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Σημαντικές επιτυχίες από τους μαθητές του Ρεθύμνου 
στις πανελλαδικές εξετάσεις
ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ 533 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΛ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΛ

 ■ Νικόλαος Παπουτσιδάκης, (18.650 μόρια), Πειραματικό Λύ-
κειο, Ιατρική Θεσσαλονίκης.
«Η ιατρική ήταν η πρώτη μου επιλογή και είμαι πολύ χαρούμε-
νος που τα κατάφερα».

 ■ Μαρία Μοτζάκη, 2ο ΓΕΛ (18.925 μόρια) - 26η στην 
Ιατρική Σχολή Αθηνών.
«Είναι δύσκολο να εκφράσω τη χαρά και τη συγκίνη-
ση μου. Η επιτυχία μου αυτή οφείλεται στην κατάλλη-
λη προετοιμασία μου με τη βοήθεια των καθηγητών 
μου αλλά και στην επιμονή, την υπομονή, το θάρρος 
τα οποία μου εμφύτευσε η οικογένειά μου. Θέλω να 
ευχαριστήσω όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου όλα 
αυτά τα χρόνια και με βοήθησαν.

 ■ Ιωάννα Μαθιουλάκη, 2ο ΓΕΛ 
(20.270 μόρια - μαζί με το σχέδιο), 
Αρχιτεκτονική Αθηνών.
«Η αρχιτεκτονική ήταν η πρώτη μου 
επιλογή και είμαι ενθουσιασμένη 
που τα κατάφερα. Η χρονιά ήταν πε-
ρίεργη, δώσαμε εξετάσεις σε πρω-
τόγνωρες συνθήκες, όμως είναι 
πολύ ωραίο και λυτρωτικό όταν οι 
κόποι σου ανταμείβονται»

 ■ Ελευθερία Λαγουδάκη, 2o ΓΕΛ, (18.425 μόρια), Τμήμα Διοι-
κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών ( ΑΣΟΕΕ).
«Ήταν μια χρονιά δύσκολη και πρωτόγνωρη, εβδομάδες ολό-
κληρες αναγκάστηκα να μείνω στο σπίτι. Όμως το αποτέλεσμα 
με δικαίωσε, πέτυχα στη σχολή της πρώτης μου επιλογής, μια 
σχολή απαιτητική αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα»

 ■ Εβίτα Καλλιτσουνάκη, 1ο ΓΕΛ (18.400 μόρια), Ιατρική Αθη-
νών.
«Είμαι πολύ χαρούμενη που πέτυχα την πρώτη μου επιλογή 
παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες της φετινής χρονιάς. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τους δασκάλους και τους καθηγητές μου και να 
αφιερώσω την επιτυχία μου στον παππού μου που ήταν δίπλα 
μου όλα αυτά τα χρόνια»

 ■ Εύα Φραγκάκη, 3ο Γενικό 
Λύκειο, (18.925 μόρια), Νομι-
κή σχολή του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.
«Ήταν η πρώτη μου επιλογή. Η 
χρονιά ήταν δύσκολη, ωστόσο 
η καραντίνα με βοήθησε αρκε-
τά στο να οργανωθώ και με αρ-
κετό κόπο, τα κατάφερα»

 ■ Ιωάννα Δερεδάκη, Πειραματικό Λύκειο, (19.050 μό-
ρια), Ιατρική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών -17η στη σειρά.
«Ήταν η πρώτη μου επιλογή και είμαι ιδιαίτερα χα-
ρούμενη. Με σταθερό πρόγραμμα, πολύ καλή συνερ-
γασία με τους καθηγητές και κυρίως σεβασμό στις 
προσωπικές αντοχές, πέτυχα τον στόχο μου, παρά 
την πρωτόγνωρη χρονιά»

 ■ Μαρκουλιδάκης Γιώργος, Πειραματικό Λύ-
κειο, (19.915 μόρια), σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο.
«Πέρασα στην πρώτη μου επιλογή. Δεν θα 
πω ότι ήταν εύκολο αλλά ούτε και δύσκο-
λο. Όλα μπορείς να τα καταφέρεις αρκεί να 
υπάρχει σωστό πρόγραμμα»

 ■ Καλαιτζάκης Μάνος: 3ο ΓΕΛ 
, 18.775 μόρια, Σχολή Αξιωμα-
τικών της Ελληνικής Αστυνομί-
ας  Αθηνών. 
«Όλη η χρονιά ήταν δύσκο-
λη όμως με σταθερό πρόγραμ-
μα και προσπάθεια πέτυχα τον 
στόχο μου και πέρασα στην 
πρώτη μου επιλογή»

