
Από τον ασθενή πρωθυπουργό, τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναµετρήσεις,  την 

οικονοµία που καταρρέει, την κατήφεια, την απόγνωση και τον καθηµερινό αγώνα 

για την επιβίωση, η Ελλάδα κάνει ένα διάλλειµα και καµαρώνει τα τέκνα της. Τη νέα 

γενιά της που σε πείσµα των καιρών, τα κατάφερε, γέµισε χαµόγελα και αισιοδοξία 

χιλιάδες οικογένειας που αγωνιούν για το αύριο. Και όµως οι νέοι µπορούν να 

ξεπεράσουν κάθε εµπόδιο που µπορεί να βρεθεί µπροστά τους. Έτσι και η Ροδόπη, 

την οποία έκαναν υπερήφανη δεκάδες µαθητές που αρίστευσαν. Έλυσαν το δύσκολο 

Γ4 της Φυσικής, έγραψαν καλά στην έκθεση και έλυσαν µε ευκολία προβλήµατα των 

µαθηµατικών κάνοντας υπερήφανους γονείς και δασκάλους που ζούσαν όλα αυτό το 

χρόνο την αγωνία της επιτυχίας. Ο ΧΡΟΝΟΣ φέτος παρουσιάζει τους καλύτερους, τα 

παιδιά που αρίστευσαν, ξεχώρισαν από το σωρό και προσπάθησαν για την επόµενη 

µέρα. Με σύστηµα, χωρίς να ξεχνούν τις χαρές της ηλικίας τους, µε τη 

συµπαράσταση των γονέων τους και το µπράβο των δασκάλων. Αυτή είναι η Ελλάδα 

και αυτή είναι οι νέοι άνθρωποι τους, που έρχονται να µας επιβεβαιώσουν ότι µε 

σκληρή δουλειά, επιµονή και υποµονή κάθε δυσκολία ξεπερνιέται, και όταν τα 

καταφέρνεις µπορείς να νιώθεις υπερήφανος για το αποτέλεσµα.  

 

Έγραψε 19,9 στην Φυσική! 

 

«Θέλω να είµαι από τους πρώτους, όσο 

γίνεται καλύτερη» 

 

«Θέλω να είµαι από τους πρώτος, όσο 

γίνεται καλύτερη». Με αυτή της φράση η 

Χριστίνα Αγαποπούλου, τα είπε όλα. Η 

υποψήφια των πανελλαδικών εξετάσεων 

µαθήτρια του 2ου γενικού λυκείου 

Κοµοτηνής, µετά τον γολγοθά των 

πανελλαδικών, µπορεί να ξεκουραστεί, αλλά 

προσωρινά, γιατί πέτυχε. Κατάφερε να 

συγκεντρώσει στο 2ο και 4ο επιστηµονικό 

πεδίο που την ενδιέφεραν 19.315 µόρια. Το 

Γ4 της Φυσικής κατεύθυνσης όχι µόνο δε τη 

δυσκόλεψε, αλλά το θεώρησε ως πρόκληση 

και γιατί όχι; Η επίδοση της ήταν απίστευτη, 

έγραψε 19,9. Περνά µε άνεση όπως όλα 

δείχνουν στο τµήµα Φυσικής της 

Θεσσαλονίκης, πόλη την οποία θα επισκεφτεί σύντοµα για να αναζητήσει µαζί µε 

τους γονείς της, το σπίτι που θα στεγάσει τα ανέµελα φοιτητικά χρόνια, τα όνειρα και 

