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Αγαπητοί πρώην μαθητές,
μετά φοιτητές,
μεταπτυχιακοί,
τωρινοί επαγγελματίες,
Διαβάζοντας τα κείμενά σας σχετικά με τις Πανελλαδικές εξετάσεις, το Φροντιστήριο και τους καθηγητές σας, αισθάνομαι ότι
κατανοήσατε πλήρως το νόημα όσων έλεγα, όταν σας είχα
μαθητές, κερδίζοντας πολύ περισσότερα από την απλή εισαγωγή 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 μηχανικοί 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 πραγμάτων, 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,

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 Πaνεπιστημίου, 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 αχαλίνωτο 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, αμούστακος, 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.

Αναμνη
Αναμνηστικό
λεύκωμα
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Μαρία
Νικολοπούλου

Σταυριάννα
Ζαφείρη

Παιδαγωγικό Αθήνας

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Αθήνας

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ακριβώς δέκα χρόνια από εκείνη τη χρονιά που τόσο

ΙΟΥΝΙΟΣ 2007. «Ραντεβού στις 14:00 με τον κ.Βασιλάτο!» ήταν το σημεί-

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 φροντιστήριο του κυρίου Βασιλάτου. Ευτυχώς, τις έγνοιες μου ήρθαν να απαλύνουν
τα αστεία όλων των καθηγητών μου εκεί, και το όμορφο κλίμα που επικρατούσε 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 πρέπει να τα παρατάμε. Αλλά και στις ώρες της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, 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!

ωμα της μαμάς μου, ακουμπισμένο στο γραφείο… Οι πανελλήνιες πλησιάζουν 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.Βασιλάτος 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 μηχανογραφικό… πάντα ήθελα να ακολουθήσω την εκπαίδευση· εξ ου και η
επιλογή του Φ.Π.Ψ. Σχολή που δε μετάνιωσα στιγμή, σχολή που προσφέρει 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 πανελλήνιες, 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 ευκαιρία σε κάθε δυσκολία!” Ακούστε τους καθηγητές σας, εμπνευστείτε από αυτούς και κοιτάξτε το μέλλον σας με θάρρος, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση!
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Στέφανος
Βιτωράτος

Μαργαρίτα-Χριστίνα
Καρκαντζού

Νομική Αθήνας

Νομική Αθήνας

ΠΑΝΕ ΠΛΕΟΝ αρκετά χρόνια από τότε που πέρασε η διαδικασία των

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008... Μόλις τελείωσα την Β΄ Λυκείου και αποφάσισα να

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 κοπιαστική 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 εκείνος 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 λεπτομέρεια και να συγκεντρώνομαι την κρίσιμη στιγμή. Αυτά τα εφόδια, μας έκαναν 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 πετύχαμε, μα πάνω απ’ όλα μάθαμε!

επισκεφτώ με την μητέρα μου το φροντιστήριο του κ. Βασιλάτου. Η συζήτηση 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, αυθεντικός καθηγητής με γνώσεις, οργάνωση και μεταδοτικότητα. Οι υπόλοιποι
καθηγητές, διαλεγμένοι λες από μια λίστα αρίστων, το ίδιο αξιόλογοι, μεθοδικοί, 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 Εταιρεία 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.
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Βάνα
Αρκουλή

Αναστασία
Ζούλια

Παιδαγωγικό Αθήνας
Ιατρική Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτική Αθήνας

ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ αισίως 7 χρόνια από τότε που έδωσα Πανελλήνιες και

ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΕΟΝ το πτυχίο στα χέρια μου, αναπολώ εκείνη τη χρονιά

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 ώραεξετάσεων 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 εαυτό 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 μετατρέπω σε κίνητρα για να γίνομαι καλύτερη. Υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι αναμφισβήτητα 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 Παιδαγωγικό και να περάσω με κατατακτήριες στην Ιατρική, πραγματοποιώντας ένα ακόμα όνειρό μου.

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 καλύτερη.
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 φροντιστηρίου να είναι πάντα καλά, ώστε να βοηθήσουν πολλά παιδιά ακόμα
να δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα.
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Κατερίνα
Κωνσταντίνου

Ελένη
Σηφάκη

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

Νομική Αθήνας

ΚΑΙ ΝΑΙ, οι πανελλήνιες εξετάσεις ήταν μόνο η αρχή! Ξέρω, θα πείτε “τι

ΚΙ ΑΦΟΥ έχεις περπατήσει επτά χρόνια, στάσου και, κοιτώντας πίσω σου

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 έντονα 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 σκέφτομαι “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 παλεύεις 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 πέρασα στη δεύτερη (Τ.Ε.Φ.Α.Α.). Όμως αμέσως μετά την αποφοίτησή μου, έγινα 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 δασκάλα 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 σκορπάτε 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!

