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Το βιβλίο-οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας είναι το 
7ο που εκδίδουμε, από το 1997, σχετικά με την προ-

ετοιμασία για την είσοδο στο πανεπιστήμιο.
Σε όλες τις σελίδες του προσπαθούμε να θέσουμε το 
θέμα της εισόδου στο πανεπιστήμιο σε μία καινούρια 
–αν και στην πραγματικότητα, σε μία πολύ παλιά– 
βάση.

Η ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου οδηγού είναι εκ 
νέου ενημερωμένη με τις πληροφορίες που αφο-
ρούν στο μηχανογραφικό του 2010.

Κατ΄ αρχάς να θυμηθούμε το γιατί θέλουμε όλοι τόσο 
πολύ να εισαχθούμε σε ένα πανεπιστήμιο:
• Επειδή θα αποκτήσουμε ένα καλό επάγγελμα μετά 
την αποφοίτησή μας από αυτό (καλό= επάγγελμα που 
εξασφαλίζει υψηλά εισοδήματα, κύρος και ό,τι άλλο).
• Επειδή μας αρέσει να ασχολούμαστε με ένα συγκεκρι-
μένο επάγγελμα ανεξαρτήτως προς το αν είναι πρό-
σφορο (θέλω να διδάσκω θα γίνω δάσκαλος, θέλω να 
έχω σπαθί/πηλίκιο θα γίνω αξιωματικός, θέλω να ταξι-
δεύω στη θάλασσα θα γίνω καπετάνιος κ.λπ.).
• Θέλουμε να συνεχίσουμε το επάγγελμα των γονέων 
μας ή να επεκτείνουμε κάποια δική τους δραστηριότητα 
(παιδιά δικηγόρων, γιατρών, επιχειρηματιών κ.λπ.)

Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, όμως, υπάρχει 
από την αρχή η επιλογή επαγγέλματος και όχι η απλή 
είσοδος στο Πανεπιστήμιο.
Επομένως θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επιθυμία μας 
να εισαχθούμε σε κάποιο πανεπιστήμιο δεν είναι –δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να είναι– γενική αλλά προέρχε-
ται από την επιθυμία μας να ασχοληθούμε με κάποιο 
συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την αποφοίτησή μας.
Αυτό το συμπέρασμα ταυτίζεται πλήρως με τον τίτλο 
του βιβλίου και επίσης με τον τίτλο και τον υπότιτλο 
αυτού του προλόγου.

• Θέλω να γίνω γεωπόνος γιατί θέλω να ασχοληθώ με την 
καλλιέργεια κτημάτων που έχει ο πατέρας μου.
• Θα επιδιώξω την εισαγωγή μου σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ που να μου 
παρέχει αυτές τις γνώσεις και αυτό το πτυχίο.
• Θα προετοιμαστώ καταλλήλως.
• Θα διαλέξω σε ποιο από τα σχετικά ΑΕΙ και ΤΕΙ θα ήθελα 
να φοιτήσω.
• Θα μετέχω στις εξετάσεις.
• Θα συμπληρώσω το μηχανογραφικό και θα ζητήσω να 
εισαχθώ στο συγκεκριμένο ή στα συγκεκριμένα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

• Δε θα δηλώσω το να γίνω ιχθυολόγος μόνο και μόνο 
επειδή βρίσκεται και αυτή η ειδικότητα στο ίδιο επιστημο-
νικό πεδίο ή επειδή θα μπορούσα να εισαχθώ με λιγότερα 
μόρια.
Αν οι υποψήφιοι σκέπτονταν με τον παραπάνω τρόπο 
τότε οι ίδιοι, οι οικογένειές τους και η ελληνική κοινω-
νία θα είχε πολλαπλά οφέλη γιατί:
• δεν θα υπήρχαν αιτήσεις εισόδου σε σχολές που ουσι-
αστικά δεν οδηγούν σε κανένα επάγγελμα ή που οδη-
γούν σε επαγγέλματα με ελάχιστες δυνατότητες απα-
σχόλησης,
• τα πανεπιστήμια θα βελτιωνόταν γιατί οι υποψήφιοι 
θα διάλεγαν (κατ’ αρχάς τουλάχιστον) εκείνα που είναι 
καλύτερα (με καλύτερες εγκαταστάσεις, καλύτερους 
και συνεπέστερους καθηγητές κ.λπ.),
• οι γονείς που επενδύουν πολλά χρήματα στην προ-
σπάθεια εισόδου των τέκνων τους σε κάποιο Πανεπι-
στήμιο θα αναμένουν πραγματική ανταπόδοση μετά 
την αποφοίτησή τους.

