
Χριστίνα Κοζικοπούλου, Ο υποψήφιος πρέπει να είναι 

ψύχραιµος και να προσπαθεί να βρίσκει χρόνο για όλα 

  

Η Χριστίνα Κοζικοπούλου ήταν µαθήτρια του Β΄Γενικού 

Λυκείού και υποψήφια της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. 

Συγκέντρωσε 17722 µόρια και στόχος της είναι τα Παιδαγωγικά 

Τµήµατα… 

 

ΠτΘ: Θα ήθελες να κάνεις ένα σχόλιο για την δυσκολία των 

θεµάτων; 
Χ.Κ.: Υπήρξε κάποιο πρόβληµα στα Μαθηµατικά και στην 

Φυσική. Τα θέµατα φέτος ήταν δυσκολότερα και τρόµαζαν το 

µαθητή. Θα έλεγα ότι δεν είχαν την ίδια αναβάθµιση δυσκολίας 

µε αυτά των προηγούµενων ετών. 

 

ΠτΘ: Πώς οργάνωσες το διάβασµά σου; 
Χ.Κ.: ∆εν µπορώ να σας πω ότι διάβαζα καθηµερινώς ορισµένες ώρες γιατί κάποιες µέρες είσαι 

περισσότερο αποδοτικός και κάποιες µέρες λιγότερο. Το βασικό είναι ότι δεν άφηνα κενά. Και 

αυτό αφορά και τα προηγούµενα χρόνια. Βέβαια να πω ότι φέτος έδωσα περισσότερη βάση. 

 

ΠτΘ: Έχεις ελεύθερο χρόνο ή συνέχισες κάποια χόµπι κατά την διάρκεια αυτής της χρονιάς; 
Χ.Κ.: Χρειάζεται κάπου να εκτονώνεσαι αλλιώς δεν µπορείς να αποδώσεις. Ο καθένας έχει το δικό 

του τρόπο για να το κάνει αυτό. Άλλος ακούει µουσική, άλλος βγαίνει µια βόλτα, αλλά θεωρώ 

απαραίτητο να έχεις κάποιο ελεύθερο χρόνο, λιγότερο βέβαια φέτος. Προσωπικά µου άρεσε να 

βγαίνω και να περπατώ. 

 

ΠτΘ: Ποια είναι η σχολή στόχος; 
Χ.Κ.: Θέλω να περάσω στα παιδαγωγικά τµήµατα αν δεν τα καταφέρω δεύτερη επιλογή είναι 

Πολυτεχνείο και συγκεκριµένα µηχανικός περιβάλλοντος. 

 

ΠτΘ: Βάσει των βάσεων είναι εφικτός ο στόχος; 
Χ.Κ.: Είναι εφικτός, αλλά επειδή φέτος τα θέµατα ήταν διαφορετικά δεν µπορώ να προβλέψω. Θα 

επιλέξω ανεξάρτητα από το βαθµό που έγραψα. 

 

ΠτΘ: Έχει συγκεκριµένα στόχο κάποια σχολή; 
Χ.Κ.: Προτιµώ το παιδαγωγικό της Αλεξανδρούπολης, σε διαφορετική περίπτωση το Πολυτεχνείο 

Ξάνθης. Βέβαια αν πιάσω τη βάση των παιδαγωγικών στην Κρήτη ή στη Ρόδο θα πάω αλλά η 

πρώτη επιλογή είναι η Αλεξανδρούπολη, για να είµαι κοντά. 

 

ΠτΘ: Πώς σκέφτεσαι το µέλλον σου µέσα στο πανεπιστήµιο αλλά και αργότερα όταν θα βγεις 

στον επαγγελµατικό στίβο; 
Χ.Κ.: Σίγουρα τα πράγµατα είναι ρευστά. Νοιώθω µια ανασφάλεια αλλά πρέπει να προσπαθούµε 

ανεξάρτητα από τις επικρατούσες συνθήκες.. 

 

 

 



 

 

 

ΠτΘ: Πιστεύεις ότι ο καλύτερος, αυτός που θα διαβάζει 

θα έχει καλύτερη τύχη 
Χ.Κ.: Ναι πιστεύω ότι αυτοί που είναι καλοί δεν χάνονται. 

Επειδή µπήκαµε σε µια σχολή δεν σηµαίνει ότι θα τη 

βγάλουµε εύκολα ή µε καλό βαθµό και να επαναπαυθούµε. 