 ■ Αστρινάκης Κωνσταντίνος: 2ο ΓΕΛ, 18.250 μόρια, Ιατρική 
Θεσσαλονίκης
Ήταν η πρώτη μου επιλογή. Δεν αντιμετώπισα καμία δυσκολία 
και νιώθω ευχαριστημένος

 ■ Μανούσος Αλεξανδράκης (18.500 μόρια), Πειραματικό Λύ-
κειο. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο. 
«Ήταν η πρώτη μου επιλογή και είμαι πολύ ευχαριστημένος 
που τα κατάφερα»
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ %

1ο ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 98 94 95,9 19 16 8 50

2ο ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 123 108 87,8 13 10 5 50

3ο ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 84 74 88,1 13 16 6 37,5

4ο ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12 8 66,7 0 4 2 50

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΡΕΘ. 73 73 100 7 7 3 42,8

ΓΕΛ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 14 12 85,7 2 1 1 100

ΓΕΛ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 27 26 96,3 2 5 2 40

ΓΕΛ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 19 14 73,7 5 4 2 50

ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 43 35 81,4 3 1 1 100

ΓΕΛ ΣΠΗΛΙΟΥ 17 16 94,1 1 4 3 75

ΓΕΛ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ 5 4 80 0 3 1 33,3

ΓΕΛ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 13 12 92,3 2 - - 0

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ. ΡΕΘ. 8 6 75 0 1 - 0

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 8 6 75 1 1 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

544 488 89,7 68 73 34 46,6
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1ο ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 99 29 29,3 6

2ο ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12 12 100 2

ΕΠΑΛ ΓΑΡΑΖΟΥ 3 0 0 0

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 5 4 80 0

ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 119 45 37,8 8
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 ■ Ταταράκη Θεανώ: 3ο ΓΕΛ 18.600 μόρια, Νομική σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών.
«Η νομική ήταν πρώτη μου επιλογή και είμαι πολύ χαρούμενη 
που τα κατάφερα παρά τις δυσκολίες»

Υψηλές ήταν οι φετινές επιδό-
σεις των υποψηφίων των πανελ-
λαδικών εξετάσεων στον νομό 
Ρεθύμνου, αφού από τους από 
τους 663 πέτυχαν την εισαγω-
γή τους σε ανώτατο εκπαιδευτι-
κό ίδρυμα συνολικά 533 με το πο-
σοστό επιτυχίας να ανέρχεται σε 
89,7% για τα γενικά λύκεια του 
Ρεθύμνου και σε 37,8 % για τα 
επαγγελματικά λύκεια του νομού.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από 
τα στατιστικά στοιχεία της διεύ-
θυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης Ρεθύμνου, από τους συνολικά 
544 υποψήφιους των γενικών λυ-
κείων του νομού πέτυχαν οι488, 
ενώ με το 10% εισήλθαν στα πανε-
πιστήμια της χώρας 68 υποψήφιοι. 
Σε ό,τι αφορά τα τέσσερα επαγγελ-
ματικά λύκεια του νομού από τους 
119 υποψήφιους πέτυχαν οι 45 και 

8 ακόμα εισάγονται σε ΑΕΙ της χώ-
ρας με το 10%.

Από τα γενικά λύκεια του νομού 
ποσοστό επιτυχίας 100% είχε το πει-
ραματικό λύκειο αφού στο σύνολο 
τους οι υποψήφιοι εισήχθησαν σε 
ΑΕΙ. Από τα επαγγελματικά λύκεια 
ποσοστό επιτυχίας 100% κατέγρα-
ψε το 2ο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου όπου ει-
σήχθησαν και οι 12 υποψήφιοι σε 
πανεπιστημιακές σχολές.

Σημαντική η πτώση στις βάσεις
 εισαγωγής

Βασικό χαρακτηριστικό των φετι-
νών βάσεων ήταν η πτώση των ια-
τρικών σχολών την οποία ακολου-
θεί η πλειονότητα των τμημάτων 
με καθοδικές τάσεις, με εξαίρεση 
τις σχολές οικονομίας και πληρο-
φορικής. Μεγάλο ήταν και φέτος 
το ποσοστό των τμημάτων, η βάση 
εισαγωγής των οποίων είναι κάτω 

των 10.000 μορίων. Συνολικά 184 
τμήματα έχουν βάση εισαγωγής 
κάτω των 10.000 μορίων, κάτι που 
μεταφράζεται σε ποσοστό 40%.

Ενδεικτικό της πτώσης που ση-
μειώθηκε στις βάσεις όλων των επι-
στημονικών πεδίων είναι το γεγο-
νός ότι μόλις δύο (2) από το σύνο-
λο των τμημάτων έχουν βάση εισα-
γωγής πάνω από 19.000 μόρια, για 
την εισαγωγή στα οποία, όμως, συ-

νυπολογίζεται και βαθμός ειδικού 
μαθήματος.

