
 
Παξαζθεπή 1 Σεπηεκβξίνπ 1995  
 

Πρώτες θέσεις στα Πανεπιστήμια καταλαμβάνοσν μαθητές ποσ προέρτονται από Λύκεια της επαρτίας 
 
Tν θαηλόκελν είλαη πηα ζύλεζεο θαη επηβεβαηώλεηαη ρξόλν κε ην ρξόλν. Mηα πξώηε καηηά ζηνπο πίλαθεο κε ηα νλόκαηα 
ησλ επηηπρόλησλ, αξθεί γηα λα δηαπηζηώζεη θαλείο όηη ηηο πξώηεο ζέζεηο ζηα Παλεπηζηήκηα εμαθνινπζνύλ λα 
θαηαιακβάλνπλ καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη από Λύθεηα ηεο επαξρίαο.  
Οη αξηζκνί είλαη απνθαιππηηθνί. Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο πνπ εηζάγνληαη πξώηνη ζε όιεο ηηο ζρνιέο ησλ AEI είλαη 
παηδηά πνπ απνθνίηεζαλ από ζρνιεία ηεο επαξρίαο.  
Kαη ηα εξσηήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ είλαη εύινγα. Πόζν ίζεο είλαη νη επθαηξίεο αλάκεζα ζε απηνύο ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 
καζεηέο αληίζηνηρσλ Λπθείσλ ηεο πξσηεύνπζαο; Eρνπλ άξαγε ηελ ίδηα δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε θξνληηζηήξηα θαη ζε 
ηδηαίηεξα καζήκαηα; Mήπσο έρνπλ ιηγόηεξνπο «πεηξαζκνύο» ζηε δηαζθέδαζε θαη ην δηάβαζκα αλάγεηαη ππνρξεσηηθά ζηε 
κία θαη κνλαδηθή δηέμνδν; ΤH κήπσο, ελ ηέιεη, ε δηέμνδνο είλαη ε θπγή από ηε κηθξή θνηλσλία ηεο επαξρηαθήο πόιεο;  
Πάλησο, αλ ζηαζνύκε ζηα λνύκεξα, ε θεηηλή ρξνληά εκθάληζε ηα πςειόηεξα πνζνζηά καζεηώλ από ηελ επαξρία πνπ 
εηζάγνληαη πξώηνη ζηα AEI. Σπλνιηθά, 273 απόθνηηνη ζρνιείσλ ηεο επαξρίαο κπήθαλ πξώηνη θαη δεύηεξνη ζε 
παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο έλαληη 121 απόθνίησλ ιπθείσλ ηεο Aηηηθήο.  
Aλαηξέρνληαο ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ησλ ηειεπηαίσλ 6 ρξόλσλ κε ηα νλόκαηα ησλ πξώησλ πνπ εηζάγνληαη ζηα AEI, 
έλα αθόκε ζηνηρείν πνπ πξνθύπηεη είλαη ε ππεξνρή ησλ θνξηηζηώλ έλαληη ησλ αγνξηώλ. Σπλνιηθά, ηα ηειεπηαία 6 ρξόληα, 
782 θνξίηζηα θαηαιακβάλνπλ ηηο πξώηεο ζέζεηο ζηα Παλεπηζηήκηα έλαληη 662 αγνξηώλ.  
Aλαιπηηθά.  
1990. Hηαλ «ρξπζή» ρξνληά γηα ηελ επαξρία πνπ ζεκείσζε 200 πξσηηέο. Tα ζρνιεία πνπ μερώξηζαλ ήηαλ ην Eληαίν 
Πνιπθιαδηθό Iσαλλίλσλ, ην 3ν Λύθεην Hξαθιείνπ, ην 1ν Λύθεην Kαξδίηζαο, ην 5ν Λύθεην Kαβάιαο, ην 2ν Λύθεην Ξάλζεο.  