τα σχέδια για το µέλλον. Η Χριστίνα σηµείωσε ενδεχοµένως από τις καλύτερες 

επιδόσεις στην θετική κατεύθυνση στην Ελλάδα. Μίλησε για την εµπειρία των 

πανελλαδικών εξετάσεων, τους στόχους που θέτει και το όνειρο της, να σπουδάσει 

φυσική, την αγαπηµένη της επιστήµη που γίνεται πραγµατικότητα.   «Ένιωσα ότι 

ανταµείβονται οι κόποι µου», είπε εξηγώντας ότι, στη διάρκεια των πανελλαδικών 

εξετάσεων µε τη βοήθεια των καθηγητών της από το φροντιστήριο παρακολούθησε 

την επίδοση και υπολόγισε τη βαθµολογία που θα έχει στο τέλος των εξετάσεων. Το 

αποτέλεσµα που έφερε η Χριστίνα, πάντως έρχεται να επιβεβαιώσει τη ρήση που λέει 

ότι τα αγαθά µε κόπο αποκτώνται. ∆ιάβαζε πολύ παραδέχεται, όχι όµως µόνο την 

τελευταία χρονιά, αλλά σε ολόκληρη τη σχολική ζωή της. «∆ούλεψα αρκετά, 

περισσότερο φέτος παρά τις προηγούµενες χρονιές, αλλά ήταν και αρκετά θέµα 



βάσεων, προσπαθούσα σε όλη τη διάρκεια της σχολικής µου ζωής, όχι µόνο στην 

τρίτη λυκείου, γιατί σίγουρα όποιος προσπαθεί µόνο τότε έχει κάποια κενά τα οποία 

δύσκολα αναπληρώνει, αλλά προσπάθησα αρκετά, δούλεψα και ανταµείφθηκα». Όσο 

για το 24ωρο της, εξάωρο µάθηµα στο σχολείο, τρίωρο µάθηµα στο φροντιστήριο και 

προετοιµασία στο σπίτι για το σχολείο και το φροντιστήριο. Αυτές ήταν οι 

καθηµερινές της υποχρεώσεις και προσπαθούσε κάθε µέρα να ανταποκρίνεται, «θέλω 

να είµαι από τους πρώτους, όσο γίνεται καλύτερη», ήταν το σχόλιο της. 

Παροτρύνοντας όσους συµµαθητές της, δεν πέτυχαν τους στόχους να συνεχίσουν, η 

Χριστίνα ονειρεύεται ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι, µε βόλτες στη θάλασσα, παρέες µε 

φίλους και αγαπηµένα της πρόσωπα. Η αγωνία για φέτος τελείωσε είπε, και δήλωσε 

προετοιµασµένη νε περάσει ένα αξέχαστο καλοκαίρι, αφού η ζωή γι’ αυτήν  τώρα 

αρχίζει. 

 «Με φόβισαν οι πανελλήνιες και από τα 

προηγούµενα χρόνια» 

 

Την υψηλότερη βαθµολογία θεωρητικής 

κατεύθυνσης στο νοµό Ροδόπης, κατάφερε η 

Βίκη Κουκουβέτση, η οποία συγκέντρωσε 

19.258 µόρια, και εισάγεται µε άνεση στην 

Νοµική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο 

µεγάλος της στόχος και ένιωσε 

ανακουφισµένη που τον πέτυχε. ∆ήλωσε ότι 

το κορεσµένο επάγγελµα δεν την φοβίζει και 

πως έχει θέσει ψηλούς στόχους που σκοπεύει να πετύχει. «Το ήθελα, είχα αλλάξει 

γνώµη σε κάποια φάση της ζωής µου, αλλά πιστεύω ότι δεν γίνεσαι µόνο δικηγόρος, 

έχεις πολλές διεξόδους αν και εγώ δικηγόρος θέλω να γίνω». Και για τη Βίκυ οι 

πανελλαδικές εξετάσεις ήταν µία σκληρή δοκιµασία, από την οποία βγήκε νικήτρια, 

όµως τα δύσκολα τώρα αρχίζουν και το αναγνωρίζει. «Με φόβισαν οι πανελλήνιες 

και από τα προηγούµενα χρόνια που ακούγαµε από άλλα παιδιά, όλοι έβλεπαν τις 

πανελλήνιες σαν κάποιες διαφορετικές εξετάσεις, καθοριστικές για την ζωή µας. 