Αγαπητοί αναγνώστες
–γονείς ή μαθητές– ίσως θα ρωτήσετε τι πρέπει να 
κάνετε αν δεν υπάρχει πιθανότητα εισόδου στο πανε-
πιστήμιο που θέλετε.
Η πρώτη απάντηση είναι προσπαθήστε καλύτερα, 
προσπαθήστε πάλι.
Η δεύτερη απάντηση είναι σκεφτείτε πάλι διαλέξτε 
εναλλακτικούς δρόμους.
Οπωσδήποτε όμως μη δέχεστε να διαλέξτε επάγγελμα 
απλά και μόνο συμπληρώνοντας κουτάκια στο Μηχα-
νογραφικό Δελτίο.
Στις σελίδες που ακολουθούν πιστεύω ότι δίνουμε 
αρκετές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν στις επι-
λογές σας.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Πρόλογος εκδότη
Διαλέξτε πανεπιστήμιο

Μην αφήνετε να διαλέξουν άλλοι για σας
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Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου μοι-
άζει σε πολλούς ως η τελευταία υποχρέωση 

κοντά στο τέλος μιας μακράς προετοιμασίας, που έχει 
ξεκινήσει πριν από ένα, δύο ή και τρία χρόνια.

Η επιλογή της δέσμης έχει γίνει πριν από πολύ καιρό. 
Τώρα συμπληρώνονται τα πανεπιστήμια και οι σχολές 
και τα τμήματά τους κατά σειρά προτίμησης. Αυτή όμως 
η επιλογή της περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα 
των εκτιμήσεων (σωστών ή και λανθασμένων) σχε-
τικά με την αναμενόμενη σειρά δυσκολίας στην 
εισαγωγή, δηλαδή σχετικά με το επίπεδο της κατώτε-
ρης βαθμολογίας εισόδου σε κάθε μία από τις σχολές, 
που υπάρχουν στον πίνακα.

Και όμως, αυτή η επιλογή είναι πολύ σημαντική γιατί 
έχει πολύ σοβαρά αποτελέσματα για όσους πετύχουν 
στις εξετάσεις και δεν θα έπρεπε να είναι μια υπόθεση 
ρουτίνας ούτε να αντιμετωπίζεται σαν ένα σταυρόλεξο. 
Με την συμπλήρωση του μηχανογραφικού ο υποψή-
φιος προσδιορίζει: 
•  την πόλη στην οποία θα ζήσει σαν φοιτητής επί 4 -7 

χρόνια
• το κόστος σπουδών του

• το πανεπιστήμιο
• τους χώρους στους οποίους θα κυκλοφορεί στην 

παραπάνω περίοδο
• την επιστήμη, στην οποία θα ασκηθεί, τα μαθή-

ματα που θα διδαχθεί, τα βιβλία που θα διαβάσει
• πιθανότατα το επάγγελμα που θα ασκήσει σε όλη 

του τη ζωή.

