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Γεθάδεο ππνςήθηνη θνηηεηέο από ην λνκό Ζξαθιείνπ είλαη αλάκεζα ζηνπο αξηζηνύρνπο πνπ 
ζπγθέληξσζαλ βαζκό πξόζβαζεο από 19 θαη πάλσ! Πξόθεηηαη γηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην 3,83% 
ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο, ζύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο.  
Με απηό ην βαζκό πεηπραίλνπλ ην ζηόρν γηα εηζαγσγή ζηε ζρνιή ηεο πξώηεο ηνπο πξνηίκεζεο θαη 
κάιηζηα κε πνιύ θαιή ζεηξά.  
Ήδε έρνπλ μεθηλήζεη λα ζπκπιεξώλνπλ ηα κεραλνγξαθηθά δειηία κε ηηο ζρνιέο πνπ πξνηηκνύλ θαη 
πεξηκέλνπλ ηελ αλαθνίλσζε ησλ βάζεσλ εηζαγσγήο πνπ απιώο ζα επηβεβαηώζνπλ απηό πνπ ήδε 
γλσξίδνπλ: ηελ επηηπρία ηνπο.  
Οη ππνςήθηνη από ην λνκό Ζξαθιείνπ κε βαζκό πξόζβαζεο από 19 θαη πάλσ κηινύλ ζηελ «Π» γηα 
ην όλεηξό ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ράξε ζηε ζθιεξή πξνζπάζεηά ηνπο. Λόγσ ηεο πιεζώξαο 
αξηζηνύρσλ, ην αθηέξσκα ζα δεκνζηεπζεί ζε ζπλέρεηεο. 
 
3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείοσ  
 
Με ηα κόξηα εηζαγσγήο λα θζάλνπλ ζηελ θνξπθή, ε Φαξά Καινγεξάθε κπνξεί λα επηιέμεη όπνηα 
ζρνιή επηζπκεί θαη λα εηζαρζεί ζ' απηήλ κε εμαηξεηηθή άλεζε. «Σ' απηό ην ηαμίδη πνιύηηκνη 
θαζνδεγεηέο θαη ζπλνδνηπόξνη ζηάζεθαλ αθελόο ε νηθνγέλεηα κνπ, αθεηέξνπ νη δάζθαινη θαη νη 
θαζεγεηέο κνπ από ην δεκνηηθό, ην γπκλάζην θαη ην ιύθεην θαη ην θξνληηζηήξην πνπ ηα δύν ηειεπηαία 
ρξόληα ζπλέβαιιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρία» αλαθέξεη ε Φαξά Καινγεξάθε θαη ζπλερίδεη «Ζ 
λννηξνπία πνπ έρεη θαιιηεξγεζεί γύξσ από ην ζεζκό απηό είλαη κάιινλ ππεξβνιηθή θαη σζεί ηνπο 
καζεηέο ζε αθξόηεηεο πνπ απνδεηθλύνληαη ελ ηέιεη αλαπνηειεζκαηηθέο. Οθείινπκε, ινηπόλ, λα 
αληηκεησπίζνπκε κε ςπρξαηκία απηή ηελ απαηηεηηθή θάζε ηεο δσήο καο, λα θηιηξάξνπκε ηα δηάθνξα 
εξεζίζκαηα από γνλείο, θαζεγεηέο, ζπκκαζεηέο θαη λα ηα απνδερόκαζηε όηαλ ζπκπνξεύνληαη κε ηελ 
παξαθάησ ινγηθή. Κάλνπκε ηελ πξνζπάζεηα εθείλε κε ηελ νπνία είκαζηε εκείο επραξηζηεκέλνη θαη όρη 
νη γύξσ καο ρσξίο λα ληώζνπκε ηύςεηο ή ελνρέο ζπλερίδνληαο θπζηνινγηθά ηε δσή καο ζην βαζκό 
πνπ νη ππνρξεώζεηο ην επηηξέπνπλ θπζηθά».  