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 Σαββάτου 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 βρίσκονται 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 «κοιτάζουν τ’ αστέρια», αξίζει να συνεχίζεις, να προσπαθείς, να μην εγκαταλείπεις 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».

15

16

Χριστίνα
Δημητρίου

Άρτεμις
Σακοράφα

Βιολογία Πάτρας

Μεταφραστικό Κέρκυρας

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ, η γνωριμία μου με το Φροντιστήριο πραγματοποιήθηκε

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ταξίδι έξι χρόνια πριν γυρνάω στην τρίτη λυκείου και

μερικά χρόνια νωρίτερα από την ίδρυσή του, όταν ο κύριος Βασιλάτος ήταν
καθηγητής της μεγαλύτερης αδερφής μου. Ως εκ τούτου γνωρίζαμε τη μέθοδο αλλά και τη μεθοδικότητά του.
Καθώς ανήκα στην «κάστα των αλλόπιστων» παιδιών της Θετικής Κατεύθυνσης, 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 υποδεικνύοντας την αξία της πολύπλευρης και συγκροτημένης σκέψης, έγινε σαφές ότι τίποτα δεν μπορεί να αποτελέσει αστάθμητο παράγοντα αν προετοιμαστείς κατάλληλα για αυτό.
Η κατάλληλη προετοιμασία, όμως, δεν έγκειται μόνο στην παροχή εφοδίων 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 ενθάρρυνση 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 πυλών, 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.

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 πάντα 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 ενθαρρύνει 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, μετακόμισα 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!
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Γιώργος
Ζαδέλλης

Αλίκη
Παπαγρηγορίου

Νομική Κομοτηνής

Πολιτικές Επιστήμες και ∆ιεθνείς Σχέσεις Κορίνθου

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ δε θυμάμαι πια πολλά. Πολύ διάβασμα,

2013, Γ ´ ΛΥΚΕΙΟΥ... Θυμάμαι χαρακτηριστικά να έχω στο μυαλό μου ένα

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 καταλάβεις 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 μεταμφιεσμένο 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 μήπως τελικά όλα αυτά είναι ένας τρόπος να ξεγελάμε και να παρηγορούμε
τους εαυτούς μας, και είμαστε απλά εγκλωβισμένοι σε ένα παρόν που διαμορφώθηκε 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 ερέθισμα, 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.

βουνό, όπου έπρεπε να φτάσω στην κορυφή του... Πολλές φορές η ύλη και
οι απαιτήσεις των μαθημάτων φάνταζαν πολλές και ακατόρθωτες, δεδομένου 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 φροντιστήριο... 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 αγαπούν 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 δημιουργούσε 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.
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Κωνσταντίνος
Ζούλιας

Ευάγγελος
Κουτσούκος

∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών Πειραιά

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου

ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ που κάθομαι και γράφω αυτό το λεύκωμα, η αλήθεια

ΩΡΑΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ να γράφεις για εμπειρίες του παρελθόντος, όπως

είναι ότι στον εαυτό μου την δύσκολη εποχή των Πανελληνίων η επιτυχία
έμοιαζε απίθανο και ακατόρθωτο έργο. Όμως αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία 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 ενηλίκων 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, οργανωμένα 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 επιθυμία της επιτυχίας φαίνεται ολοένα και πιο εύκολη. Εννοείται πως η διαδικασία 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 σιγουριά 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 ανθρώπους που με βοήθησαν.

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 βοήθεια 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 γλυκιά γεύση, καθώς έμαθα πιο καλά τον εαυτό μου, έμαθα το πώς να λειτουργώ 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 διδάχθηκα 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 προορισμούς, γι’αυτό και η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που ακόμα δεν έχουμε
ταξιδέψει…
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Νεφέλη
Παναγοπούλου-Λιάτσου

Μιχάλης
Πουλακάκης

Νομική Αθήνας

Νομική Κομοτηνής

ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΜΟΥ! Τελειώνοντας το σχολείο συνειδητοποίησα ότι δεν

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ σπουδαία πρόκληση να αποτυπώσω περιληπτικά

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. Ομολογώ πως αν δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους δίπλα μου να με οργανώνουν, να με ελέγχουν, να με κατσαδιάζουν, να με σπρώχνουν, να γελάμε
παρέα και να κλαίμε, να τσακωνόμαστε, να γιορτάζουμε και να πορευόμαστε 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 ξεχάσω.