1991. Tνπο 225 έθηαζαλ νη πξώηνη από ηελ επαξρία ην 1991 έλαληη 40 πξώησλ από Λύθεηα ηεο Aζήλαο. H Πάηξα, ην 
Hξάθιεην, ηα Xαληά, ηα Iσάλληλα είλαη νη πεξηνρέο ηεο Eιιάδαο, από ηα Λύθεηα ησλ νπνίσλ απνθνίηεζαλ νη πεξηζζόηεξνη 
αξηζηνύρνη. Aθνινπζνύλ, ε Λάξηζα, ν Bόινο θαη ε Aξηα.  
Σπγθεθξηκέλα, 3 απόθνηηνη από ην 4ν Λύθεην Πάηξαο θαηέιαβαλ ηηο πξώηεο ζέζεηο ζε ζρνιέο ησλ AEI. Tν 7ν Λύθεην 
Πάηξαο είρε 2 πξσηηέο, θαη από κία πξσηηά είραλ ην 2ν Λύθεην ηεο πόιεο, ην 3ν Λύθεην, ην Eληαίν Πνιπθιαδηθό θαη ην 
Eθθιεζηαζηηθό Λύθεην.  
Iσάλληλα-Xαληά  
Σεκαληηθέο επηηπρίεο ζεκείσζαλ θαη ηα ζρνιεία ησλ Iσαλλίλσλ. Aπό δύν πξσηηέο είραλ ην 4ν Λύθεην ηεο πόιεο θαη ην 
θιαζηθό Λύθεην θαη από κία πξσηηά ην Λύθεην Zσζηκαίαο Σρνιήο, ην 3ν θαη ην 5ν Λύθεην.  
Πξσηηέο ζεκεηώζεθαλ θαη ζε 5 Λύθεηα ησλ Xαλίσλ, ην 2ν, ην 3ν, ην 4ν ην 5ν θαη ην Eληαίν Πνιπθιαδηθό. Aπό 2 ζέζεηο 
ζηνλ πίλαθα ησλ πξώησλ έρνπλ ηα Λύθεηα ησλ Tξηθάισλ, ηεο Λακίαο, ηεο Kαηεξίλεο, ηεο Kαβάιαο θαη ηνπ Aγξηλίνπ. Γηα 
πξώηε θνξά ζην λνκό Φζηώηηδαο είρακε 15 πξσηηέο (7 ζε AEI θαη 8 ζε TEI).  
1992. Tνπο 118 έθηαζαλ νη πξώηνη ζηελ επαξρία ην 1992, έλαληη 82 πξώησλ από Λύθεηα ηεο Aζήλαο. H πξώηε ησλ 
πξώησλ Eιέλε Πνιπδώξνπ πνπ ζπγθέληξσζε 6.328 κόξηα θαη κπήθε πξώηε ζηε Σρνιή Eθεξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 
ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Aζελώλ, πξνέξρεηαη από ην Λύθεην Kαιαβξύησλ.  
Ο Aρ. Mπαηδηάθαο από ην 5ν Λύθεην Λάξηζαο κπήθε πξώηνο ζηελ Οδνληηαηξηθή Θεζζαινλίθεο. H Θενδώξα Γνπιηώηε 
από ην Eληαίν Πνιπθιαδηθό Tξηθάισλ εηζήρζε πξώηε ζηελ Iαηξηθή Aζελώλ. Ο Δεκ. Mνπξηδνύρνο από ην 1ν Λύθεην 
Aηγίνπ κπήθε πξώηνο ζηε Σρνιή Πνιηηηθώλ Mεραληθώλ Πάηξαο. H Δέζπνηλα Kνπηζνύκπα από ην 2ν Λύθεην Hξαθιείνπ 
πέξαζε πξώηε ζην ηκήκα Iζηνξίαο Aξραηνινγίαο. Ο Eπαγγ. Kξηηζσηάθεο από ην 5ν Λύθεην Hξάθιεηνπ πέξαζε πξώηνο 
ζην Mαζεκαηηθό Kξήηεο θαη ε Φσηεηλή Δακάξε από ην 9ν Λύθεην Hξαθιείνπ κπήθε πξώηε ζην Xεκηθό Πάηξαο.  
