
Εφηµερίδα Ο Χρόνος 22-6-2013 

Φροντιστήριο Πολυδύναµο 

 

Η αγωνία έληξε για τους εκπαιδευτικούς στο φροντιστήριο Πολυδύναµο µε την 

ανακοίνωση των βαθµολογιών και µετατράπηκε σε µία όµορφη γιορτή για 

µαθητές και καθηγητές 
 

 

 

Κώστας Ηλιάδης:  Στόχος το Πολυτεχνείο 

 

Πέρασε αλώβητος από τα δύσκολα θέµατα των πανελλαδικών εξετάσεων και κατάφερε µάλιστα σε ένα µάθηµα να 

γράψει το απόλυτο 20. Ο Κώστας Ηλιάδης µαθητής στο 3ο γενικό λύκειο Κοµοτηνής συγκέντρωσε 18.858 µόρια 

συµµετέχοντας στις πανελλήνιες από την τεχνολογική κατεύθυνση. Πλέον χαλαρός και έχοντας ήδη στα χέρια του 

τη βαθµολογία που θα τον οδηγήσει στη σχολή της αρεσκείας του, παραδέχεται πως «κάθε εξέταση έχει τις 

δυσκολίες τις». Στα µαθηµατικά γενικής έγραψε τον υψηλότερο βαθµό 20 και στην έκθεση τον χαµηλότερο 16,6. 

Ηλεκτρολόγος στο Πολυτεχνείο της Ξάνθη ή µηχανολόγος µηχανικός στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, είναι οι 

δύο επιλογές, µε επικρατέστερη την πρώτη, αφού θέλει να πατήσει στα χνάρια του αδερφού του που ήδη σπουδάζει 

ηλεκτρολόγος, σκεφτόµενος µία µελλοντική συνεργασία τους. Κατασταλαγµένοι στις επιλογές τους η Ραφαέλα 

Μιχαηλίδου και ο ∆ηµήτρης Αγόρας βάζουν πλώρη για Ιατρική και Νοµική αντίστοιχα 

 

 
 

Νίκος Καρακιουλάκης: Η ελληνική εκπαίδευση είναι υψηλή στα Πολυτεχνεία 

 
Είχα προβλέψει τη βαθµολογία µου εδώ και καιρό, θα πει µε χιούµορ ο Νίκος Καρακιουλάκης, που σε αφοπλίζει 

µε τον χειµαρρώδη και έξυπνο λόγο του. Μαθητής στο 3ο γενικό λύκειο Κοµοτηνής συγκέντρωσε 18.789 µόρια, 

παρόλο που τον δυσκόλεψε το αγαπηµένο του µάθηµα, τα µαθηµατικά. Το Πολυτεχνείο και συγκεκριµένα το 

τµήµα µηχανολόγων µηχανικών φαίνεται να είναι η πρώτη επιλογή του νεαρού, αφού πιστεύει ότι η ελληνική 

εκπαίδευση είναι υψηλή στα πολυτεχνεία. Όµως ακόµα επεξεργάζεται και άλλες επιλογές, όπως αυτή της Ιατρικής 

ή Φαρµακευτικής. Πάντως έχει καταλήξει στην πόλη των σπουδών του που δεν είναι άλλη από την πλανεύτρα 

Θεσσαλονίκη. Γιατί όπως λέει ο ίδιος «καλές οι σπουδές, αλλά θέλουµε τη διασκέδαση και την άνεσή µας». 



 

Γιάννης Παχούµης: Αίνιγµα η επαγγελµατική αποκατάσταση, όλα φαίνονται χλωµά 

 
Ταλαντεύεται ανάµεσα στις επιστήµες της φαρµακευτικής, της διατροφολογίας και στον κλάδο χηµικών 

µηχανικών, ο Γιάννης Παχούµης µαθητής στο 3ο γενικό λύκειο στη θετική κατεύθυνση, που συγκέντρωσε 18.721 

µόρια. «Με ενδιαφέρει η διατροφολογία στο Χαροκόπειο στην Αθήνα επειδή ασχολούµαι και µε τον αθλητισµό ή 

