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ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ  

Οι νέοι της Ροδόπης ξεκινούν το ταξίδι της γνώσης  

28.08.2012 Τέλος στον Γολγοθά των εξετάσεων, έβαλε η χθεσινή ανακοίνωση 

των βάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της Ροδόπης. 

Συνολικά 600 είναι οι επιτυχόντες 

 

Ο ΧΡΟΝΟΣ δίπλα στους πρώτους  καταγράφει τα όνειρα και την προσπάθειά 

τους 

 
 

Θοδωρής Μπεναβίδης:  Σκέφτοµαι τις σπουδές µου σαν φοιτητής 

Με 18.994 στο τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοίκησης του Πειραιά 

εισήχθη ο Θοδωρής Μπεναβίδης. Ήταν η τρίτη του επιλογή, αλλά δεν πτοήθηκε και 

θα φοιτήσει σε αυτή. Στις εποχές που ζούµε και αυτές που θα έρθουν αυτός ο κλάδος 

έχει µέλλον και είναι κάτι που γνωρίζει ο νεαρός φοιτητής από την Κοµοτηνή. Πριν 

ακόµα αναχωρήσει για την φοιτητική του πόλη, έχει σκοπό να περάσει καλά. 

«Σκέφτοµαι τις σπουδές µου σαν φοιτητής, εντάξει γνωρίζω ότι θα έχει λίγο 

διάβασµα πάλι, αλλά δε θα έχει το άγχος του σχολείου», δήλωσε.  Αισιόδοξος για το 

µέλλον, νεαρός πήρε τις πρώτες του πληροφορίες για τη σχολή του και διαπίστωσε 

ότι είναι απαιτητική. «Είναι απαιτητική αλλά πιστεύω ότι θα µπορέσουµε να το 

κατορθώσουµε. Καταρχήν, ανοίγει πολλούς δρόµους, δίνει προοπτική και στη 

λογιστική και σε τράπεζες και γενικά σε πιο αυθαίρετα και διευρυµένα οικονοµικά». 

 

Μάριος Φωκάς: ∆ιάβαζα πολύ αλλά άξιζε 

 

Αρκετά µίλια µακριά, στο όµορφο νησί της Κρήτης είναι ο τόπος σπουδών στο 

Μάριου Φωκά. Τα 15.200 µόρια που συγκέντρωσε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 

εξασφάλισαν την εισαγωγή στο Μαθηµατικό του Ηρακλείου Κρήτης και ήδη 

προετοιµάζεται για την αναχώρησή του. Ο δρόµος για την επιτυχία, ήταν δύσκολος, 

για τον ίδιο όπως και για τους περισσότερους µαθητές. Απαιτείται συστηµατικό 

διάβασµα και προσήλωση στον στόχο. Μόνο έτσι τον πετυχαίνεις δήλωσε στο «Χ» ο 



νεαρός. Με αυτή τη λογική θα ξεκινήσει σύντοµα τη φοιτητική του ζωή, αφήνοντας 

πίσω την γενέτειρα του. «Αυτοί που διαβάσουν από µικροί έχουν περισσότερο χρόνο 

για τον εαυτό τους, άλλοι που αρχίζουν τελευταίες χρονιές είναι πιο δύσκολα, πιο 

απαιτητικά τα πράγµατα. Εγώ προσωπικά δεν είχα πολύ ελεύθερο χρόνο, διάβαζα 

κυρίως, αλλά άξιζε, γιατί πετυχαίνεις τους στόχους σου». 

 

Γιώργος ∆άγκας: Εισέρχεται πρώτος πανελλαδικά στο τµήµα Αρχιτεκτονικής Βόλου 

Η Ροδόπη µετρά πολλές διακρίσεις σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις. Παιδιά που 

ξεχώρισαν ανάµεσα στους άριστους και µας έκαναν υπερήφανους, αισιόδοξους για το 

µέλλον. Ένα από αυτά είναι και ο Γιώργος ∆άγκας. Πετυχαίνοντας για πολλούς το 

ανέφικτο, των 19.500 µορίων έβαλε πλώρη για το Βόλο. Συγκεκριµένα για το τµήµα 

Αρχιτεκτονικής όπου ο Γιώργος εισέρχεται πρώτος πανελλαδικά. «Ήταν η δεύτερη 

επιλογή, η πρώτη ήταν Θεσσαλονίκη, που δεν πιάσαµε δυστυχώς. Τώρα, θα 

ασχοληθούµε µε αυτό. Έχω µάθει ότι η σχολή είναι αρκετά απαιτητική, πρέπει να 

είσαι συνεπής. Μπορεί να µην έχει το διάβασµα που έχουν οι περισσότερες σχολές 

στο τέλος του εξαµήνου, αλλά έχει πάρα πολλές εργασίες µέσα στο εξάµηνο». 

Αναπολώντας τις όµορφες στιγµές που πέρασε στην τελευταία σχολική χρονιά του, ο 

νεαρός ελπίζει πως σε µερικά χρονιά όταν ολοκληρώσει τις σπουδές του, η Ελλάδα 

θα µπει σε τροχιά ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση είναι νωρίς να αγωνιά για το 

µέλλον, τώρα είναι η ώρα να χαρεί τη σηµαντική του επιτυχία για τα όµορφα χρόνια 

που έρχονται µπροστά του.  

 

 
Γεωργία Κλεισάρη: Πιστεύω στο πολυτεχνείο, παρόλο που τώρα βρίσκεται σε ένα 

πολύ δύσκολο σηµείο 

 

Στο απαιτητικό πολυτεχνείο εισέρχεται η Γεωργία Κλησσάρη. Με 18.609  κατάφερε 

να εισαχθεί στο τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης και να πετύχει την 

πρώτη της επιλογή. Επέλεξε αυτό το χώρο, θεωρώντας ότι είναι ένας τοµέας που έχει 

τεράστια εξέλιξη και  «πιστεύω στο πολυτεχνείο, παρόλο που τώρα βρίσκεται σε ένα 

πολύ δύσκολο σηµείο. Κάποια στιγµή θα ανακάµψει. Η νεαρή γνωρίζει ότι ο χώρος 

που επέλεξε δε θα της προσφέρει επαγγελµατική αποκατάσταση, τουλάχιστον προς 

το παρόν στην Ελλάδα,  γι’ αυτό στις πρώτες επιλογές της είναι το εξωτερικό.  
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