
Θοδωρής Μπεναβίδης «Θα 

πρέπει να θέσεις στόχους και να 

προσπαθείς να τους πετύχεις» 

Γεωργία Κλεισάρη «Οι 

πανελλαδικές εξετάσεις 

δικαιώνουν τους καλούς 

µαθητές» 

Θοδωρής Μπεναβίδης και 

Γεωργία Κλεισάρη, υποψήφιοι 

τεχνολογικής κατεύθυνσης και οι 

δύο κατόρθωσαν να πάρουν 

υψηλή βαθµολογία, την οποία 

όπως υποστηρίζουν την οφείλουν 

στο διάβασµα αλλά και στη στήριξη που είχαν από την οικογένειά τους αλλά και από 

τους καθηγητές του φροντιστηρίου και του σχολείου τους. Ο Θοδωρής Μπεναβίδης 

συγκεντρώνει 18994 µόρια στο πέµπτο πεδίο και 18729 στο τέταρτο και δεύτερο, και 

έγραψε Έκθεση 15,8 -Μαθηµατικά Γενικής 18,6 -Μαθηµατικά Κατεύθυνσης 17,2 -

Φυσική Κατεύθυνσης 19- ΑΕΠΠ 19,8 -ΑΟ∆Ε 19,2 και ΑΟΘ 20. Η Γεωργία 

Κλεισάρη συγκεντρώνει 18609 µόρια στο δεύτερο και τέταρτο πεδίο, και έγραψε 

Έκθεση 14,7- Μαθηµατικά 18,7 -Μαθηµατικά κατεύθυνσης 18,3 -Φυσική 18,1- 

ΑΕΠΠ 19,3 και ΑΟ∆Ε 20. 

 

ΠτΘ: Ποια είναι η σχολή προτίµησή σας; 
Γ.Κ.: Πολυτεχνείο, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 

Θ.Μ.: ΣΑΣ Οικονοµικό. 

 

Η περσινή χρονιά ήταν ενδιαφέρουσα και πιεστική 

 

ΠτΘ: Ήταν δύσκολη η περσινή χρονιά; 
Γ.Κ.: Ήταν δύσκολη η τρίτη λυκείου. Είναι αρκετά πιεστική χρονιά. Το θέµα είναι να 

έχεις στόχους και να προσπαθείς να τους πετύχεις και να µην τους βγάζεις από το 

µυαλό σου. 

Θ.Μ.: Θα συµφωνήσω. Είναι µια ξεχωριστή χρονιά και δεν έχει καµία σχέση µε τις 

υπόλοιπες χρονιές του σχολείου. Τις προηγούµενες χρονιές ουσιαστικά κυνηγάς ένα 

βαθµό και δεν έχει και µεγάλη σηµασία. Φέτος κρίνεται το µέλλον σου και για αυτό 

τα δίνεις όλα. Κάνεις το καλύτερο δυνατό και θες να έχεις έχει τα θεµιτά 

αποτελέσµατα. 

 

ΠτΘ: Φθάνει µια χρονιά για αυτό ή θέτεις στόχους από νωρίτερα; 
Θ.Μ.: Τις βάσεις πρέπει να τις έχεις από µικρή ηλικία. ∆εν φθάνει µια χρονιά αν 

θέλεις να πετύχεις την εισαγωγή σε σχολή που έχει υψηλή βάση. Αν θέλεις µια σχολή 

µε λιγότερα µόρια αν είσαι τυχερός µπορεί να περάσεις αλλά και πάλι αυτό είναι 

δύσκολο. Θα πρέπει να θέτεις στόχους από νωρίς και να προσπαθείς να τους πετύχεις. 

 

Η αποκατάσταση ένας από τους λόγους επιλογής σχολής 
 

ΠτΘ: Γιατί επιλέγεις µια στρατιωτική σχολή. Η αποκατάσταση είναι αυτή που 

σε ωθεί σε αυτή σου την απόφαση; 
Θ.Μ.: Γενικά µου αρέσει το κλίµα στο στρατό. Είναι και ένας λόγος η αποκατάσταση 



αλλά και το γεγονός ότι από τα οικονοµικά θεωρητικά είναι το καλύτερο τµήµα. Έχει 

περισσότερο ανταγωνισµό και µε αρέσει. 

