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657 νέοι από τη Ροδόπη αντικρύζουν 

κατάµατα το µέλλον τους 

- Οι πρώτοι των πρώτων µιλούν στον «ΠτΘ» 

Κατακόρυφη πτώση των βάσεων στις 
περισσότερες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ, εξαιρούµενων 
των στρατιωτικών, καταγράφεται φέτος στους 
πίνακες που έδωσε χθες στη δηµοσιότητα το 
Υπουργείο Παιδείας. Η δηµοσίευση των βάσεων 
όµως έδωσε τέλος στη µεγάλη αγωνία, που 
διακατείχε τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού, και για τους περισσότερους 
από αυτούς σήµανε την αρχή ενός καινούργιου 
κύκλου της ζωής του, το ξεκίνηµα ενός 
συναρπαστικού και πολλά υποσχόµενου ταξιδιού 
για την κατάκτηση των ονείρων και των προσδοκιών τους. 
 
Στη Ροδόπη τις ζώνες τους για το συναρπαστικό αυτό ταξίδι βάζουν συνολικά 657 
νέοι. Πρόκειται για 494 χριστιανούς υποψηφίους και 163 προερχόµενους από τη 
µειονότητα.  
 
 
60 περισσότεροι οι επιτυχόντες εφέτος  
 
Ο συνολικός αριθµός των επιτυχόντων αυξήθηκε κατά 60 περίπου σε σύγκριση µε 
πέρυσι, πράγµα που δεν µπορεί παρά να προκαλέσει ικανοποίηση στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση και στον διευθυντή της κ. Θεόδωρο Μούχτση. Ο κ. Μούχτσης, αφού 
ευχήθηκε καλή σταδιοδροµία στα παιδιά και να έχουν παρόµοιες επιτυχίες στον 
ακαδηµαϊκό και τον επαγγελµατικό τους βίο, δήλωσε εξαιρετικά ικανοποιηµένος από 
τον διαρκώς αυξανόµενο αριθµό επιτυχόντων στο νοµό µας.  
 
Με αφορµή την ανακοίνωση των βάσεων, ο «ΠτΘ» επισκέφτηκε τα µεγαλύτερα 
φροντιστήρια της πόλης µας, βιώνοντας από κοντά το 
κλίµα ενθουσιασµού που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια 
της χθεσινής ηµέρας. Νέοι και νέες, που πέτυχαν την 
εισαγωγή τους σε περιζήτητες σχολές της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, µας µίλησαν για τα σχέδια και τα όνειρά 
τους, για το πώς βλέπουν το µέλλον αλλά και για το πώς 
βίωσαν την διαδροµή ως τις πανελλήνιες και την 
επιτυχία… 

Πολυδύναµο 

Κωνσταντίνος Ηλιάδης, µε 18.858 µόρια πρώτος των 

πρώτων στο τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του 

Πολυτεχνείου Ξάνθης «Η επιλογή µου βασίστηκε στην 

επαγγελµατική αποκατάσταση» 

  

 

Ως πρώτος των πρώτων στο τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου 
Ξάνθης κατάφερε να περάσει µε 18.858 µόρια ο Κων/νος Ηλιάδης. Επρόκειτο για την 
πρώτη του επιλογή στο µηχανογραφικό δελτίο, που κατέθεσε, στηριγµένη αφενός 
στις προοπτικές που ανοίγει η συγκεκριµένη σχολή για την επαγγελµατική του 



αποκατάσταση, κι αφετέρου στο γεγονός ότι στην ίδια πόλη και στην ίδια σχολή 
σπουδάζει και ο αδερφός του. Από το τελευταίο προκύπτει ότι αφενός µειώνονται τα 
οικογενειακά έξοδα για τις σπουδές του, αφετέρου ανοίγει ο δρόµος για µελλοντική 
συνεργασία µε τον αδερφό του, που λειτούργησε ως ένα επιπλέον κίνητρο. Όπως 
δηλώνει πάντως ο Κωνσταντίνος, η πρώτη του προτεραιότητα αυτή τη στιγµή είναι 
να επικεντρωθεί στις σπουδές του. Άµα την αποφοίτησή του από τη σχολή, θα 
εξετάσει τις δυνατότητες για επαγγελµατική αποκατάσταση, µην αποκλείοντας και το 
ενδεχόµενο να φύγει και εκείνος στο εξωτερικό. Μιλώντας τέλος, για τις απαιτήσεις 
της χρονιάς που µας πέρασε, τη χαρακτήρισε απαιτητική, µε πολλές ώρες 
µαθηµάτων, σηµειώνοντας όµως ότι ο ίδιος φρόντιζε να εξασφαλίσει τον ελεύθερο 
χρόνο, που αρκούσε για να ξεκουραστεί.  
 
