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ΣΗΜΕΡΑ...

Aύριο 
στον 

Ελεύθερο 

Τύπο

�Ο ΒΑΘΜΟΣ των πανελλαδικών 
εξετάσεων δεν αποτελεί την Ιθάκη». 
Ο 24χρονος Χάρης Καραχάλιος το 
2005 πέρασε τρίτος στην Ιατρική 
Σχολή Αθηνών, συγκεντρώνοντας 
19.747 µόρια. 

ΩΣΤΟΣΟ, δεν θεωρεί πως οι επιδό-
σεις του ιδίου και άλλων αριστού-
χων στις πανελλήνιες του εξασφα-
λίζουν το εισιτήριο για σίγουρη 
επαγγελµατική αποκατάσταση και 
µία άνετη ζωή, όπως είθισται να 
θεωρείται στη χώρα µας.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ι∆ΙΟ, το 
αποτέλεσµα των πανελλαδικών 
εξετάσεων σίγουρα αποτελεί σηµα-
ντικό βήµα, καθώς ανοίγει τις πύλες 
µίας καλής πανεπιστηµιακής σχολής, 
αλλά στη συνέχεια απαιτείται πολλή 
προσπάθεια για το πτυχίο και ακό-
µα περισσότερη για την εξασφάλιση 
µίας θέσης στην αγορά εργασίας.

�ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ που επικρατούν 
στη χώρα µας είναι πολύ δύσκο-
λες. Ολα τα επαγγέλµατα είναι 
κορεσµένα. ∆εν υπάρχει κάποιο 
καλύτερο από τα άλλα. Για αυτό 
πιστεύω πως οι µαθητές που 
δίνουν πανελλαδικές δεν 
πρέπει να σκέφτονται 
µε γνώµονα τις σχολές 
που θα βρουν καλύτερα 
δουλειά, αλλά να περά-
σουν εκεί που πραγµα-
τικά τους ενδιαφέρει. 
Μόνο αν κάνεις κάτι 
που σου αρέσει, θα το 
κυνηγήσεις και θα επιβι-
ώσεις τελικά στην ανταγω-
νιστική αγορά», λέει ο Χάρης 
Καραχάλιος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ είναι πως ο 
ίδιος –παρόλο που γνωρίζει πως 
θέλει ακόµα ένα έτος για να πάρει 
το πτυχίο του, πρέπει να κάνει το 
αγροτικό του ένα επιπλέον έτος, να 
εκπληρώσει τη στρατιωτική θητεία 
του, να κάνει ειδικότητα για πέντε 
χρόνια και, τέλος, να εξειδικευτεί επί 
ενάµιση χρόνο– δεν απογοητεύεται, 
καθώς έχει επιλέξει το επάγγελµα 
που του ταιριάζει και αυτό που 
επιθυµεί να εξασκήσει στη 
µετέπειτα ζωή του. 

ΤΟ Ι∆ΙΟ συµβουλεύει και όλους 
τους µαθητές που σήµερα εξε-
τάζονται στο πρώτο µάθηµα των 
φετινών πανελληνίων. Θεωρεί πως 
εκείνοι που θα γράψουν καλά θα 
κάνουν απλώς την αρχή για την εκ-
πλήρωση των ονείρων τους. 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, εκείνοι που δεν θα 
έχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα δεν 
πρέπει να παραδώσουν τα όπλα, 
ούτε να «κοπούν τα φτερά τους», 

γιατί η σηµασία αυτού του βαθµού 
στο επαγγελµατικό τους µέλλον εί-
ναι πολλές φορές µηδαµινή. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, πιστεύει πως πολλές 
φορές αυτά που ακούγονται για την 
«εφιαλτική» περίοδο των πανελλα-
δικών είναι απλές φήµες. 

ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ στον «Ε.Τ.»: «Οι πα-
νελλαδικές είναι ελαφρώς µυθο-
ποιηµένες. ∆εν ισχύει πως πρέπει να 

είσαι κλεισµένος σε ένα σπίτι και να 
διαβάζεις όλη την ηµέρα. Ενας µα-
θητής της τρίτης λυκείου µπορεί να 
βγει και να µη στερηθεί πολλές από 
τις δραστηριότητές του. Αυτό που 
έχει σηµασία είναι ο προγραµµατι-
σµός και όχι το ατελείωτο διάβασµα. 
Χρειάζεται µεθοδικότητα, υποµονή 
και επιµονή από τους µαθητές, ώστε 
να µην αφήσουν ακάλυπτα κενά».  