 

Η επιλογή µου στηρίζεται και στο γεγονός ότι ο τοµέας που επιλέγω έχει µέλλον 
 

ΠτΘ: Εσύ Γεωργία µε τι κριτήριο επέλεξες τη σχολή; 
Γ.Κ.: Είναι µια σχολή που την έχω στο µυαλό µου εδώ και πολλά χρόνια. Με αρέσει 

ο συγκεκριµένος τοµέας και θεωρώ ότι θα έχει εξέλιξη στο µέλλον γιατί έχει ως 

επίκεντρο την τεχνολογία και την ενέργεια. Ίσως εγκλωβίζοµαι και λίγο από το 

πνεύµα της εποχής. 

 

ΠτΘ: Ποιο µήνυµα θα θέλατε να δώσετε στα παιδιά που σας ακολουθούν; 
Γ.Κ.: Να µην τα παρατήσουν ποτέ γιατί θα συναντήσουν πάρα πολλές δυσκολίες 

στην τρίτη λυκείου αλλά όταν θα ακούσουν τα αποτελέσµατα τότε θα νοιώσουν τη 

µεγαλύτερη ευχαρίστηση του κόσµου. 

Θ.Μ.: Θα πρέπει να έχουν στόχο και κάθε φορά που δυσκολεύονται να σκέφτονται 

το στόχο τους και να παίρνουν θάρρος και δύναµη για να συνεχίζουν την προσπάθεια. 

 

Οι πανελλαδικές πολύ καλό σύστηµα 
 

ΠτΘ: Υπήρξε πρόβληµα µε τη Φυσική στην οποία διαγωνισθήκατε. Πώς 

αντιµετωπίζετε το σύστηµα εισαγωγής στο πανεπιστήµιο. Πιστεύετε ότι πρέπει 

να αλλάζει κάτι; 
Γ.Κ.: Κατ’ αρχήν δεν θα έπρεπε να τεθεί θέµα για το οποίο και οι ίδιοι αµφέβαλαν. 

Από τη στιγµή που µπήκε ένα τέτοιο θέµα δεν µπορεί στη µέση των πανελλαδικών 

εξετάσεων και λίγο πριν δώσουµε εξετάσεις σε ένα άλλο κρίσιµο µάθηµα τα 

Μαθηµατικά Κατεύθυνσης να βγαίνουν και να παίζουν µε την ψυχολογία των 

µαθητών. Οι πανελλαδικές δεν αδικούν κανένα, είναι δίκιο σύστηµα απλά όσοι τις 

διαχειρίζονται δεν φροντίζουν ώστε να υπάρχει οµαλή ροή των πραγµάτων. Θέλουν 

να προκαλούν. Πιστεύω ότι είναι το θέµα της εποχής. ∆ιαφορετικά οι πανελλαδικές 

είναι πολύ καλό σύστηµα. Οι καλοί µαθητές δικαιώνονται. 

Θ.Μ.: ∆έχοµαι ότι οι πανελλαδικές είναι δίκαιο σύστηµα γιατί υπάρχουν πολύ λίγοι 

πιθανότητες να διαβάζεις, να είσαι συνεπής µαθητής και να αποτύχεις και αν 

αποτύχεις αυτό οφείλεται στον τοµέα του άγχους ή κάποια άτυχη στιγµή. Οι καλοί 

µαθητές αν είναι ψύχραιµοι και έχουν στόχο φυσικά ή τύχη µπορούν να πετύχουν. 

 

Θέλουµε να σπουδάσουµε µακριά από την Κοµοτηνή 
 

ΠτΘ: Ποια πόλη σας έλκει για σπουδές; Θέλετε να φύγετε από την Κοµοτηνή; 
Γ.Κ.: Θα ήθελα να περάσω στο Μετσόβιο. Πιστεύω ότι το Μετσόβιο προσφέρει 

άλλες ευκαιρίες. Θέλω να σπουδάσω µακριά και µάλιστα πολύ µακριά από την 

Κοµοτηνή.  

Θ.Μ.: Ούτως ή άλλως η σχολή που επέλεξα είναι µόνο στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να 

φύγω από την Κοµοτηνή. 

 

 

 