Τις πιο πολλές φορές, όμως, η επιλογή πάνω στο μηχα-
νογραφικό δελτίο δεν είναι παρά αποτέλεσμα της σχο-
λικής, προσωπικής και οικογενειακής επιθυμίας να 
εξασφαλιστεί “η επιτυχία στο πανεπιστήμιο”, “η 
είσοδος σε οποιαδήποτε σχολή”, “η φοίτηση σε οποι-
αδήποτε πόλη”, “η περαιτέρω επιδίωξη αποκτήσεως 
του πτυχίου έστω και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα σε 
γνώσεις”.
Είναι σε όλους γνωστό ότι αυτός ο τρόπος προσέγγι-
σης δεν είναι ο σωστός αλλά ακολουθείται από χιλιά-
δες υποψήφιους για τόσα πολλά χρόνια ώστε δεν αμφι-
σβητείται ουσιαστικά παρά από ελάχιστους.

Σε αυτό το σύντομο άρθρο θα προσπαθήσω να ανα-
λύσω τις βασικές παραμέτρους επιλογής, την σωστή 
μέθοδο την οποία θα ακολουθούσε ένας υποψήφιος αν 

Διαλέγω σωστά;
Σχολή, πανεπιστήμιο, επάγγελμα

Κάθε χρόνο πολλές δεκάδες χιλιάδων νέοι διαλέγουν την πανεπιστημιακή 
σχολή στην οποία θα σπουδάσουν. Το τελικό στάδιο αυτής της διαδικασίας 
είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, η οποία γίνεται μετά την 
έκδοση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων.

Σε αυτό
το άρθρο

χρησιμοποιούμε 
τον όρο

“πανεπιστήμιο” 
για κάθε σχολή 

τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης: 

ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
Ανώτερη Σχολή 

Εμπορικού 
Ναυτικού, 

Ανώτερη Σχολή 
Θεάτρου, 
Κολλέγια 

κ.λπ. 
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ζούσε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, στο οποίο θεω-
ρητικά θα είχε πραγματική δυνατότητα επιλογής. Ένα 
περιβάλλον δηλαδή, στο οποίο θα επέλεγε την σχολή 
εισαγωγής του ελεύθερα, χωρίς πανελλαδικές εξετά-
σεις.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο τρόπος επιλογής θα ήταν 
πολύ διαφορετικός από τον σημερινό και θα προσπα-
θήσω να τον ανιχνεύσω.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Το πρώτο στοιχείο επιλογής θα ήταν –θα έπρεπε να 
είναι– το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα, που αντιστοι-
χούν στις σπουδές που θα κάνει στην σχολή που θα 
παρακολουθήσει.
Βέβαια σε κάθε σχολή αντιστοιχούν πολλά πιθανά 
επαγγέλματα και χρειάζεται αρκετά μεγάλη διερεύ-
νηση για να τα εξετάσουμε. Σαν απλό παράδειγμα 
αναφέρουμε τις σπουδές στο μαθηματικό τμήμα ενός 
πανεπιστημίου. 

Οι φοιτητές δεν προετοιμάζονται κυρίως για να γίνουν 
καθηγητές σε γυμνάσια ή λύκεια ή φροντιστήρια (ίσως 
να μην προετοιμάζονται και καθόλου για τέτοιο επάγ-
γελμα). 
Προετοιμάζονται όμως για οποιοδήποτε επάγγελμα 
χρησιμοποιεί ή έχει σαν βάση ή χρειάζεται γενικά έστω 
απλά μαθηματικά. Ακόμη είναι δυνατό τα πιθανά επαγ-
γέλματα να έχουν σχέση με ένα από τα μαθήματα της 
σχολής. 
Εντελώς ενδεικτικά αναφέρουμε τα επαγγέλματα που 
έχουν σχέση με στατιστική, με επιχειρηματική πρό-
βλεψη, με προγραμματισμό υπολογιστών, με αναλύ-
σεις δημοσκοπήσεων ή άλλων κοινωνικών ερευνών, με 
παρακολούθηση αποθεμάτων υλικών κ.λπ.