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 τονίζουν πως ακόμα και το παραμικρό δευτερόλεπτο είναι σημαντικό, αναρωτιόμουν 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 Πανελλήνιες.
Ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας διαχειρίζεται αυτή τη σκέψη είναι προσωπικός 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.
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Φωτεινή
Σπετσιέρη

Αιμιλία
Τσαρούχη

Φιλολογία Αθήνας

Πολιτικές Επιστήμες και ∆ημόσια διοίκηση Αθήνας

ΑΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ περάσει 4 χρόνια από όταν έδωσα Πανελλήνιες, μπορώ

ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ πίσω δε θα το πίστευα ότι φτάνω πια στο τέλος ενός

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 συμπεράνεις 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 προσηλωμένο 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 ανάμεσα 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».

ονείρου που με πολλούς ενδοιασμούς πίστευα ότι θα πραγματοποιήσω. Άγχος, ανασφάλειες, έλλειψη πίστης στον εαυτό μου –μέχρι την ημέρα των
εξετάσεων φυσικά–αποτελούν μια δυσάρεστη εμπειρία αλλά την ίδια στιγμή 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 συνθήκες 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 σημάδεψαν 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. Περισσότερο 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…
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Χάρης
Σαμουρκασίδης

Ρένια
Βασιλάκη

Φιλοσοφία, Παιδαγωγική & Ψυχολογία Αθήνας

Νομική Αθήνας

ΤΡΙΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μια χρονιά γεμάτη αναμνήσεις. Είναι τόσο πολλά και

ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ οι αναμνήσεις και τα συναισθήματα είναι τόσο δυ-

διαφορετικά τα συναισθήματα που αφήνει πίσω της αυτή η χρονιά και τόσο
έντονες οι καθημερινές στιγμές. Μέσα σ’ αυτούς τους 10 μήνες όλα περιστρέφονται γύρω από τη λέξη “διάβασμα”. Όμως στην ουσία, το φροντιστήριο 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 μαθημάτων και γενικότερα των πανελληνίων εξετάσεων.
Είναι οι συμμαθητές μας, η μαγική αυτή αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ μας εντός και εκτός της τάξης, με αφορμή κάποιο μάθημα, τα
κοινά μας βιώματα, οι δυσκολίες, οι πλάκες, τα πειράγματα, οι παρεξηγήσεις, 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 περάσει 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.

νατά που καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να αποτυπωθούν σε ένα κομμάτι 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 συμβουλές 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 αποκόμισα εφόδια ζωής. Και δε μιλώ φυσικά για τις γνώσεις σχετικά με τον
αριθμό των μοναστηριών στις επαρχίες του Πόντου! Μιλώ για την καλλιέργεια 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.
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Ειρήνη
Βλαστού

Δώρα
Γόγολου

Φιλολογία Αθήνας

Νηπιαγωγών Αθήνας

Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ Πανελληνίων, υπήρξε η χρονιά που βρήκα τον «ρυθ-

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ: μία λέξη που περιγράφει την προσπάθεια να φτάσει

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 άλλοψυχοφθόρα 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 τέλει αν έχεις συντονιστεί με τον έσω εαυτό «ο κόσμος [είναι] εύκολος. Ένας
απλός παλμός.».

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 συνεργάστηκα 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 φροντιστήριο, αλλά και αγωνία, άγχος και ψυχική και σωματική κούραση. Η
οργάνωση του φροντιστηρίου ήταν εμφανής και είναι κάτι που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο φροντιστήριο, ενώ κάθε καθηγητής/τρια «αγκάλιαζε»
τον/την κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά και προσπαθούσε να τον/την βοηθήσει. 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 πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να ’ναι μακρύς ο δρόμος».
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Αλίκη
Καπέλλα

Δέσποινα
Λάμπρου

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Πολυτεχνείο, Αθήνα

Νομική Αθήνας

ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ δεν φεύγουν ποτέ από το μυαλό μου. Ή

ΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ, ένα Όνειρο, μία Σχολή… Αμέτρητες ώρες διάβασμα,

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 μέχρι 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: «…ανεβαίναμε γιατί σωτηρία, ευτυχία και Παράδεισος για μας ήταν η ανάβαση».
Ευχαριστώ πολύ.