 
Ηλίας Γκαντίδης, µε 19.479 µόρια στο 

Στρατιωτικό ΣΑΣ Θεσσαλονίκης «Αν όχι 

στρατιωτική σχολή, θα επέλεγα το εξωτερικό» 

  

Στο Στρατιωτικό ΣΑΣ της Θεσσαλονίκης, έχοντας 
συγκεντρώσει 19.479 µόρια, πέτυχε την εισαγωγή 
του ο µαθητής Ηλίας Γκαντίδης. Το όνειρό του 
µπορεί να ήταν η είσοδός του στη Σχολή Ικάρων, 
αλλά κάτι τέτοιο αποκλείστηκε ως δυνατότητα λόγω 
της µυωπίας που εµφάνισε φέτος. Επειδή όµως 
ανέκαθεν ενδιαφερόταν για τους κλάδους που 
σχετίζονται µε το Στρατό, ενώ παράλληλα είχε µια 
τάση προς την Ιατρική, κατάφερε µέσω της 
Στρατιωτικής Ιατρικής να τα συνδυάσει. Ένα επίσης 
σηµαντικό κίνητρο φυσικά, ήταν και η 
επαγγελµατική αποκατάσταση που εγγυάται η 
συγκεκριµένη Σχολή. ∆ιαφορετικά, όπως οµολογεί, 
θα εξέταζε σε πολύ σοβαρή βάση το ενδεχόµενο να 
αναζητήσει µια καλύτερη επαγγελµατική τύχη του στο εξωτερικό. Περιγράφοντας 
την τελευταία χρονιά πριν τις εξετάσεις των Πανελληνίων, έκανε λόγο για «µια 
περίεργη χρονιά, όπου έπρεπε να διαβάσω 
περισσότερο από τις προηγούµενες, αλλά έδειξα 
υποµονή. Προσπάθεια έκανα αλλά δεν µπορώ να 
πω ότι ήταν ακραία». Η συµβουλή τους προς τους 
επόµενους, που θα µπουν στην ίδια διαδικασία 
είναι «να προσπαθήσουν να το απολαύσουν» αφού 
«είναι µια δύσκολη χρονιά, αλλά άµα 
προσπαθήσουν, στο τέλος θα δικαιωθούν». 
 
Μαθητές από τη µειονότητα διακρίνονται και 

πετυχαίνουν 

02-09-2013 
Μπαϊράµ Αλή Σεχέρ: Στη Νοµική δίχως 
ποσόστωση, µε ωριµότητα και θέληση  

Μια µικρή µείωση παρουσίασε φέτος ο αριθµός 
των µουσουλµάνων µαθητών από τη Ροδόπη, που 
κατάφεραν να περάσουν στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.  
 
Συγκεκριµένα, από 171 που ήταν συνολικά πέρυσι, περιορίστηκαν φέτος στους 163. 
Πρόκειται πάντως για ένα εντυπωσιακό µέγεθος επιτυχίας, αν κανείς ήθελε να το 



συγκρίνει µε τα στοιχεία µερικών ετών πιο παλιά. Και δεν είναι µόνο το ποσοτικό 
στοιχείο, που προκαλεί εντύπωση, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της 
αυξανόµενης πορείας.  
 
Όλο και περισσότεροι µαθητές που προέρχονται από τη µειονότητα καταφέρνουν να 
«πιάσουν» υψηλότατες βαθµολογίες στις πανελλήνιες, διεκδικώντας την εισαγωγή 
τους σε αντίστοιχα υψηλού επιπέδου σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ.  
 
Η Μπαϊράµ Αλή Σεχέρ από το 2ο Λύκειο Κοµοτηνής ανήκει στην τελευταία 
κατηγορία µαθητών από τη µειονότητα, που εξασφαλίζοντας 18.224 µόρια από τις 
εξετάσεις, χωρίς να χρησιµοποιήσει καν την ποσόστωση, κατάφερε να πετύχει την 
εισαγωγή της στη Νοµική Σχολή του ∆ηµοκριτείου. 

  

«∆εν είναι εύκολα τα πράγµατα για τα παιδιά της µειονότητας, αλλά αν 

προσπαθήσουν περισσότερο µπορούν να τα καταφέρουν» 
 
Όπλα της η υποµονή, η θέληση και η προσπάθεια και πολύτιµο εφόδιο το ότι 
«µεγάλωσε µε τα ελληνικά», όπως µας είπε. Για την ακρίβεια, οι γονείς γνώριζαν 
καλά τα ελληνικά, κάτι που αποδείχτηκε καθοριστικό για την πορεία της στο σχολείο, 
αφού εκεί της δόθηκε η ευκαιρία να καλλιεργήσει τη γλώσσα περισσότερο.  
 