Όταν μιλάμε για επάγγελμα, δεν μιλάμε μόνο για ένα 
τίτλο σε μια προσωπική κάρτα αλλά και για πολλά άλλα 
πράγματα, όπως:
•	 Τι ακριβώς θα κάνει κανείς 8 ώρες την ημέρα, 250 

μέρες το χρόνο, 35 χρόνια;
• Τι αμοιβή θα παίρνει;
• Πού θα εργάζεται;

• Θα βρει εργασία εύκολα στο μέρος όπου θέλει να 
ζήσει;

Αυτή η έρευνα όμως δεν μπορεί να γίνεται από κάθε 
υποψήφιο μόνο του αλλά χρειάζεται να χρησιμοποιη-
θούν γνώσεις και εμπειρίες της οικογένειας, του περι-
βάλλοντος, των καθηγητών στο σχολείο, των καθηγη-
τών και συμβούλων Επαγγελματικού και Εκπαιδευτι-
κού Προσανατολισμού σαν αυτές της σειράς ΜΕΤΑ της 
Εκδοτικής ΑΛΦΑ.

Η δυσκολία για να μελετήσει κανείς όλα τα παραπάνω 
είναι φανερή αλλά αυτό δεν σημαίνει, ότι δεν πρέπει 
να προσπαθήσει να ακολουθήσει τον σωστό τρόπο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εξίσου σοβαρός παράγοντας επιλογής θα έπρεπε να 
είναι το περιεχόμενο σπουδών, ο τρόπος εκπαίδευσης, 
το επίπεδο δυσκολίας της φοίτησης, κ.λπ.

Για να αποφασίσει όμως με βάση ένα τέτοιο κριτήριο 
θα έπρεπε να έχει πληροφορίες για:
• το πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος

Η επιλογή
δεν θα 
έπρεπε
να είναι 
μια
υπόθεση
ρουτίνας
ούτε να
αντιμετωπίζεται
σαν ένα
σταυρόλεξο.
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•	 το είδος των εργαστηρίων, στα οποία θα πρέπει να 
ασκηθεί

• τα βιβλία, τα οποία θα διδαχθεί
• την μέθοδο των εξετάσεων
• την δυσκολία των εξετάσεων
• το κατά πόσο η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Αν γνώριζε αυτά τα στοιχεία θα μπορούσε να κρίνει 
αν τον ενδιαφέρουν τα μαθήματα, αν του αρέσουν οι 
εργαστηριακές ασκήσεις, αν θα τα καταφέρει να περά-
σει. 
Σαν ακραίο παράδειγμα αναφέρω μερικούς φοιτητές 
της ιατρικής, που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, 
όταν αντικρίσουν για πρώτη φορά πτώμα σε ένα εργα-
στήριο.

Θα αναρωτηθείτε κατά το πόσον αυτές οι πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες και πού θα τις βρείτε.
Η απάντηση είναι ότι οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν, 
ανεξάρτητα από τη δυσκολία να τις έχει κανείς μπρο-
στά του, όταν τις θέλει. Κάθε τμήμα στο κάθε πανεπι-
στήμιο δημοσιεύει αναλυτικές πληροφορίες σχετικές 
με τα μαθήματα που διδάσκονται, τα βιβλία, που αντι-
στοιχούν σε κάθε μάθημα, τις σχετικές εξετάσεις, το αν 
η φοίτηση είναι υποχρεωτική κ.λπ.

Εξάλλου τώρα όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν και 
στην παρουσίαση κάθε πανεπιστημίου στο διαδίκτυο. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ένας άλλος σοβαρός παράγοντας επιλογής είναι το ίδιο 
το πανεπιστήμιο, στο οποίο ο κάθε υποψήφιος σκέπτε-
ται να σπουδάσει.
Πώς θα επιλέγαμε όμως πανεπιστήμιο αν ήδη είχαμε 
αποφασίσει να σπουδάσουμε μαθηματικά;
Τι πληροφορίες θα χρειαζόμαστε για τον χώρο, στον 
οποίο θα ζήσουμε πολλές ώρες κάθε ημέρα επί πολλά 
χρόνια;
Γνωρίζω ότι σε αυτό το σημείο πολλοί αναγνώστες θα 
χαμογελάσουν, γιατί έχουν κατά νου, ότι η φοίτηση δεν 
είναι ούτε υποχρεωτική, ούτε συνήθης. ούτε στη μόδα.