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 αγγίξεις και παλεύεις να τα ξεπεράσεις….
Και είναι βέβαιο ότι θα έρθει μια στιγμή που θα αισθανθείς ότι δεν αντέχεις άλλο, που θα πιστέψεις ότι ποτέ δεν θα τα καταφέρεις, που θα νιώσεις
ότι όλα είναι μάταια. Τότε θα χρειαστεί απλώς κάποιος να σου υπενθυμίσει 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 ανταμείβει 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 μεταμεσονύκτια…!). Και οι συμμαθητές, το «φροντοπαρεόνι», συνοδοιπόροι κατά τη διάρκεια 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 αγωνιζόμαστε 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 ανθεκτικούς…
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Τζωρτζίνα
Τσαντίνη

Ελένη
Χατζάρα

Νομική Αθήνας

Οργάνωση & ∆ιοίκηση επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΤΙ ΧΡΟΝΙΑ κι αυτή! Τόσοι λίγοι μήνες και κατάφεραν να χωρέσουν ανα-

ΗΤΑΝ ΙΣΩΣ η καλύτερη εμπειρία της μαθητικής ζωής μου αυτό το φρο-

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 κατέληξαν. 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 πνευματικές, 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 προσέφερε απλόχερα πολλούς τέτοιους ανθρώπους, που αποτέλεσαν μια μεγάλη 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 καταραμένη 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 διαδρομής, έτοιμοι να γευτούμε ένα καινούριο, συναρπαστικό ταξίδι!

ντιστήριο! Ο κύριος headmaster Βασιλάτος είναι ο πιο κατάλληλος για να
καθοδηγήσει τον καθένα σας. Με εμάς τα κατάφερε περίφημα. Τον ευχαριστώ 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΄ λυκείου που εκτός από μάθημα, ήταν καθιερωμένο ένα μικρό «συμπόσιο». Δεν
χρειαζόταν ιδιαίτερος λόγος για να φέρουμε στο μάθημα τυρόπιτες και λουκανόπιτες, 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 ευχάριστες 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!

33

34

Άννα
Κοντογιάννη

Αλίκη
Φάντη

Φιλολογία Αθήνας

Ψυχολογία Αθήνας

ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ πολύ μεγάλη χαρά να συμμετέχω και εγώ στη δημι-

ΚΟΝΤΕΥΟΥΝ ΣΧΕΔΟΝ δύο χρόνια από τις Πανελλήνιες και σήμερα

ουργία του λευκώματος τοποθετώντας ένα μικρό λιθαράκι , η αλήθεια είναι
πως δεν ξέρω τί και πώς να το εκφράσω ώστε να αντιπροσωπεύει όσα σκέφτομαι 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 προετοιμασίας 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 πραγματοποιήσεις 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 ορισμένους ανθρώπους πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, οι οποίοι όμως είχαν ως
κοινό χαρακτηριστικό ότι κάθε φορά με ενέπνεαν για εξέλιξη. Η ατμόσφαιρα 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.

δύσκολα θυμίζω τον τότε εαυτό μου. Ήμουν μια 17χρονη μαθήτρια, αγχωμένη, 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 επιλογής 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 καθηγητές και τους γονείς μου, γι’ αυτό δεν ξεχνάω να πω ευχαριστώ για όλη την
εμπειρία του 2016, που είχα την τύχη –τελικά!– να ζήσω.
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Αγγελίνα
Αγαπάκη

Μαίρη
Αγαπάκη

Αισθητική ΑΘήνας

Πολιτικές επιστήμες και ∆ημόσια διοίκηση Αθήνας

«ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ μετράει καμιά φορά περισσότερο απο τον προορισμό», είχα

ΚΑΘΟΜΑΙ ΚΑΙ σκέφτομαι πώς ήταν η Μαίρη πέρσι. Λοιπόν, τίποτα δεν

ακούσει κάποτε και το διαβεβαιώνω πια με σιγουριά. Ξεκινώντας λοιπόν
την πορεία μου από την Α´ λυκείου κάπου μέσα μου ήξερα πως αυτή η διαδικασία 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 περιθώρια 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 ανεκτίμητα. ΕΙΜΑΙ ΕΥΓΝΩΜΩΝ.