Όπως αναγνώρισε, τα πρώτα χρόνια συνάντησε λίγες δυσκολίες, τις οποίες στη 
συνέχεια µε την ισχυρή της θέληση κατάφερε να ξεπεράσει και να φτάσει στη 
σηµερινή της επιτυχία.  
 
 
«Με τη θέληση γίνονται τα πάντα», υπογράµµισε, µην παραλείποντας να 
αναγνωρίσει ότι για τους µουσουλµάνους µαθητές υπάρχουν ορισµένες 
αντικειµενικές δυσκολίες εξαιτίας της γλώσσας. «Αν πω ότι είναι εύκολα τα 
πράγµατα για τα παιδιά της µειονότητας, δε θα ήταν ορθό», σηµείωσε, «αλλά αν 
προσπαθήσουν περισσότερο µπορούν να τα καταφέρουν». 
 
 

«Είναι καλό να ακολουθούµε τα όνειρά µας, αλλά πρέπει να δούµε και την 

πραγµατικότητα. Εγώ προσπάθησα να συνδυάσω και τα δύο» 
 
Αναφερόµενη στη Νοµική, στη σχολή που είχε καταλήξει από αρκετά νωρίς και 
αποτέλεσε την πρώτη της επιλογή στο µηχανογραφικό δελτίο, τη χαρακτήρισε 
ενδιαφέρουσα και έδειξε να έχει µελετήσει τις προοπτικές που ανοίγονται µέσω 
αυτής για το επαγγελµατικό της µέλλον. «Η δικηγορία είναι ένα κορεσµένο 
επάγγελµα», σηµείωσε, «αλλά και ποιο επάγγελµα δεν είναι σήµερα κορεσµένο;», 
έσπευσε να αναρωτηθεί. Επισήµανε όµως ότι η µετέπειτα επαγγελµατική 
αποκατάσταση µέσω της Νοµικής είναι ευκολότερη, αν τη συγκρίνουµε µε τις άλλες 
σχολές που ανήκουν στο 1ο πεδίο, ενώ µας γνωστοποίησε τα σχέδιά της να τη 
συνδυάσει µε ένα µεταπτυχιακό, πιθανόν σε άλλο αντικείµενο, ώστε να εξασφαλίσει 
περισσότερες επαγγελµατικές διεξόδους. «Είµαι ρεαλίστρια», σχολίασε, «βλέπω την 
κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και προσπαθώ να παίρνω αποφάσεις που να 
ταιριάζουν στις υπάρχουσες συνθήκες». «Είναι καλό να ακολουθούµε τα όνειρά 
µας», πρόσθεσε, «αλλά πρέπει να δούµε και την πραγµατικότητα». «Εγώ 
προσπάθησα να συνδυάσω και τα δύο». 

 
 
Συντάκτης:Θωµάς Σταµούλης  
e-mail: paratiritis.stamoulis@gmail.com 
 



ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΟΓΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ  

Πέρασαν πρώτοι στη σχολή προτίµησής τους 

31.08.2013  

Ο Ηλίας Γκατίδης, η Κυριακή Μουζακίδου και η Κική Οβαλίδου συγκέντρωσαν 

τη µεγαλύτερη βαθµολογία πανελλαδικά στις σχολές της προτίµησής τους 

 

 
Με 19.479 µόρια στο 3ο πεδίο ο Ηλίας Γκατίδης εισάγεται πρώτος στη στρατιωτική 
ιατρική Θεσσαλονίκης 

Ξεχώρισαν όχι γιατί απλώς πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, αλλά γιατί δίπλα στην ανακοίνωση του ονόµατος και της σχολής έγραφε 
σειρά πρώτη. Ο Ηλίας Γκατίδης, η Κυριακή Μουζακίδου και η Κική Οβαλίδου είναι 
οι πρώτοι µεταξύ των µαθητών, αφού συγκέντρωσαν τη µεγαλύτερη βαθµολογία 
πανελλαδικά σε σχολές της προτίµησής τους. Τρία νέα παιδιά του νοµού µας 
ανοίγουν τα φτερά τους διαθέτοντας γερά εφόδια, γνώσεις, αλλά και έναν επιπλέον 
λόγο να υπερηφανεύονται ότι κατάφεραν ό,τι καλύτερο στις φετινές δύσκολες 
εξετάσεις.  