το τµήµα χηµικών µηχανικών στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο γιατί η χηµεία είναι το αγαπηµένο µου µάθηµα. Θα 

σκεφτώ και θα κάνω το µηχανογραφικό». Πάντως ήδη συζήτησε τις επιλογές του µε τους γονείς, τους καθηγητές 

και τους φίλους του και από την επόµενη εβδοµάδα θα είναι πιο κοντά στο φροντιστήριο και τους εκεί 

εκπαιδευτικούς, τους οποίους θα συµβουλευτεί για το µέλλον του. Πάντως η επαγγελµατική αποκατάσταση είναι 

ένα αίνιγµα για τον ίδιο, αφού όπως λέει «όλα χλωµά φαίνονται σε αυτή την Ελλάδα. Υπάρχουν βέβαια κάποιες 

σχολές µε µεγαλύτερη αποκατάσταση, αλλά δε µπορείς να ξέρεις, είναι όλα στα αέρα. Και φυσικά δε µπορείς να 

ξέρεις µετά από χρόνια όταν βγούµε στην αγορά πως θα είναι οι καταστάσεις».  

 

Σίµος Παυλίδης: Επιλέγει τη διαχρονική επιστήµη της Οικονοµίας  

 

Η οικονοµική επιστήµη και ειδικά οι γνώσεις που προσφέρονται στα τµήµατα του Πανεπιστήµιου Μακεδονίας της 

Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του Σίµου Παυλίδης. Μαθητής στο 3ο γενικό λύκειο κατέγραψε 

18.215 µόρια στο πέµπτο επιστηµονικό πεδίο. Σε αυτό το πεδίο βρίσκονται και οι επιλογές του, δηλαδή 

χρηµατοοικονοµικά και λογιστικής. Μαζί στα θρανία µαζί και στη φοιτητική ζωή οι συµµαθητές στο 3ο λύκειο 

Κώστας Ηλιάδης, Νίκος Καρακιουλάκης, Γιάννης Παχούµης και Σίµος Παυλίδης πέτυχαν την εισαγωγή τους στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση µε πολύ υψηλές βαθµολογίες χάρη στην καθοδήγηση εκπαιδευτικών όπως ο Ανέστης 

Στρατιάδης 

 

Ραφαέλα Μιχαηλίδου:  Επιλογή ζωής η 

Ιατρική Επιστήµη 
 
Μοναδική επιλογή για την Ραφαέλα Μιχαηλίδου είναι η 

ιατρική επιστήµη. Μαθήτρια στο 2ο γενικό λύκειο στη 

θετική κατεύθυνση συγκέντρωσε 18.420 µόρια και 

ενδιαφέρεται για τις Ιατρικές Σχολές Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων και Αλεξανδρούπολης. «Μου άρεσε από µικρή, 

µε ενθουσίαζε να είµαι σε ένα νοσοκοµείο και µε ενδιαφέρει 

κυρίως η χειρουργική, να έχεις έναν ασθενή και να ξέρεις 

ότι η ζωή του εξαρτάται από την κάθε σου κίνηση». Οι 

γονείς της στηρίζουν την κάθε της επιλογή. Η ίδια δηλώνει 

αισιόδοξη για το µέλλον στη χώρα µας και ελπίζω ότι τα 

επόµενα χρόνια θα είναι καλύτερα τα πράγµατα. Βέβαια, 

όπως λέει, αν δεν πάνε καλά υπάρχει πάντα και το 

εξωτερικό. 

 

∆ηµήτρης Αγόρας: Επιµένει Νοµική και 

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
 
Η νοµική επιστήµη κέρδισε ακόµα έναν επιστήµονα στο πρόσωπο του ∆ηµήτρη Αγόρα από το 3ο γενικό λύκειο. 