1993. Aπό ηνπο 199 πξώηνπο ζπλνιηθά, νη 144 πξνέξρνληαη από ηελ επαξρία θαη νη 55 από ηελ Aηηηθή. Οη πεξηζζόηεξεο 
πξσηηέο, απηή ηε ρξνληά, ζεκεηώζεθαλ ζηελ Πάηξα θαη ζηε Θεζζαινλίθε.  
1994. Aπό ηηο 195 ζπλνιηθά πξσηηέο, νη 136 ζεκεηώζεθαλ ζηελ επαξρία θαη νη 59 ζηελ Aηηηθή. H Θεζζαινλίθε θαηέρεη 
πάιη ηελ πξώηε ζέζε θαη αθνινπζνύλ ηα Λύθεηα Hξαθιείνπ, Xαλίσλ, Bόινπ θαη Iσαλλίλσλ. 1995. H ρξνληά κε ηα 
πςειόηεξα πνζνζηά ζηνπο επηηπρόληεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ επαξρία. Σηνπο 394, ζπλνιηθά, πξώηνπο θαη δεύηεξνπο 
όισλ ησλ ζρνιώλ ησλ AEI, νη 273 πξνέξρνληαη από ηελ επαξρία θαη νη 121 από ηελ Aηηηθή. Οη πεξηζζόηεξεο πξσηηέο 
θέηνο εκθαλίζηεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζνύλ ην Hξάθιεην, ε Πάηξα, ηα Iσάλληλα, ν Bόινο, ηα 
Xαληά θαη ε Pόδνο. Πξσηηέο, αθόκε, ζεκεηώζεθαλ ζηε Mπηηιήλε, ζηελ Aιεμαλδξνύπνιε, ζηα Tξίθαια θαη ζηηο Σέξξεο.  
 
 
H ΣYNTAΓH της επιτστίας:  
Kνξίηζη από ηελ επαξρία θαη απόθνηηε δεκνζίνπ Λπθείνπ  
Tης EΛENAΣ BAPINΟY  
Kνξίηζη από ηελ επαξρία, απόθνηηε δεκνζίνπ Λπθείνπ. Δελ πξόθεηηαη γηα αγγειία ζπλνηθεζίνπ. Eίλαη ε... ρξπζή ζπληαγή 
γηα επηηπρία ζηηο Γεληθέο Eμεηάζεηο.  
Aθνύ θαη θέηνο, ε παξάδνζε ζπλερίζηεθε. H επαξρία, ηα θνξίηζηα θαη ηα δεκόζηα ζρνιεία, αξίζηεπζαλ γηα άιιε κία 
ρξνληά, ζύκθσλα κε ηνπο νλνκαζηηθνύο θαηαιόγνπο ησλ επηηπρόλησλ πνπ εθδόζεθαλ από ην ππνπξγείν Παηδείαο.  
Aπό ηηο 10 ην πξσί ρζεο νη επηηπρόληεο ησλ θεηηλώλ Γεληθώλ Eμεηάζεσλ δηάβαδαλ ζηνπο θαηαιόγνπο πνπ αλαξηήζεθαλ 
ζε όια ηα Λύθεηα ηεο ρώξαο, ην όλνκά ηνπο θαζώο θαη ηε Σρνιή εηζαγσγήο ηνπο, πνπ ήηαλ θαη ε κόλε αγσλία ηνπο, αθνύ 



γλώξηδαλ ήδε ηελ επηηπρία ηνπο ζηα Aλώηαηα θαη Tερλνινγηθά Iδξύκαηα, από ηηο βαζκνινγηθέο βάζεηο ησλ Tκεκάησλ πνπ 
αλαθνηλώζεθαλ πξόζθαηα.  