 

ΠτΘ: Σε αυτή την προσπάθεια ποιοι σε στήριξαν; 
Χ.Κ.: Την προσπάθεια την κάνεις µόνος σου αλλά χρειάζεσαι 

και στήριξη. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση. Με στήριξαν και 

οι καθηγητές και η οικογένεια.  

 

Μια συµβουλή για τους αυριανούς υποψηφίους; 
Χ.Κ.: Πρέπει να υπάρχει χρόνος για όλα. Όταν το µυαλό 

είναι µόνο στο διάβασµα και δεν εκτονώνεται κάπου ο 

µαθητής δεν είναι αποδοτικός. Πρέπει να είναι ψύχραιµος και 

να προσπαθεί να βρίσκει χρόνο για όλα. 

Αθηνά Γεωργίου, «Οι νέοι θα συναντήσουµε δυσκολίες αλλά δεν θα τα παρατήσουµε»  

Η Αθηνά Γεωργίου µαθήτρια του Α΄ Γενικού Λυκείου ήταν υποψήφια στην Θεωρητική 

κατεύθυνση. Συγκέντρωσε 18958 µόρια και έχει ως στόχο να σπουδάσει νοµική… 

 

ΠτΘ: Οι περισσότεροι συνυποψήφιοί σου διέγνωσαν δυσκολία στα θέµατα που τέθηκαν. Ποια 

είναι η δική σου άποψη; 
Α.Γ.: Αρκετά δύσκολα στα αρχαία και ειδικά το άγνωστο και σε πολλά µαθήµατα γενικής παιδείας, 

όπου ειδικά στα µαθηµατικά, που τα έδινα και εγώ, πολλά παιδιά έγραψαν κάτω από τη βάση. 

 

ΠτΘ: Πώς προετοιµάστηκες κατά την διάρκεια της χρονιάς, πώς οργάνωσες το διάβασµά 

σου; 
Α.Γ.: Ήταν µια χρονιά που αναγκαστικά για να πετύχουµε τους στόχους µας έπρεπε να δώσουµε 

βάση σε ορισµένα µαθήµατα. Προσωπικά έδωσα βάση στα µαθήµατα των Αρχαίων και της 

Ιστορίας και στα µαθήµατα που αγαπώ, όπως τα µαθηµατικά. 

 

ΠτΘ.: Είχες εξωσχολικές δραστηριότητες που αναγκάστηκες να τις διακόψεις; 
Α.Γ.: Όχι ιδιαίτερα και είµαι της άποψης ότι οποιαδήποτε εξωσχολική δραστηριότητα δεν υπήρχε 

ανάγκη να κοπεί αλλά µπορούσε να συνδυαστεί. 

 

ΠτΘ: Μια συµβουλή για τους µελλοντικούς υποψηφίους; 
Α.Γ.: Σηµαντικό διάβασµα, προσοχή στο φροντιστήριο και να µην κουραζόµαστε πολύ. Χρειάζεται 

να υπάρχουν βάσεις από τα προηγούµενα χρόνια και να µην κάνουµε υπερβολές. Να µην 

αγχώνονται, είναι µια δύσκολη εµπειρία, αλλά περνά. 

 

ΠτΘ: Ποια σχολή θα επιλέξεις ως πρώτη προτεραιότητα; 
Α.Γ.: Νοµική Θεσσαλονίκης και ως δεύτερη επιλογή Κοµοτηνής. 

 

ΠτΘ: Πώς βλέπεις το µέλλον σου ως φοιτήτρια αλλά και µετέπειτα ως δικηγόρος ως 

επαγγελµατίας; Είσαι αισιόδοξη ή βλέπεις δυσκολίες; 
Α.Γ.: Στην φοιτητική ζωή ευελπιστώ να ξεκουραστώ και να περάσω υπέροχα χρόνια που σε όλη 



µου τη ζωή θα αναπολώ. Όσον αφορά το µετά ως επαγγελµατίας, χωρίς να µπορώ να ξέρω 

ακριβώς, είµαι αισιόδοξη, παρόλες τις δυσκολίες που τυχόν θα υπάρξουν. 

 

ΠτΘ: Σε προβληµατίζει ότι το µέλλον είναι αβέβαιο λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν 

σήµερα; 
Α.Γ.: Είµαι αρκετά προβληµατισµένη και πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο ειδικά για τους νέους αλλά 

δεν θα τα παρατήσουµε. Είµαι πολύ αισιόδοξη για το µέλλον και ότι µπορούµε να ανατρέψουµε 

αυτή την κατάσταση. 

 

 



 