Σε γενικές γραμμές, στις ανθρω-
πιστικές σπουδές, οι νομικές σχο-
λές κράτησαν τις βάσεις τους στα-
θερές στα περυσινά επίπεδα, άνο-
δο σημείωσαν οι σχολές ψυχολογί-
ας, αλλά και οι χαμηλόβαθμες σχο-
λές του 1ου επιστημονικού πεδίου.

Όσον αφορά στις σχολές των θε-
τικών σπουδών, πτώση καταγρά-

φηκε στις πολυτεχνικές σχολές και 
στις σχολές όπως είναι της φυσι-
κής, της χημείας και των μαθημα-
τικών.

Ωστόσο, αντίθετη πορεία ακο-
λούθησαν οι σχολές οικονομίας και 
πληροφορικής, όπου σημειώθη-
κε άνοδος των βάσεων, σε ποσο-
στό έως και 20%. Ανοδικά κινήθη-
καν και οι βάσεις των αρχιτεκτονι-
κών σχολών.

Ιστορική πτώση, που μεταφρά-
ζεται στο «σπάσιμο του φράγμα-
τος» των 18.000 μορίων προς τα 
κάτω, κατέγραψαν φέτος οι βά-

σεις των ιατρικών σχολών, με 
εξαίρεση δύο από τις συνολικά 
επτά. Όλες οι ιατρικές σχολές κι-
νήθηκαν πτωτικά, με τις βάσεις 

των ιατρικών σχολών Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης να παραμένουν 
πάνω από τις 18.000 μόρια, χάνο-
ντας 474 και 510 μόρια αντίστοι-

χα, σε σχέση με πέρυσι. Οι βάσεις 
τους διαμορφώθηκαν στα 18.250 
μόρια για την Ιατρική Αθηνών και 
στα 18.075 για την Ιατρική Θεσ-

σαλονίκης. Ακολουθούν η Ιατρική 
Πατρών με 17.825 μόρια (πτώση 
573 μόρια), η Ιατρική Ιωαννίνων 
με 17.625 μόρια (πτώση 640 μό-

ρια), η Ιατρική Λάρισας με 17.600 
μόρια (πτώση 649 μόρια) και η Ια-
τρική Ηρακλείου με 17.575 μόρια 
(πτώση 669 μόρια). Με τη μεγα-

λύτερη πτώση, 723 μορίων, είναι 
στο χαμηλότερο σημείο η Ιατρι-
κή Αλεξανδρούπολης, με 17.400 
μόρια.

Συνολικά, από τα 459 τμήματα 
πτωτικά κινήθηκαν οι βάσεις σε 
325 τμήματα, ενώ άνοδο σημεί-
ωσαν οι βάσεις 134 τμημάτων. 
Ποσοστιαία, οι παραπάνω αριθ-
μοί «δείχνουν» το 70% των τμη-
μάτων να έχουν καθοδική πο-

ρεία στην βάση εισαγωγής τους.

Τμήματα με βάση κάτω 
του... 1.000

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό, είναι 
το γεγονός ότι φέτος τρία τμήμα-
τα έχουν βάση κάτω των 1.000 

μορίων. Πρόκειται για τα τμήμα-
τα:

- Δασολογίας και Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος, του Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, με έδρα στο Καρπενήσι. 
Βάση εισαγωγής 2020: 625.

- Επιστήμης Βιοσυστημάτων 
και Γεωργικής Μηχανικής, του 
Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα 
το Μεσολόγγι. Πτώση: Βάση ει-
σαγωγής 2020: 875.

- Περιβάλλοντος, του Ιόνιου 
Πανεπιστημίου, με έδρα τη Ζά-

κυνθο. Βάση εισαγωγής 2020: 
900.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πέρ-
σι, η χαμηλότερη βάση εισαγω-
γής ήταν 4.016 (Ιταλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας, στη Θεσσα-
λονίκη).

Δύο τμήματα με βάση άνω των 
19.000 μορίων

Από το σύνολο των 459 τμη-
μάτων, μόλις δύο έχουν βάση ει-
σαγωγής πάνω από 19.000 μό-
ρια, για την εισαγωγή στα οποία, 
όμως, συνυπολογίζεται και βαθ-

μός ειδικού μαθήματος. Πρόκει-
ται για την αρχιτεκτονική Αθη-
νών (19.165 μόρια) και το τμήμα 
αγγλικής γλώσσας και φιλολογί-
ας στη Θεσσαλονίκη (19.075 μό-
ρια).

Συνέχεια στη σελίδα 6.

  « Έπεσαν» κάτω από τα 18.000 μόρια οι ιατρικές σχολές

  Πτώση βάσεων για το 70% των τμημάτων