 
ΑΝΕΛΠΙΣΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Με 19.479 µόρια στο 3ο πεδίο ο Ηλίας Γκατίδης εισάγεται πρώτος στη στρατιωτική 
ιατρική Θεσσαλονίκης, αφού σε µία οµολογουµένως σκληρή χρόνια για τους 
υποψήφιους µαθητές ο ίδιος συγκέντρωσε έναν πολύ υψηλό βαθµό. Ακόµα και αυτό 
όπως λέει ήταν ανέλπιστη επιτυχία, «στην αρχή δεν είχα θέσει τόσο µεγάλο στόχο. 
Προσπαθούσα να καταβάλω όσο το δυνατόν µεγαλύτερη προσπάθεια µπορούσα για 
να φτάσω όσο ψηλότερα γίνεται, αλλά δεν το περίµενα για να πω την αλήθεια». Μία 
καριέρα στο στρατό ήταν το όνειρο του νεαρού, αλλά αποφάσισε να την συνδυάσει 
και µε κάποια επιστήµη και γι’ αυτό επέλεξε την ιατρική. Αρχές Σεπτεµβρίου 
αναµένεται να παρουσιαστεί στη σχολή απαιτήσεων και ήδη έχει φροντίσει να 
εξασφαλίσει στέγη, αφού ορισµένες µέρες της εβδοµάδας θα µπορεί να µένει εκτός 
σχολής.  



 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
Έχει ήδη εξασφαλίσει φοιτητική στέγη η Κυριακή Μουζακίδου, αφού γνώρισε από 
πριν ότι σίγουρα θα εισαχθεί σε κάποιο πανεπιστηµιακό τµήµα της Θεσσαλονίκης. 
Αυτό επετεύχθη στο τµήµα αγρονόµων και τοπογράφων µηχανικών του 
Πολυτεχνείου ΑΠΘ και µάλιστα η νεαρή κοπέλα εισάγεται πρώτη πανελλαδικά. Η 
απόφοιτη του 1ου γενικού λυκείου Κοµοτηνής, που συγκέντρωσε 17.795 µόρια 
βάσισε την επιλογή της σχολής στα ενδιαφέροντά της.  
«Κατάφερα να γνωρίσω καλύτερα το συγκεκριµένο επάγγελµα µέσα από τη δουλειά 
των γονέων µου και δουλεύοντας τα καλοκαίρια στο γραφείο τους έφτασα στο 
σηµείο να το αγαπήσω τελικά. Μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά και σκεφτόµενη την 
επαγγελµατική αποκατάσταση στο µέλλον σε συνδυασµό µε το ότι µου άρεσε πολύ 
δήλωσα πρώτη τη συγκεκριµένη σχολή στο µηχανογραφικό». Φυσικά η Κυριακή είχε 
στο πίσω µέρος του µυαλού της την επαγγελµατική αποκατάσταση όταν έκανε το 
µηχανογραφικό, γιατί, όπως είπε, «οι καιροί είναι δύσκολοι. Τις επιλογές µας πρέπει 
να τις σκεφτόµαστε καλά, γιατί αυτές ουσιαστικά θα καθορίσουν το µέλλον µας». 
 
ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΜΕ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
Στη µακρινή Κρήτη θα περάσει τη φοιτητική ζωή η Κική Οβαλίδου µαθήτρια στο 1ο 
λύκειο, η οποία συγκέντρωσε 17.187 µόρια και εισάγεται πρώτη στη σχολή 
φιλοσοφικών και κοινωνικών επιστηµών στο Ρέθυµνο. ∆ιανύοντας µία δύσκολη 
χρονιά µε πολλή πίεση η νεαρή κοπέλα αισθάνεται δικαιωµένη και χαρούµενη. Όταν 
επέλεξε τη σχολή δε σκέφτηκε πρώτα την επαγγελµατική αποκατάσταση, «ήθελα να 



ακολουθήσω κάτι το οποίο µπορεί να µην έχει άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση, 
αλλά κάτι που µε ενδιαφέρει και µου αρέσει. Μετά θα συνεχίσω µε µεταπτυχιακό και 
ανάλογα µε αυτό θα σκεφτώ µετά τι θα κάνω. Οπότε ήθελα να διαλέξω πρώτα µια 
σχολή που να µου αρέσει». 
 
Τα τρία νεαρά παιδιά αποτελούν δείγµα µίας αξιέπαινης γενιάς που αγωνίζεται εν 
µέσω κρίσης να κατακτήσει το σπουδαιότερο αγαθό, τη γνώση, έστω και αν γνωρίζει 
ότι ακόµα και µε αυτό τίποτα πλέον δεν είναι σίγουρο… 
 
∆ήµητρα Συµεωνίδου  
 

 