Ζ Αξηάδλε Φηιηππίδνπ πξόζθαηα απνθάζηζε όηη πξώηε επηινγή ηεο ζα είλαη ε ζρνιή Πνιηηηθώλ 
Μερλαηθώλ ζην ΔΜΠ θαη ιέεη «Πέηπρα ην ζηόρν κε ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα, κε ζπλέπεηα θαη ρσξίο 
ππεξβνιέο. Ο ππνςήθηνο δελ πξέπεη λα έρεη άγρνο γηαηί δελ είλαη ηόζν ηξαγηθά ηα πξάγκαηα όζν ηα 
παξνπζηάδνπλ. Δπίζεο, πξέπεη λα έρεη ηε ζηήξημε ησλ γνληώλ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ ηνπ θαη 
λα θάλεη ό,ηη θαιύηεξν κπνξεί». .  
Ο Άγγεινο Καηζαξάθεο ζέιεη λα ζπνπδάζεη ζηελ Ηαηξηθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. «Μνπ αξέζεη ε 
ζπγθεθξηκέλε επηζηήκε», εμεγεί. Όζνλ αθνξά ζην πώο ηα θαηάθεξε λα ζπγθεληξώζεη ηόζν πςειή 
βαζκνινγία, αλαθέξεη πσο «ε ζθέςε κνπ ήηαλ ζην λα κελ αθήζσ θελά, ζηεξήζεθα αξθεηά αιιά όρη 
πάξα πνιιά. Τώξα πηα πξνζπαζώ λα ζπλέιζσ γηαηί ήηαλ κηα ςπρνθζόξα δηαδηθαζία. Ήμεξα, όκσο, 
όηη είρε γξάςεη θαιά, ην άγρνο έθπγε κεηά ην πέξαο ησλ εμεηάζεσλ».  
Με ζπζηεκαηηθή δνπιεηά θαη ζσζηό πξόγξακκα ν Γηώξγνο Θενδσξάθεο βξέζεθε ζηελ θνξπθή ηεο 
βαζκνινγίαο. Σηόρνο ηνπ είλαη ε ζρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ ΔΜΠ. Όπσο ππνζηεξίδεη ν ίδηνο, 
δελ έθαλε ππεξβνιέο, δηάβαδε όιε ηε ρξνληά θαη ήηαλ επηθεληξσκέλνο ζην ζηόρν ηνπ. Αζθαιώο είρε 
γεξέο βάζεηο από ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Τελ ηειεπηαία απηή ρξνληά ζην ζρνιείν αλαγθάζηεθε λα 
επηιέμεη αλάκεζα ζην δηάβαζκα θαη ζην πνδόζθαηξν, κε ην νπνίν είρε αζρνιεζεί γηα δέθα ρξόληα. 
Τειηθά επέιεμε ην πξώην θαη όρη ρσξίο απνηέιεζκα.  
Ο Μάξηνο Καινγεξόπνπινο γίλεηαη ην ηέηαξην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πεξλά ζηε Ννκηθή, κεηά 
ηνπο γνλείο θαη ηνλ αδειθό ηνπ. «Δίλαη ζέκα ησλ βάζεσλ πνπ έρεηο, ηνπ ηη θηίδεηο ηα πξνεγνύκελα 
ρξόληα θαη θέηνο ρξεηάζηεθε έλαο ζσζηόο πξνγξακκαηηζκόο» αλαθέξεη θαη ζπλερίδεη ιέγνληαο πσο 
νξηζκέλα πξάγκαηα αλαγθαζηηθά ηα ζηεξείηαη θαλείο, ηδηαίηεξα ηα μελύρηηα αιιά θαη αζρνιίεο, όπσο ε 
κνπζηθή θαη ην πνδόζθαηξν.  
Ζ πξνζπάζεηά ηεο ήηαλ ζπζηεκαηηθή όια ηα ρξόληα ζην ζρνιείν. Έηζη θέηνο ε Δηξήλε Λακπξάθε 
ήηαλ έηνηκε λα πξνζεισζεί ζην ζηόρν ηεο πνπ είλαη ε Ηαηξηθή Σρνιή ζην παλεπηζηήκην Κξήηεο. Γηα 



ράξε ηεο κειέηεο ρξεηάζηεθε λα δηαθόςεη ηα καζήκαηα πηάλνπ, ηα νπνία ηώξα ζα ζπλερίζεη αθνύ 
βξίζθεηαη κόιηο έλα ηεηξάκελν πξηλ ην πηπρίν.  