∆ίνοντας εξετάσεις στη θεωρητική κατεύθυνση συγκέντρωσε 18.727 µόρια και µοναδική του δίληµµα είναι ποια 

πόλη θα επιλέξει για τις σπουδές του. Βρίσκεται ανάµεσα σε Θεσσαλονίκη και Κοµοτηνή, αλλά κλίνει προς τη 

γενέτειρά του, αφού όπως λέει «εδώ έχω τους γονείς µου, εδώ τους φίλους. Το ∆ΠΘ είναι πολύ καλό 

πανεπιστήµιο, το ξέρω από τον πατέρα µου που είναι δικηγόρος και σπούδασε εδώ και µου είπε ότι έχει πολύ καλό 

επίπεδο σπουδών. Ακολουθώ τα χνάρια του». Η νοµική είναι µία επιστήµη που προσφέρει πολλούς και 

διαφορετικούς δρόµους, σύµφωνα µε τον νεαρό ∆ηµήτρη, δηλαδή µαχόµενη δικηγορία, δικαστικό, 

συµβολαιογράφος, δρόµους τους οποίους επεξεργάζεται στο µυαλό του ήδη από τώρα, σκεφτόµενος πάντα την 

καλύτερη 

 



Εφηµερίδα Παρατηρητής  22-6-2013 

Φροντιστήριο Πολυδύναµο 

 
 

 

 

Ηλίας Γκατίδης «Μπορώ να πω ότι ήταν ωραία εµπειρία» 

Ο Ηλίας Γκατίδης, υποψήφιος στη θετική κατεύθυνση, συγκέντρωσε στο 3ο πεδίο, 19.479 µόρια, αλλά ακόµα δεν 

έχει αποφασίσει ποια σχολή θα επιλέξει. Κρίνοντας τα θέµατα των φετινών εξετάσεων τονίζει πως «ήταν αναλόγως 

το πώς είχες διαβάσει. Βασικά έπρεπε να τα συνδυάσεις και µε το µυαλό δεν µπορούσες µόνο απλά να ξέρεις», ενώ 

τονίζει ότι ιδιαίτερα ζορίστηκε στα Μαθηµατικά, «άσχετα µε τον βαθµό. Αρκετά θέµατα ήθελαν σκέψη και το 

θέµα της Έκθεσης φαινόταν βατό, γι’ αυτό το λόγο είχε πολλά επικίνδυνα σηµεία». Ο Ηλίας δηλώνει 

ευχαριστηµένος από την βαθµολογία του, ενώ αναφερόµενος στο θέµα που δηµιουργήθηκε µε το ενδεχόµενο 

απεργίας των καθηγητών λέει πως «είχα κλειστή την τηλεόραση και είχα πει σε όλους να µην µου λένε τίποτα». Σε 

ό,τι αφορά στον ελεύθερο χρόνο αναφέρει ότι υπήρξε χρόνος ελεύθερος, όχι τόσος όσο άλλες χρονιές αλλά για τον 

ίδιο ήταν αρκετός. «Μπορώ να πω ότι ήταν ωραία εµπειρία». Σε ερώτηση για το τι θεωρεί ότι έκανε διαφορετικό 

σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους και πέτυχε τόσο υψηλή βαθµολογία ο Ηλίας τονίζει ότι δεν έκανε κάτι 

διαφορετικό. «Στο τµήµα µου είχα παιδιά που διάβαζαν περισσότερο από εµένα και παιδιά που µπορούσαν να 

σκεφθούν πιο εύκολα από εµένα. ∆εν ξέρω µάλλον λίγο απ’ όλα», ενώ για τα παιδιά που θα προετοιµαστούν για να 

δώσουν εξετάσεις του χρόνου εύχεται την γνωστή ατάκα του Όλι Ρεν «Καλό κουράγιο»… 

∆ηµήτρης Αγόρας «Εµπειρία που σε προετοιµάζει και για την πραγµατική ζωή» 

Ο ∆ηµήτρης Αγόρας, υποψήφιος θεωρητικής κατεύθυνσης, συγκέντρωσε 18.727 µόρια και στόχος του είναι η 

Νοµική Θεσσαλονίκης ή Κοµοτηνής. Μεταφέροντας την εµπειρία του από τις φετινές εξετάσεις υποστηρίζει ότι 

«τα θέµατα ήταν δύσκολα, ειδικά στα Αρχαία, ήθελε δηλαδή πάρα πολλή ψυχραιµία και διαύγεια σκέψης για να 

γράψεις καλά. Από εκεί και πέρα το άγχος είναι κυρίως στο πρώτο µάθηµα και µετά ουσιαστικά είναι σαν ένα 

διαγώνισµα», ενώ τονίζει ότι ως εµπειρία θα πρέπει οπωσδήποτε να την περάσουν όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους.  