Το άρθρο όμως γράφεται για την υποθετική περίπτωση, 
που ο κάθε υποψήφιος ζούσε σε ένα διαφορετικό κοι-
νωνικό περιβάλλον, σε μια άλλη χώρα και είχε τη δυνα-
τότητα να διαλέξει.

Ο υποψήφιος, λοιπόν, θα έπρεπε να έχει πληροφο-
ρίες για: 
• τη θέση του πανεπιστημίου και τον τρόπο καθημε-

ρινής μετάβασης σε αυτό
•	 το επίπεδο των εγκαταστάσεων (παλιές, σύγχρο-

νες, καλοσυντηρημένες, ετοιμόρροπες, κ.λπ.)
•	 την επάρκεια αιθουσών και εργαστηρίων (υπάρ-

χουν αίθουσες εργαστήρια που να επιτρέπουν ένα 
λογικό πρόγραμμα μαθημάτων; Μήπως τα μαθή-
ματα γίνονται τη νύχτα; Μήπως το ένα μάθημα από 
το άλλο απέχει πέντε ώρες;)

•  τον εξοπλισμό των εργαστηρίων (αν είναι σύγχρο-
νος, αν υπάρχουν αρκετές θέσεις άσκησης, τα απα-
ραίτητα υλικά για άσκηση κ.λπ.)

• την ύπαρξη βιβλιοθηκών
• την ύπαρξη εστιατορίων, κυλικείων, χώρων υγιει-

νής κ.λπ.

Πολλοί θα χαμογελούν διαβάζοντας τα παραπάνω αλλά 
και πάλι θα παρατηρήσω, ότι τις παραπάνω πληροφο-
ρίες τις αναζητεί κάθε οικογένεια, όταν θέλει να γράψει 
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το παιδί της σε ένα νηπιαγωγείο ή ένα ιδιωτικό σχολείο 
ή σε ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών ή σε ένα γυμνα-
στήριο. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να τις αναζητά κάθε υπο-
ψήφιος όταν προγραμματίζει το που θα σπουδάσει για 
4 7 χρόνια; Αν μπορούσε να επιλέξει ελεύθερα το πανε-
πιστήμιο της σπουδής του;

Πέρα όμως από το ίδιο το πανεπιστήμιο σημασία έχει 
και η πόλη στην οποία αυτό βρίσκεται και στην οποία ο 
φοιτητής θα μείνει αντίστοιχα χρόνια της ζωής του.
Οι συνθήκες ζωής, το κλίμα, ο τρόπος μετάβασης 
στην πόλη όπου εδρεύει το κάθε πανεπιστήμιο, είναι 
αρκετά σοβαροί παράγοντες, που θα έπρεπε να λαμβά-
νονται υπόψη από τον υποψήφιο κατά την επιλογή του.

Είναι σίγουρο, ότι στην περίπτωση που υπάρχει πανε-
πιστήμιο στον τόπο μόνιμης διαμονής μιας οικογένειας 
τότε η πρώτη επιλογή (των γονέων τουλάχιστον) θα 
ήταν η ίδια η πόλη. Αλλά δεν υπάρχουν πανεπιστήμια 
σε όλες τις πόλεις και όταν υπάρχουν μπορεί να μην 
έχουν τις σχολές για τις οποίες ενδιαφέρεται ο κάθε 
υποψήφιος.

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Άφησα τελευταίο ένα σημαντικό παράγοντα επιλογής, 
που ενδιαφέρει όμως όλες τις οικογένειες, το κόστος 
ζωής κατά τη διάρκεια της φοίτησης.

Οι σχετικές πληροφορίες είναι συνήθως διαθέσιμες 
από φοιτητές που ήδη μένουν στην πόλη και φοιτούν 
στο πανεπιστήμιο, που θα διαλέξει ο υποψήφιος.