Βασικά έτσι είναι αλλά εντάξει δεν έπρεπε να υπάρχει εξαρχής τόσος φόβος γιατί 

απλές εξετάσεις είναι. Βέβαια χρειαζόταν περισσότερη προσπάθεια από τις 

προηγούµενες χρονιές, κόπος, συστηµατικό διάβασµα, χωρίς υπερβολές πάντα, αλλά 

χρειαζόταν πρόγραµµα στο διάβασµα». 

 

«Τέτοιοι βαθµοί χρειάζονται αρκετό διάβασµα, οργάνωση και πρόγραµµα»  

 

Τη δεύτερη υψηλότερη βαθµολογία στο νοµό Ροδόπης στη θεωρητική κατεύθυνση 

πέτυχε ο Μάρκος Λουρµπάκης, συγκεντρώνοντας 19.216 µόρια. ∆ιάβασµα, σύστηµα 

και υποµονή, αυτά είναι τα συστατικά της επιτυχίας τόνισε και πρόσθεσε ότι 

«σίγουρα τέτοιοι βαθµοί χρειάζονται αρκετό διάβασµα, οργάνωση, πρόγραµµα στο 

διάβασµα και συνέπεια από τους µαθητές, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι είµαστε µόνο 

στο διάβασµα και τίποτα άλλο». Σε αντίθεση µε τη Βίκυ, ο Μάρκος, κατέληξε στην 

επιλογή της Νοµικής το τελευταίο διάστηµα, ενώ γνωρίζει τις πιθανές δυσκολίες του 

επαγγέλµατος. «Ναι, αν υπάρχει συστηµατική οργάνωση νοµίζω ότι υπάρχει χρόνος 

και για διάβασµα και για να ξεκουραστείς και για να βγεις έξω και να περάσεις καλά 

γιατί εντάξει και ένα παιδί 18 ετών δεν µπορεί συνέχεια να είναι στα βιβλία». 

«Ο Μάρκος θα καταλήξει δικαστής, ενώ η Βίκυ µία από τις καλύτερες δικηγόρους 

της Ροδόπης» 

 



 
 

«Ο Μάρκος θα καταλήξει δικαστής, ενώ η Βίκυ µία από τις καλύτερες δικηγόρους 

της Ροδόπης». Αυτό υποστηρίζει για τους δύο από τους καλύτερους µαθητές του, ο 

Ηρακλής Χατζηιωαννίδης  υπεύθυνος φιλολογικού τµήµατος του Πολυδύναµου 

Φροντιστηρίου. Τα παιδιά είναι οι δύο πρώτοι της θεωρητικής κατεύθυνσης στο νοµό 

Ροδόπης και αποτελεί τιµή για το φροντιστήριο µας, είπε µε περηφάνια, µιλώντας για 

την εντατική τους προετοιµασία. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι, τα φετινά θέµατα ειδικά 

στη θετική και τεχνολογική κατεύθυνση ήταν σαφώς δυσκολότερα, όµως η 

θεωρητική κατεύθυνση απαιτεί περισσότερο διάβασµα και «καλή προετοιµασία, 

βάσεις και γράψιµο. Φυσικά δεν γίνεται λόγος για την έκθεση, που είναι κοινό 

µάθηµα και πάντα είναι διφορούµενο, είναι υποκειµενικό και είναι δύσκολο για 

όλους», τόνισε.  

 

Μιλώντας για το ρόλο των εκπαιδευτικών ανέφερε πως γίνεται προσπάθεια ώστε να 

υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη ενηµέρωση για την καλύτερη επαγγελµατική 

αποκατάσταση των παιδιών. «Υπάρχουν δύο ειδών µαθητές, αυτοί οι οποίοι έχουν 

κάποιο όνειρο και για µένα είτε είναι κορεσµένο το επάγγελµα – είτε όχι, καλώς 

πηγαίνουν εκεί γιατί ο καλός πάντα θα βρει δουλειά. Υπάρχουν όµως και µαθητές 

που δεν έχουν συγκεκριµένη σχολή και εκεί τους λες πραγµατικά τις σχολές του 

µέλλοντος, που µπορούν να πάνε, να φύγουν από ένα κορεσµένο επάγγελµα». 

 


