Ανδρέας Σταυρίδης
(ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ)
Ευχαριστούμε το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ, τόσο τους καθηγητές του, όσο και
τον διευθυντή του προσωπικά, γιατί συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του γιού
μας Ανδρέα Σταυρίδη στις Πανελλαδικές
εξετάσεις και την εισαγωγή του στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι γονείς του Γιώργος- Αθανασία Σταυρίδη
Άσπα Κανελλοπούλου
(ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Η χαρά μου είναι μεγάλη για την επιτυχία μου αυτή. Δεν πίστευα ότι θα γράψω
τόσο καλά και ότι θα περάσω στην Νομική Αθηνών. Είχα πρόγραμμα, ήμουν μαθήτρια που διάβαζα, έβγαινα τις βόλτες
μου και δεν δυσκολεύτηκα πολύ. Σίγουρα
δεν θα τα είχα καταφέρει αν δεν είχα την
στήριξη της οικογένειας μου, των φίλων μου αλλά κυρίως
των καθηγητών μου, καθώς ήταν πάντοτε δίπλα μου και
με βοηθούσαν τόσο στα μαθήματα όσο και στην ψυχολογία
μου. Ευχαριστώ πολύ τον διευθυντή και τους καθηγητές
μου στο φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ, που ακόμα και 10 φορές
να έδινα, θα ζητούσα τους ίδιους.
Κελεπούρης Μιχάλης
(ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ)
Μια αρκετά δύσκολη χρόνια έφτασε στο
τέλος της με το πιο ουτοπικό -για εμένασενάριο. Ύστερα από δυο χρόνια ασταμάτητης προσπάθειας και εργασίας, κατόρθωσα να περάσω επιτυχώς στο τμήμα
Ψυχολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου
Αθηνών, σχολή που αποτελεί την πρώτη μου επιλογή. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους γονείς μου που
δεν έλειψαν λεπτό από το πλευρό μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, το φροντιστήριο μου ΘΕΜΕΛΙΟ και τους καθηγητές μου για την άψογη συνεργασία μας αλλά και για το
γεγονός ότι δεν έπαψαν ποτέ τους να πιστεύουν σε μένα και
να με παροτρύνουν να συνεχίσω αυτόν τον επίπονο αλλά
κερδοφόρο αγώνα.
«Τα όνειρα όντως γίνονται πραγματικότητα αρκεί να το θες
και να παλέψεις μέχρι τέλους για αυτά».
Παπαδόπουλος Γιάννης
(ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ)
Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να περάσω στη σχολή που επιθυμούσα και μάλιστα με άριστη βαθμολογία και
συγκεκριμένα έγραψα 18,4 ΜΑΘ/19,8 ΑΟΘ/18,4 Η/Υ!!
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μου

στο ΘΕΜΕΛΙΟ που με βοήθησαν να φτάσω σε αυτό το σημείο και με καθοδήγησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς,
καθώς και ένα ευχαριστώ στην διεύθυνση του φροντιστηρίου που κάνει φοβερή δουλειά για να πραγματοποιηθούν οι
στόχοι όλων των μαθητών.
Νίκος Δημητριάδης
(14ος ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ-18250 μόριαΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ.)
Η Γ’ Λυκείου ήταν μια χρονιά γεμάτη εκπλήξεις και δυσκολίες αλλά έφτασε στο
τέλος της με τον καλύτερο τρόπο: την
είσοδο μου στην σχολή των Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας. Σημείο αναφοράς της επιτυχίας μου ασφαλώς
είναι οι καθηγητές του φροντιστήριο μου - ΘΕΜΕΛΙΟαλλά και του σχολείου μου - 6ο ΓΕΛ- οι οποίοι με την πίστη
στις ικανότητες μου και την σωστή καθοδήγηση ενίσχυσαν
την προσπάθεια μου. Εκτός όμως από τους καθηγητές μου,
καθοριστικής σημασίας υπήρξε και η στήριξη της οικογένειας μου αλλά και των στενών μου φίλων, οι οποίοι βοήθησαν
με τον τρόπο τους στην επιτυχία μου.
Κανελλόπουλος Χάρης
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ)
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ
και τους καθηγητές του που με την υποστήριξή τους και
τη σωστή επιστημονική τους καθοδήγηση συνέβαλαν στην
επιτυχία και στην εισαγωγή μου στο τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, το οποίο αποτελούσε 1η επιλογή μου!!