Οι βασικοί συντελεστές του συνολικού κόστους για 
ένα έτος σπουδών είναι: 
• Το κόστος ενοικίου σε ένα ανεκτό δωμάτιο ή δια-

μέρισμα (ή εστία του πανεπιστημίου;)
• Το κόστος του φαγητού (υπάρχει φοιτητικό εστια-

τόριο;)
• Το κόστος της μετάβασης από την κατοικία στο 

πανεπιστήμιο
•	 Το κόστος της μετάβασης από τον τόπο της οικο-

γενειακής διαμονής στον τόπο του πανεπιστημίου, 
που επιβαρύνει τον φοιτητή και την οικογένειά του) 
δύο τέσσερις φορές το χρόνο (ή και περισσότερες)

• Άλλα έξοδα διαβίωσης (είναι ακριβά τα ζαχαρο-
πλαστεία, τα καφενεία κ.λπ.).

Τελειώνοντας αυτή την υποθετική διαδικασία επιλο-
γής, ξαναγυρίζω στην πραγματικότητα, για να πω ότι 
ακόμη και στο περιβάλλον όπου ζούμε, είναι δυνατόν 
να λάβουμε υπόψη πολλές από τις παραπάνω σκέψεις 
έστω και αν δεν έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες, ακόμα και αν μερικά θέματα τα κοιτάξουμε από 
άλλη σκοπιά:
• Αξίζει να σπουδάσει κανείς την επιστήμη που δεν 

θέλει, που δεν έχει προοπτικές επαγγελματικής 
αποκατάστασης, σε ένα κακό πανεπιστήμιο, σε 
μια βροχερή, πληκτική, και ακριβή πόλη, μόνο και 
μόνο για να λέει πως «πέτυχε»; (απαρίθμησα εδώ 
όλα τα άσχημα σκοπίμως).

• Μήπως πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο ή 
περισσότερες φορές για την ειδικότητα που θέλει;

Μήπως πρέπει να διαλέξει σπουδές:
• έξω από το δημόσιο πανεπιστήμιο; (υπάρχουν ιδι-

ωτικά πανεπιστήμια;)
• έξω από τη χώρα; (σε ποια;)
• σε ένα άλλο εκπαιδευτικό επίπεδο; (ΙΕΚ, σχολή, 

εργαστήριο ελευθέρων σπουδών;)

Κόστος 
ζωής 
κατά τη 
διάρκεια 
της 
φοίτησης:
ένας 
σημαντικός 
παράγοντας 
επιλογής.

ΔΙΑΛΕΓΩ ΣΩΣΤΑ;
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Μήπως πρέπει να υπολογίσει ο υποψήφιος και η οικο-
γένειά του από την αρχή το συνολικό κόστος προετοι-
μασίας και πανεπιστημιακών σπουδών και να αναλογι-
στούν αν είναι σκόπιμο να το αναλάβουν, σε σχέση με 
την ωφέλεια που θα προκύψει, αν τελικά φτάσει κανείς 
στην απόκτηση ενός πανεπιστημιακού πτυχίου;

Κλείνοντας το άρθρο και για να μην παρεξηγηθώ, 
πρέπει να πω, ότι δεν είμαι αντίθετος προς τις 
πανεπιστημιακές σπουδές, απλά και μόνο είμαι 

αντίθετος προς τη σκέψη, ότι αυτές είναι η μόνη, η 
αυτονόητη, η καλύτερη απόφαση για κάθε νέο και νέα.

Επίσης θέλω να πω, ότι αν οι υποψήφιοι είχαν πραγ-
ματική δυνατότητα επιλογής και ακολουθούσαν αυτό 
τον τρόπο σκέψεως, πολλά από τα ελληνικά πανεπι-
στήμια δεν θα είχαν καθόλου φοιτητές ακόμη και αν 
είχαν ορθάνοιχτες τις πόρτες τους.
Και αυτό θα οδηγούσε σε βελτίωσή τους, όπως συμ-
βαίνει σε πολλές άλλες χώρες.