με θυμίζει τώρα! Ξέρω όμως πως ό,τι έχω ζήσει χτες με στοιχειοθετεί σήμερα. Αν σκεφτώ, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, τι έχω κερδίσει τρία χρόνια 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. Αρκετές 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 εισαγόταν 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!
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Μαρία
Ακζώτη

Άγγελος
Γεωργαμλής

Επικοινωνία και ΜΜΕ/ΕΚΠΑ - Αθήνα

Νομική Κομοτηνής

ΕΙΝΑΙ ΟΙ σκέψεις που πρέπει να μετατρέψεις σε λόγια, καθώς καλείσαι να

Η ΠΕΡΣΙΝΗ πορεία προς την κατάκτηση του στόχου μου ήταν γεμάτη

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 όμορφη φάση μας, και έτσι πρέπει να τις βλέπουμε, σαν ευκαιρία να ακολουθήσουμε 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 στοιχεία. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Καζαντζάκη: «Ανεβαίνουμε, γιατί ευτυχία,
σωτηρία και Παράδεισος για μας είναι η ανάβαση».

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, πραγματικά, είχα χαθεί. Εξαιρετικοί ως καθηγητές, ακόμα καλύτεροι ως άνθρωποι.
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 έβλεπαν, 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».
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Πελαγία
Μιχελοπούλου

Θανάσης
Μπερέτσος

Νομική Κομοτηνής

Νομική Θεσσαλονίκης

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ στην πρώτη προσπάθεια των εξετάσεων με άφησε κενή,

ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ σχεδόν ένας χρόνος από την περίοδο των Πανελληνί-

μπερδεμένη και με πολλά νεύρα. Το νέο ξεκίνημα που έκαναν οι περισσότεροι 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 επίλογος 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 προσπαθώ μόνη, χαίρονταν μαζί μου στις επιτυχίες, και με εμψύχωναν στις
αποτυχίες. Ακόμα ένα μάθημα για μένα: με ποιους να πορεύομαι, τα χαρίσματα 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, αγωνία, θυμό ακόμα και οριακές καταστάσεις. Δύο ήταν οι σκέψεις μου την
πρώτη μέρα στη σχολή: όλα άξιζαν, όλα τώρα αρχίζουν.

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 υποστήριξη κι αλληλοκατανόηση, επικρατούσε ένα κλίμα το οποίο κατά πολύ βοηθούσε 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 αντιδράσει 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».
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Κωνσταντίνα
Μουντάκη

Γεωργία
Νέλου

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Φιλολογία Αθήνας

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που γράφω αυτά τα λόγια δεν έχει περάσει ούτε ένας χρό-

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ; Τι να πρωτοπώ; Δεύτερη φορά πανελλήνιες,

νος απ’ όταν τελείωσα τις Πανελλήνιες. Κι όμως, μου λείπει αυτή η περίοδος. Όσο απαιτητική κι αν ήταν, λόγω διαβάσματος, έντονου προγράμματος, 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 συμμαθητές-φίλους μου!
Τα χρόνια του λυκείου θα ήταν πολύ διαφορετικά, αν δεν υπήρχαν αυτοί 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 πτώσεις 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! Συνεχίστε το έργο σας ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και την ίδια αγάπη για τα παιδιά!

ωστόσο πρώτη φορά σε γνωριμία, συνεργασία και επαφή με τέτοιους αξιόλογους 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 αποτελέσματος, 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, φιλική προσέγγιση, γνήσιο ενδιαφέρον και υπομονή συμβάδιζαν καθημερινά 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 Φιλόλογος. 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 πανελλήνιες, 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.
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Φοίβος
Παπαλαμπίδης

Μερόπη
Ρισβά

Πολιτικές επιστήμες Αθήνας

Νομική Αθήνας

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ άθλος ολοκληρώθηκε· έτοιμοι για τους επόμενους και ση-

Ο ΒΑΣΙΚΟΣ λόγος που επέλεξα να γράψω στο λεύκωμα αυτό είναι η με-

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 ωριμάσει, αλλά στο τέλος είναι πεντανόστιμο. Εύχομαι σε καθένα/μιά από εσάς,
που αγωνιστήκατε την χρονιά που πέρασε, μια ευτυχισμένη και επιτυχημένη 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 προσπάθειας…

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 ερωτήσεις 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 διάθεση 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 ανθρώπους 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 παραπάνω) τον κόπο.
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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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