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ΦΥΣΙΚΗ 66,8% µαθητές µας έγραψαν από 14 έως 20
ΦΥΣΙΚΗ Μέγιστοι βαθµοί: 19,8 - 19,7 - 19,4
ΧΗΜΕΙΑ
ΧΗΜΕΙΑ

Στους 12 µαθητές που έγραψαν πάνω από 17 
οι 8 ήταν µαθητές µας / 1ος βαθµός στη Βέροια 18,9

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 62,2% µαθητές µας έγραψαν από 14 έως 20
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 64,7% µαθητές µας έγραψαν από 17 έως 20
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Μαθητές µας έγραψαν 2 στα 4  20άρια στη Βέροια
ΑΡΧΑΙΑ Μαθητές µας έγραψαν τον 2ο & 3ο βαθµό 

στη Βέροια 18,7 και 18,3
ΕΚΘΕΣΗ 65,4% µαθητές µας έγραψαν από 14 έως 18

Α.Ο.Θ. Μέγιστοι βαθµοί  19,9 & 19,4
ΙΣΤΟΡΙΑ 57,3% µαθητές µας έγραψαν από 15 έως 20

Α.Ε.Π.Π. Μέγιστοι βαθµοί  19,8 & 19,4

ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
18.775 µόρια 18.141 µόρια 18.100 µόρια

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ο πρώτος των πρώτων)
1ος σε ΟΛΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ της ΗΜΑΘΙΑΣ στη Θετική Κατεύθυνση

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έγραψε:

Η μαθήτριά μας που πρώτευσε έγραψε: Ο μαθητής μας που πρώτευσε έγραψε:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ:  19,8
ΦΥΣΙΚΗ:  19,7
ΧΗΜΕΙΑ:  18,3
ΕΚΘΕΣΗ:  16,8

ΛΑΤΙΝΙΚΑ:  20
ΑΡΧΑΙΑ:  18,7
ΙΣΤΟΡΙΑ:  17

ΑΕΠΠ:        19,8
ΑΟΘ:        18,9
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 18,1

Μόρια: 18.775 περνάει ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μόρια: 17.754

( Α Ν Ω Ν Υ Μ Α  Λ Ο Γ Ω  G D P R )

Η επιτυχία μου στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019 ήταν αποτέλεσμα αφενός της οργανωμένης, μεθοδι-
κής και πολύχρονης μελέτης, αφετέρου της αδιάλειπτης προσπάθειας για κατάκτηση του στόχου και 
των ονείρων μου. Στην πορεία προς τις εξετάσεις συνοδοιπόροι μου ήταν τόσο η οικογένεια μου όσο 
και οι καθηγητές μου στο Γενικό Λύκειο Μελίκης και στο φροντιστήριο καθώς όλοι τους συντέλεσαν 
–ο καθένας με τον ιδιαίτερο τρόπο του- στην επίτευξη του στόχου μου.
Στις αρχές της Γ’ Λυκείου, στην κορύφωση της προσπάθειας όλων των προηγούμενων χρόνων, 
αισθάνθηκα ότι ήμουν λίγο πίσω σε σχέση με τους συμμαθητές μου που φοιτούσαν προηγουμένως 
στον Όμιλο. Εντούτοις οι καθηγητές και το επίπεδο διδασκαλίας του Ομίλου ήταν απίστευτα με 
αποτέλεσμα αυτές οι σκέψεις γρήγορα να εξαφανιστούν. 
Η εγγραφή μου στο φροντιστήριο «Όμιλος» ήταν καθοριστική για την προετοιμασία μου. Η τελική 

προετοιμασία εκεί ήταν υποδειγματική και στο τέλος μετά από σκληρή δουλειά τόσο δική μου όσο και των καθηγητών 
μου στον Όμιλο ήμουν σίγουρος ότι θα επιτύχω υψηλή επίδοση.

Εμπειρία, σκληρή δουλειά, ενθάρρυνση και άψογη 
καθοδήγηση ήταν τα χαρακτηριστικά της 
προετοιμασίας μου στον ΟΜΙΛΟ.
Πέρασα υπέροχα, έγραψα πολύ καλά και περνάω με 
άνεση στην πρώτη μου επιλογή.

Highlights 2019

ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΟΘ:        19,9
ΑΕΠΠ:       19,4
ΕΚΘΕΣΗ:       16,6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  15,7

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ:  19,4
ΧΗΜΕΙΑ: 18,9

Είπε για εμάς:

Είπε για εμάς:

Το 18,9 της Χημείας είναι ο πρώτος βαθμός 

στη Βέροια

στα δυσκολότερα θέματα όλων των εποχών