Μητρούλια Δήμητρα
(7η ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ)
Αισθάνομαι πολύ χαρούμενη για την άριστη
βαθμολογία που πέτυχα στις εξετάσεις και
για την εισαγωγή μου στην Φιλολογία Πατρών (7η) η οποία αποτελούσε την πρώτη
μου επιλογή. Μια προσπάθεια απαιτητική
στην οποία συνέβαλε η στήριξη των καθηγητών μου στο
ΘΕΜΕΛΙΟ γι’ αυτό και τους ευχαριστώ πολύ!!!
Γιώργος Αγγέλης (8ος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ)
Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να
περάσω στη σχολή που επιθυμούσα και
μάλιστα στους 8 πρώτους!! Θέλω να πω
ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές
μου στο ΘΕΜΕΛΙΟ που με βοήθησαν να
φτάσω σε αυτό το σημείο και με καθοδήγησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς και ένα
ευχαριστώ στην διεύθυνση του φροντιστηρίου που κάνει
φοβερή δουλειά για να πραγματοποιηθούν οι στόχοι όλων
των μαθητών.

Αντωνόπουλος Νίκος (11ος ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ)
Το ΘΕΜΕΛΙΟ είναι ένα από τα καλύτερα φροντιστήρια της
Πάτρας. Άριστες υποδομές, ολιγομελή τμήματα και καθηγητές πάντα πρόθυμοι να συνδράμουν με κάθε τρόπο ώστε να
επιτευχθεί η επαρκής κατανόηση από τους μαθητές. Υψηλά
επίπεδα επιτυχίας σε κάθε είδους εξέταση και χωρίς καμία
επιφύλαξη, ένα από τα φροντιστήρια, που αν και βρίσκεται
εκτός του κέντρου της πόλης, προτείνεις στον οποιοδήποτε
ως πρώτη επιλογή.
Γεωργία Σπυροπούλου
(2η ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ-17025 μόρια)
Είμαι πολύ χαρούμενη για την επιτυχία μου
αυτή, παρά τις δυσμενείς συνθήκες και την
πίεση που επικράτησαν την φετινή σχολική
χρονιά. Παρ’ όλα αυτά, με τη βοήθεια των
καθηγητών μου, του σχολείου και του φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ, κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου και το όνειρο
που είχα από μικρή.
Φωτεινοπούλου Παναγιώτα
(ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ-18800
ΜΟΡΙΑ)
Στο άκουσμα των «Πανελληνίων Εξετάσεων», η πλειοψηφία των μαθητών, αν όχι
όλοι, σαστίζουμε. Το άγχος και η αγωνία χαρακτηρίζουν
τους περισσότερους από τους εν δυνάμει εξεταζομένους.
Στον βαθμό που με αφορά, όλα τα παραπάνω αρνητικά συναισθήματα κατόρθωσα να τα ξεπεράσω με τη βοήθεια του
Φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ και του εξαιρετικού διδακτικού
προσωπικού. Καθηγητές – θεμέλια που παρέχουν πέραν
της ψυχολογικής υποστήριξης, όλα τα απαραίτητα εφόδια
για να αγγίξεις τον στόχο σου. Δίχως αμφιβολία, για τον
αποφασισμένο μαθητή να πετύχει, η ταυτόχρονη στήριξη
του Φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ, δε μπορεί παρά να έχει την
επιτυχία μονόδρομο.
Σπαγαδώρος Γιώργος
(ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ)
Το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ λειτουργεί με επαγγελματισμό,
ενώ παράλληλα νιώθεις ένα φιλικό περιβάλλον από την
πρώτη ημέρα. Οι καθηγητές προσαρμόζουν τον τρόπο διδασκαλίας τους για τον κάθε μαθητή και τον παροτρύνουν,
όταν και όσο χρειάζεται, χωρίς να τον πιέσουν. Προσωπικά,
πριν δώσω εξετάσεις, ένιωθα σίγουρος για τον εαυτό μου
και ταυτόχρονα ξεκούραστος. Εκ των υστέρων, είμαι ευγνώμων που επέλεξα το συγκεκριμένο φροντιστήριο.