Αθνζησκέλε ζηε κειέηε ήηαλ ε Δύα Αγαπάθε θαηά ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά θαη θαζώο δελ είρε θελά 
από ηα πξνεγνύκελα ρξόληα πεηπραίλεη ην ζηόρν ηεο γηα εηζαγσγή ζηε Σρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ. 
Ωο πξόηππν έρεη ηνλ παηέξα ηεο πνπ είλαη Τνπ. Μεραληθόο θαη δηεπζπληήο ηεο ΔΥΓΔ/ΒΟΑΚ. Ζ ίδηα 
ππνζηεξίδεη όηη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζηεξήζεθε αξθεηά πξάγκαηα, όκσο ήμεξε όηη απηό είλαη 
παξνδηθό θαη αλαγθαίν γηα λα πεηύρεη ην ζηόρν ηεο. Ο παηέξαο ηεο Γηώξγνο Αγαπάθεο πξνζζέηεη όηη 
«ηα παηδηά απηά πνπ κε πνιύ θόπν θαη κε κεγάιε αγσλία έπηαζαλ απηά ηα κόξηα ζεκείσζαλ κεγάιε 
επηηπρία γη' απηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο, όκσο απηό είλαη κόλν ε αξρή. Αλνίγνπλ λέα παληά γηα λέεο 
ζάιαζζεο θαη λένπο νξίδνληεο κε αξθεηά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζ' έλα ζθιεξά αληαγσληζηηθό 
πεξηβάιινλ. Απαηηεί αγάπε θαη κεξάθη ε ελαζρόιεζή ηνπο κε ην αληηθείκελν πξνθεηκέλνπ λα 
κπνξέζνπλ λ' αληαπνθξηζνύλ ηόζν ζην πςειό επίπεδν ζπνπδώλ όζν θαη ζηηο κεηέπεηηα δπζθνιίεο 
ηνπ επαγγέικαηνο».  
Όηαλ ήξζε ζηελ Διιάδα πξηλ από ελλέα ρξόληα δελ ήμεξε νύηε κηα ιέμε ζηα ειιεληθά. Κη όκσο κε 
πνιιή επηκνλή θαη πξνζπάζεηα θαηάθεξε όρη κόλν λα κάζεη ηε γιώζζα, αιιά θαη λα βξεζεί αλάκεζα 
ζηνπο καζεηέο κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία. Έηζη ηώξα ε Αληέδα Σεικαλάη έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 
επηιέμεη αλάκεζα ζηελ Αξρηηεθηνληθή θαη ηελ Ηαηξηθή, ζρνιέο πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ εμίζνπ. 
Πεξηγξάθνληαο πώο ηα θαηάθεξε παξά ηεο δπζθνιίεο, ε Αληέδα ιέεη «Ήξζα πξηλ ελληά ρξόληα από 
ηελ Αιβαλία. Γξάθηεθα ζηε Γ' Γεκνηηθνύ ρσξίο λα μέξσ ηε γιώζζα, ηελ νπνία έκαζα ζην ζρνιείν. 
Σηελ αξρή ήηαλ πνιύ δύζθνιν, αιιά κεηά έκαζα ηε γιώζζα θαη από θεη θαη πέξα κε πνιιή 
πξνζπάζεηα θαη ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα πέηπρα ην ζηόρν κνπ. Φξεηάζηεθαλ πνιιέο ζπζίεο, αιιά 
αμίδεη ηνλ θόπν. Δίκαη επραξηζηεκέλε από ην απνηέιεζκα θαη ειπίδσ λα πεξάζσ ζε κηα από ηηο 
πξώηεο επηινγέο κνπ».  
Ζ Άλλα Αλπθαληάθε κε κεζνδηθή κειέηε ζπγθέληξσζε πςειή βαζκνινγία θαη πεηπραίλεη ην ζηνρν γηα 
εηζαγσγή ζηε Σρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ ΔΜΠ.  
 