Οπσο πξνέθπςε από ηελ επεμεξγαζία ησλ θαηαιόγσλ κε ηνπο 200 αξηζηνύρνπο θαη ησλ ηεζζάξσλ δεζκώλ (50 πξώηνη 
θάζε δέζκεο) θαζώο θαη ησλ δύν πξώησλ επηηπρόλησλ θάζε Σρνιήο (197 Σρνιέο), ηα Λύθεηα ηεο επαξρίαο, ηα θνξίηζηα 
θαη ηα δεκόζηα ζρνιεία δηαθξίζεθαλ, όπσο ζπκβαίλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαη ζηηο θεηηλέο Γεληθέο Eμεηάζεηο. Οη πξσηηέο  
Aλαιπηηθά, ζηνπο δηαθόζηνπο πξώηνπο θαη ησλ ηεζζάξσλ δεζκώλ, νη 105 είλαη θνξίηζηα θαη νη 95 αγόξηα.  
Σηνπο πελήληα πξώηνπο θάζε δέζκεο: Σηελ 1ε δέζκε (πνιπηερληθέο θαη θπζηθνκαζεκαηηθέο ζρνιέο) νη 39 είλαη αγόξηα 
θαη νη 11 θνξίηζηα. Σηε 2ε δέζκε (ηαηξηθέο, θαξκαθεπηηθέο ζρνιέο) νη 29 είλαη αγόξηα θαη νη 21 θνξίηζηα. Σηελ 3ε δέζκε 
(θηινινγηθέο, λνκηθέο ζρνιέο) όπνπ ζπλήζσο ηα θνξίηζηα ζεκεηώλνπλ ζπληξηπηηθή επηηπρία, νη 37 είλαη θνξίηζηα θαη νη 13 
αγόξηα. Kαη ζηελ 4ε δέζκε (Παηδαγσγηθά Tκήκαηα θαη Tκήκαηα Φπζηθήο Aγσγήο) από ηνπο 50 πξώηνπο, νη 36 είλαη 
θνξίηζηα θαη νη 14 αγόξηα.  
Aπό ηνπο δύν πξώηνπο θάζε ζρνιήο, νη 224 είλαη θνξίηζηα θαη νη 170 είλαη αγόξηα. Tηο πξσηηέο θαηά Σρνιή ζεκείσζαλ 
113 θνξίηζηα, έλαληη ησλ 84 αγνξηώλ. Σηνπο δεύηεξνπο επηηπρόληεο θαη πάιη ηα θνξίηζηα έρνπλ ην πξνβάδηζκα, αθνύ είλαη 
111 θαη ηα αγόξηα 86.  
Σπγθξηηηθά, γηα ηνπο επηηπρόληεο από ηα Λύθεηα ηεο επαξρίαο, ηεο Aηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθε:  
Aπό ηνπο δύν πξώηνπο θάζε ζρνιήο (197 ζρνιέο), νη 237 απνθνίηεζαλ από Λύθεηα ηεο επαξρίαο, νη 121 από Λύθεηα ηεο 
Aηηηθήο θαη νη 36 από Λύθεηα ηεο Θεζζαινλίθεο. Aπό ηνπο 197 πξώηνπο, νη 110 πξνέξρνληαη από Λύθεηα ηεο επαξρίαο, νη 
68 από Λύθεηα ηεο Aηηηθήο θαη νη 19 από Λύθεηα ηεο Θεζζαινλίθεο. Οη δεύηεξνη επηηπρόληεο είλαη 127 από ηελ επαξρία, 
53 από ηελ Aηηηθή θαη 17 από ηε Θεζζαινλίθε.  
Tέινο, ηα δεκόζηα ζρνιεία θαη θέηνο πξνεγήζεθαλ ζηελ επηηπρία ζηηο Γεληθέο Eμεηάζεηο, έλαληη ησλ ηδησηηθώλ. 
Σπγθεθξηκέλα, ζηνπο πξώηνπο θαη δεύηεξνπο ησλ 197 ζρνιώλ, νη 367 απνθνίηεζαλ από δεκόζηα Λύθεηα θαη νη 27 από 
ηδησηηθά.  
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