Βυθούλκας Μάριος
(ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ)
Φοίτησα στο φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έγραψα 17.470 μόρια από Θετική Κατεύθυνση. Αυτό που θέλω να επισημάνω, τουλάχιστον για τους
καθηγητές της δικής μου κατεύθυνσης, είναι ότι το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ έχει εξαιρετικούς καθηγητές, που όχι
μόνο έχουν εξειδικευμένη γνώση της εξεταστέας ύλης και
εμπειρία χρόνων στις Πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά διαθέτουν και την κατάλληλη μεταδοτικότητα, ώστε να καταλάβει ο κάθε μαθητής το μάθημα που του διδάσκεται .Θα
πρέπει να αναφερθεί ότι οι ίδιοι οι καθηγητές σπαταλούν
αφιλοκερδώς το προσωπικό τους χρόνο εκτός μαθήματος
για να επιλύσουν οποιεσδήποτε απορίες στον μαθητή. Όσον
αφορά τους γονείς και τις μέρες τις οποίες ζούμε, σε εμένα
προσωπικά αλλά και στους υπόλοιπους μαθητές, ο διευθυντής του φροντιστηρίου προσπαθούσε να ικανοποιεί όλες
σχεδόν τις επιθυμίες μας.

Σίνου Εύη
(2η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ)
Υπήρξα μαθήτρια του φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ με σκοπό την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις από το οποίο έλαβα στήριξη τόσο μαθησιακή όσο και ψυχολογική. Το
κλίμα ήταν πάντα ζεστό και οικογενειακό. Οι
καθηγητές που είχα στα μαθήματα των πεδίων των Θετικών
Επιστημών και των Επιστημών Υγείας, τα οποία είχα επιλέξει, ήταν εξαιρετικοί και είχαν σκοπό να κάνουν κάθε τμήμα
της ύλης κατανοητό στους μαθητές τους. Ήταν διαθέσιμοι
να λύσουν οποιαδήποτε απορία οποιαδήποτε στιγμή, καθώς
και να μας παρέχουν επιπρόσθετο υλικό όποτε το χρειαζόμασταν, αφιερώνοντας έτσι πολύ χρόνο και προσπάθεια στη
σωστή προετοιμασία μας. Συνολικά, στο ΘΕΜΕΛΙΟ κατέκτησα πολλές γνώσεις τόσο εντός της σχολικής ύλης όσο και
εκτός αυτής και κατάφερα έτσι να πετύχω το στόχο μου να
περάσω στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και μάλιστα στη 2η θέση όσον αφορά στην κατάταξη.
Χάρη στους εκπαιδευτικούς του φροντιστηρίου, στο προσωπικό της γραμματείας και στον διευθυντή του, η εμπειρία των
Πανελλαδικών ήταν πολύ λιγότερο αγχωτική απ’ ό,τι την φανταζόμουν και οδήγησε τελικά στην πρώτη μεγάλη επιτυχία
μου, κάτι για το οποίο θα είμαι πάντοτε ευγνώμων.
Καζίκη Δάνια
(ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ)
Το ΘΕΜΕΛΙΟ μου παρείχε όλα τα απαραίτητα
εφόδια για την επιτυχία μου στις πανελλήνιες
εξετάσεις. Είχα ιδιαίτερους και πολύ έμπειρους
καθηγητές που πρώτα απ’ όλα με έκαναν να αγαπήσω την
επιστήμη, αλλά και φυσικά να εμπεδώσω μεθοδικά την ύλη.
Εμπιστεύτηκα στο ΘΕΜΕΛΙΟ το μέλλον μου και όντως
πέρασα στη σχολή που ήθελα. Είμαι μέχρι σήμερα πολύ
ευγνώμων για τους ανθρώπους που γνώρισα εκεί και με
βοήθησαν να αποκτήσω αυτή την αντίληψη.
Στρατούλιας Γιώργος
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ)
Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να περάσω στη σχολή που επιθυμούσα και μάλιστα με άριστη βαθμολογία και
συγκεκριμένα έγραψα 18,1 ΜΑΘ/19,4 ΑΟΘ/19,8 Η/Υ!!
Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μου
στο ΘΕΜΕΛΙΟ που με βοήθησαν να φτάσω σε αυτό το σημείο και με καθοδήγησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς,
καθώς και ένα ευχαριστώ στην διεύθυνση του φροντιστηρίου
που προσπαθεί να πραγματοποιηθούν οι στόχοι όλων των
μαθητών.