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Με µαστίγιο 
και καρότο
Επιθετική οικονοµική διπλωµατία 
µε στόχο να ρίξει επενδυτική 
άγκυρα στη χώρα µας εφαρµόζει 
η Τουρκία, η οποία συνεπικουρού-
µενη και από τον Τύπο αναδεικνύ-
ει την επίσκεψη αυτή ως αρχή για 
νέο ξεκίνηµα στις σχέσεις των δύο 
χωρών. Την ίδια ακριβώς στιγµή, 
τα πλοία και τα µαχητικά της γεί-
τονος συνεχίζουν τις προκλήσεις 
και τις παραβιάσεις, οριοθετώντας 
µε µεγαλύτερη σαφήνεια τους 
όρους της νέας εποχής.

■Σελ. 10-11

Λαός και Κολωνάκι

Εισοδήµατα χαµηλότερα ακόµη 
κι από τα προνοιακά επιδόµατα 
δήλωσαν στην Εφορία για το 
2008 γιατροί του Κολωνακίου! 
Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι 
άλλοι που διαποµπεύθηκαν µέσα 
από τις λίστες του υπουργείου 
Οικονοµικών για πρόστιµα της 
τάξης των 200 ευρώ.

■Σελ. 13-15

Θυµήθηκαν 
τον Φώλια
Με τα µέτρα Φώλια προσπαθεί 
τώρα η κυβέρνηση να χτυπήσει 
την ακρίβεια, επαναφέροντας 
ρυθµίσεις που προεκλογικά είχε 
απορρίψει. «Καθαρές» µειώσεις 
τιµών στα τρόφιµα ζητάει η κ. 
Κατσέλη αλλά οι βιοµήχανοι 
επιµένουν στις προσφορές.

■Σελ. 21

Φεστιβάλ Καννών

O καιρός ήταν «σινεφίλ», ο 
«Ροµπέν των ∆ασών», η νέα 
συνεργασία του Ρίντλεϊ Σκοτ µε 
τον Ράσελ Κρόου δεν ξετρέλανε, 
όλα όµως κύλησαν οµαλά στην 
πρεµιέρα του 63ου Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου των Καννών. 
Το διαγωνιστικό µέρος ξεκίνησε 
µε µια κινεζική ταινία και ένα 
γαλλικό φιλµ µε καλλιτέχνιδες 
του στριπτίζ σε περιοδεία… 

■Σελ. 36
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Ο ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ πέρασε στην Ιατρική Αθηνών το 2005, 
τρίτος στη σειρά. Τώρα βρίσκεται στο πέµπτο έτος των σπουδών 
του και δεν χρωστάει κανένα µάθηµα. Παρακολουθεί τα µαθή-
µατα του εξαµήνου του καθηµερινά από τις 8 το πρωί µέχρι τις 
3 το µεσηµέρι, ενώ πολλές φορές πραγµατοποιεί και εφηµερίες, 
που του απασχολούν επιπλέον ώρες. Οπως επιβεβαιώνει, αν δεν 
διαβάσει τουλάχιστον 3 ώρες την ηµέρα σε καθηµερινή βάση, 
δεν θα καταφέρει να «πλησιάσει» το πτυχίο του.
Ο τοµέας που τον ενδιαφέρει να ειδικευτεί είναι η µαιευτική – 
γυναικολογία και συγκεκριµένα το κοµµάτι της υποβοηθούµενης 
γονιµοποίησης. Τον κέρδισε αυτός ο κλάδος γιατί, όπως λέει, 
είναι ευχάριστος, εφόσον ως γιατρός θα είναι υπεύθυνος να 
φέρει τη ζωή στον κόσµο.   

WHO IS WHO

τεχνολογία

Οσα θέλετε 
να ξέρετε για

την τεχνολογία
και τα gadgets

Μέρος του ταξιδιού 
οι πανελλαδικές αλλά όχι η Ιθάκη
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