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Έζπαζαν ηα ρεκόρ ζηη βαθμολογία! 

Οι πρωηαθληηές ηων Πανελλαδικών ζηην “Π” 

 

 

 

Τεο Καηεξίλαο Μπισλά 

Με ρακόγεια ή κε δάθξπα «ππνδέρηεθαλ» ρζεο νη ππνςήθηνη ησλ Λπθείσλ ηνπ Ηξαθιείνπ ηελ αλαθνίλσζε ησλ βαζκώλ ηνπο ζηηο 

παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Από λσξίο ην πξσί, ππνςήθηνη θαη γνλείο θαηέθιπζαλ ηα ζρνιεία ηεο πόιεο ελώ πνιινί ήηαλ εθείλνη πνπ πξνηίκεζαλ 

λα κάζνπλ ηε βαζκνινγία ηνπο κέζσ δηαδηθηύνπ. 

Τα εύθνια ζέκαηα έθεξαλ θαη πςειέο βαζκνινγίεο θαη νξηζκέλνη από ηνπο αξηζηνύρνπο ηνπ Ηξαθιείνπ κνηξάδνληαη κε ηελ «Π» ην «κπζηηθό» 

ηεο επηηπρίαο ηνπο. 

Αγσλία γηα ηελ αλάξηεζε ησλ βαζκνινγηώλ 

«Τα ζέκαηα ήηαλ πην εύθνια από πέξζη, ππήξραλ πάληα δπζθνιίεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ραληαθώζνπλ θάπνηνπο αιιά έλαο θαιά δηαβαζκέλνο 

καζεηήο ζα κπνξνύζε λα γξάςεη θαιά», ιέεη ν Λεπηέξεο Καινγεξάθεο, από ην 3ν Λύθεην, κε 18000 κόξηα, ν νπνίνο πεξίκελε ηελ αλάξηεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ έμσ από ην ζρνιείν ηνπ. Ελδηαθέξεηαη γηα θάπνηα νηθνλνκηθή ζρνιή γηαηί «ζεσξώ όηη νη νηθνλνκηθέο επηζηήκεο είλαη ηνπ 

κέιινληνο, νη επηρεηξήζεηο ζηεξίδνληαη ζε νηθνλνκνιόγνπο γηα λα αλαπηπρζνύλ», εμεγεί. 

«Ελώ ε πιεηνςεθία έιεγε όηη ήηαλ εύθνια ηα ζέκαηα, απνδείρηεθε όηη ήηαλ απιά ρσξίο λα ρξεηάδνληαη δηεπθξηλίζεηο, ήηαλ ό, ηη πξέπεη γηα ηηο 

εμεηάζεηο», αλαθέξεη ν Αληώλεο Χαβάθεο, από ην 3ν Λύθεην Ηξαθιείνπ. Θέιεη λα πεξάζεη ζηε γπκλαζηηθή αθαδεκία , «ε γπκλαζηηθή είλαη 

κέξνο ηεο δσήο κνπ θαη δελ επηιέγσ πιένλ κε ην αλ ζα ζε απνξξνθήζεη ε αγνξά αιιά κε ην ηη κνπ αξέζεη», εμεγεί. 

«Δελ είκαη απόιπηα επραξηζηεκέλε από ηε βαζκνινγία, ηα ζέκαηα ήηαλ εύθνια θαη δπζηπρώο έθξπβαλ παγίδεο», ιέεη ε Αζελά Ταβεξλαξάθε, 

από ην 3ν Λύθεην Ηξαθιείνπ, ε νπνία ζέιεη λα πεξάζεη θηεληαηξηθή γηαηί ηεο αξέζνπλ ηα δώα. Η επόκελε επηινγή ηεο είλαη βηνινγία. 

“Όρη άγρνο, ην κπζηηθό” 

Η Εηξήλε Τδαλάθε, από ην 3ν Λύθεην Ηξαθιείνπ, ζπγθεληξώλεη πεξίπνπ 18800 κόξηα θαη ζθέθηεηαη λα δειώζεη Ιαηξηθή θαη Οδνληηαηξηθή εθηόο 

Ηξαθιείνπ. 

«Ήηαλ πνιύ δύζθνιε ρξνληά, ζέιεη νξγάλσζε, πξνζνρή, λα κελ αθήλεηο θελά θαη θπξίσο λα έρεηο κηα ζπγθξνηεκέλε πξνζσπηθόηεηα γηα λα 

δηαρεηξηζηείο ηελ πίεζε θαη ην άγρνο», αλαθέξεη. 

Σηελ Αξρηηεθηνληθή Θεζζαινλίθεο ζα ήζειε λα πεξάζεη ε Εκκαλνπέια Μαζηνπδάθε, από ην 3ν Λύθεην Ηξαθιείνπ, ε νπνία ζπγθέληξσζε 18991 

κόξηα, «κνπ αξέζεη πνιύ, αζρνινύκαη κε ην ζρέδην, πάληα ήζεια λα γίλσ αξρηηέθηνλαο , όκσο, ζα ηα ζθεθηώ όια από ηελ αξρή πξηλ ην 

κεραλνγξαθηθό», αλαθέξεη. 

«Δηάβαδα πνιύ, δελ είρα άγρνο εηδηθά όηαλ γξάθακε , είρα πνιιέο ώξεο ζρέδην. Με ππνκνλή όια γίλνληαη», πξνζζέηεη. 

Πιώξε γηα ην Πνιπηερλείν βάδεη ν Γεώξγηνο Χιηαβώξαο, από ην 2ν Λύθεην, κε 18786 κόξηα. Τνλ ελδηαθέξνπλ ηα καζεκαηηθά θαη ν 

πξνγξακκαηηζκόο θαη ζεσξεί πσο ηα ηκήκαηα ηνπ Πνιπηερλείνπ αλνίγνπλ ηηο πόξηεο γηα ηελ έξεπλα. Χξεηάζηεθε ζηαζεξή δνπιεηά όιν ην 

ρξόλν θαη πξόγξακκα γηα λα ηα θαηαθέξεη, όκσο, δελ άθεζε ην ρόκπη ηνπ, ην βηνιί θαη ην ζαμόθσλν, παξά κόλν ηνλ ηειεπηαίν κήλα. 

Η Επαλζία Καλαξάθε, από ην 2ν Λύθεην Ηξαθιείνπ, κε 18000, νλεηξεύεηαη κηα ζέζε ζηελ Αξρηηεθηνληθή ηνπ ΕΜΠ, «κνπ αξέζεη ην αληηθείκελν 

θαη ε Αζήλα», εμεγεί. Όπσο ιέεη, «δηάβαδα πάξα πνιύ, κε ζπγθεληξσκέλν δηάβαζκα θαη πξόγξακκα, δελ ην αθνινπζνύζα πάληα, αιιά 

ζηεξήζεθα εμόδνπο».  

Με 19100 κόξηα πεξίπνπ, ν Μάλνο Λππαξάθεο, από ην 2ν Λύθεην Ηξαθιείνπ, ζέιεη λα ζπνπδάζεη επηζηήκεο πγείαο, ηαηξηθή ή θαξκαθεπηηθή. 

«Θεσξώ όηη έρεη αξθεηέο πηζαλόηεηεο λα απνθαηαζηαζεί θαλείο», εμεγεί. Όπσο ιέεη, «όιε ηε ρξνληά ήκνπλ πξνζεισκέλνο, δηάβαδα πνιιέο 

ώξεο ηελ εκέξα θαη θαηέβαια πνιιή πξνζπάζεηα». 

 