«Είναι µια εµπειρία που σε προετοιµάζει και για τις επόµενες χρονιές στο Πανεπιστήµιο και µετά στην πραγµατική 

ζωή, εφόσον χρειάζεται να δίνεις εξετάσεις και στη δουλειά σου και παντού». Όσον αφορά στην προετοιµασία του 

αναφέρει ότι «στη Θεωρητική Κατεύθυνση έχει πάρα πολύ διάβασµα. Έχει πολλή αποστήθιση και εννοείται πως 

θέλει και µυαλό, αλλά µε σωστό προγραµµατισµό µπορεί να γίνουν όλα. Εγώ και διάβαζα και είχα το άγχος αλλά 

και έβγαινα έξω και ξεκουραζόµουν. Όλα θέλουν σωστό πρόγραµµα». Τέλος δηλώνει ευχαριστηµένος από τη 

βαθµολογία του, ενώ στόχος του για το άµεσο µέλλον είναι «ξεκούραση και ηρεµία γιατί ήταν πολύ φορτωµένη η 

χρονιά». 



Κώστας Ηλιάδης «Το αποτέλεσµα µε δικαίωσε» 
 

18.858 µόρια συγκέντρωσε ο υποψήφιος στην Τεχνολογική Κατεύθυνση Κώστας Ηλιάδης που δηλώνει ότι κάποια 

από τα αποτελέσµατα τον εξέπληξαν και κάποια ήταν αναµενόµενα. «∆εν το περίµενα, πίστευα πως θα είχα 

χαµηλότερη βαθµολογία. Είµαι πολύ ευχαριστηµένος από τα αποτελέσµατα». Όσον αφορά στη σχολή επιλογής 

αναφέρει ότι δεν έχει αποφασίσει, τον ενδιαφέρει το Πολυτεχνείο και βρίσκεται µεταξύ της µηχανολογίας στη 

Θεσσαλονίκη και ηλεκτρολογίας στην Ξάνθη. Κριτήριο επιλογής για τη σχολή είναι τα µαθήµατα που τον 

ενδιαφέρουν, αλλά και οικονοµικοί λόγοι, επειδή ο αδερφός του σπουδάζει εκεί. Μεταφέροντας την εµπειρία του 

τονίζει ότι το αποτέλεσµα τον ανακούφισε. «Στην αρχή ήµουν πολύ αγχωµένος, πολύ πιεσµένος. Όταν έβλεπα 

όµως τα θέµατα -στα περισσότερα µαθήµατα για µένα τουλάχιστον ήταν βατά- δηλαδή τα κατάφερνα σχετικά 

εύκολα, όµως και πάλι ήµουν πολύ αγχωµένος καθόλη τη διάρκεια των εξετάσεων και τώρα που τελείωσαν 

ανακουφίστηκα». Μιλώντας ιδιαίτερα για τη Φυσική και τα Μαθηµατικά αναφέρει ότι «στα Μαθηµατικά ήταν ένα 

περίεργο πράγµα, είχα τη µισή λύση ας πούµε στο πρόχειρο και δεν την αντέγραψα, όλα τα άλλα τα είχα κάνει. Στη 

Φυσική από µια χαζοµάρα µου έχασα µόρια. Ήταν µέτρια σε βαθµό δυσκολίας», ενώ χαρακτηρίζει την χρονιά 

«πάρα πολύ κουραστική και δεν διέφερε ιδιαίτερα από τη Β’ Λυκείου. Το αποτέλεσµα όµως µε δικαίωσε». 

Ρεπορτάζ: Νατάσσα Βαφειάδου, Σοφία Παιδαράκη 


