια, κατάφερα τώρα να σας μιλάω όντας 
φοιτήτρια πλέον στη Νομική Αθηνών και έχοντας πραγματοποιήσει το 
όνειρό μου. Εκτός όμως από όλα αυτά, απέκτησα και τρεις πραγματικές φί-
λες, την Μαριλένα, την Ελένη και την Δανάη που χωρίς τα γέλια, τις συ-
ζητήσεις και τις συμβουλές τους ίσως να μην τα είχα καταφέρει τόσο καλά.

Νιώθω πραγματικά τυχερή που με τέτοιους καθηγητές και πάνω απ’ όλα 
Ανθρώπους, διέσχισα τον δρόμο που με οδήγησε τελικά στη Νομική!
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Μια μέρα το παρελθόν 
θα μας αιφνιδιάσει με τη δύναμη 
της επικαιρότητάς του. 
Δεν θα ’χει αλλάξει εκείνο, αλλά το μυαλό μας. 
Ένα ψήλωμα νοητό, που θα χρειαστεί 
να το ξανανεβούμε για να εκτιμήσουμε σωστά 
τις διαστάσεις των πραγμάτων γύρω μας. 
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