Σπίνου Αδαμαντία
(ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Επέλεξα το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ, από το οποίο έμεινα
πλήρως ικανοποιημένη από τον τρόπο διδασκαλίας και τους
καθηγητές με τους οποίους συνεργάστηκα ως μαθήτρια
θεωρητικής κατεύθυνσης. Πολύ σημαντικό κρίνω το γεγονός ότι τα τμήματα στα οποία χωρίζονται οι μαθητές είναι
ολιγομελή, ώστε να παρέχεται μια αποτελεσματικότερη και
προσωπική επαφή του μαθητή τόσο με τον καθηγητή όσο
και με το ίδιο το μάθημα, και να υπάρχει περισσότερος χρόνος για επίλυση αποριών, ανάλυση ζητημάτων και επαναλήψεις. Επιπλέον, παρέχεται ένα ευχάριστο κλίμα, ευελιξία
και εύκολη επικοινωνία με τους καθηγητές και το υπόλοιπο
προσωπικό, σεμινάρια προσανατολισμού αλλά και ορισμένες συναθροίσεις όπως αυτής της Τσικνοπέμπτης. Παρέχει
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών με ανταγωνιστικά δίδακτρα, με
άριστους καθηγητές και λειτουργικά τμήματα.

Κούγελος Αλέξανδρος
(ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ)
Το Φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ το είχα ως το δεξί μου χέρι.
Οι άριστα καταρτισμένοι καθηγητές ήταν οδηγοί μου για
τον αγώνα που ονομάζεται πανελλήνιες. Η μεγάλη εμπειρία
τους με βοήθησε στο να φέρω εις πέρας τις υποχρεώσεις
μου απέναντι στο κάθε μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, πέρα από τις ικανότητες που απαιτείται να εξελίξει κανείς, σημαντικό ρόλο έχει και η όρεξη για δουλειά
και οι καθηγητές του φροντιστηρίου παρέχουν το κατάλληλο κλίμα για την ψυχολογική ενδυνάμωση των μαθητών
τους. Ακόμη τα ολιγομελή τμήματα σε συνδυασμό με το ευέλικτο πρόγραμμα του φροντιστηρίου καθιστούν την όποια
απρογραμμάτιστη συγκυρία γεγονότων διαχειρίσιμη. Κρίνω
σημαντικό να αναφέρω και τα Κυριακάτικα τεστ προόδου
τα οποία βοήθησαν πολύ στην κάλυψη των κενών κατά την
διάρκεια των δύο αυτών χρόνων. Συνοψίζοντας, συστήνω
σε κάθε μαθητή ανεπιφύλακτα να πάει στο φροντιστήριο
ΘΕΜΕΛΙΟ και θα επιβεβαιώσει τα όσα προανέφερα!!!
Τσιτσιρόπουλος Νεκτάριος (ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ)
Ευχαριστώ πολύ τον διευθυντή και όλους τους καθηγητές που
είχα στο φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν
πραγματικά ώστε τελικά να καταφέρω αυτό που ήθελα! Το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας μου το οφείλω περισσότερο σε
αυτούς και τις γνώσεις τους, παρά στο διάβασμά μου!
Λάζαρη Χρυσάφη (ΣΜΥΑ)
Το ΘΕΜΕΛΙΟ είναι ένα εξαιρετικό φροντιστήριο, στο οποίο
οι καθηγητές μας ήταν πολύ υποστηρικτικοί και προσέφεραν μάθημα υψηλού επιπέδου. Η καθοδήγησή τους ήταν
ουσιαστική για την επίτευξη του στόχου μου, την εισαγωγή
μου στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, για
την οποία τους είμαι ευγνώμων!
Μητροπούλου Βασιλική (ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ)
Ευχαριστούμε τον διευθυντή του φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ
για την βοήθεια που πρόσφερε στην κόρη μας Μητροπούλου Βασιλική, η οποία ήταν καθοριστική για την εισαγωγή
της στη σχολή Νομικής Θράκης, όπως επίσης και τους καθηγητές με τους οποίους συνεργάστηκε ως μαθήτρια θεωρητικής κατεύθυνσης. Πολύ σημαντικό κρίνω το γεγονός ότι
τα τμήματα στα οποία χωρίζονται οι μαθητές είναι ολιγομελή, ώστε να παρέχεται μια αποτελεσματικότερη και προσωπική επαφή του μαθητή τόσο με τον καθηγητή όσο και
με το ίδιο το μάθημα, και να υπάρχει περισσότερος χρόνος
για επίλυση αποριών, ανάλυση ζητημάτων και επαναλήψεις.
Επιπλέον, παρέχεται ένα ευχάριστο κλίμα, ευελιξία και εύκολη επικοινωνία με τους καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό, σεμινάρια προσανατολισμού και διάφορες εκδηλώσεις
ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Οικογένεια Ανδρέα Μητρόπουλου
Γκοζντάρης Βασίλης
(ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ–18660 ΜΟΡΙΑ)
Το όνειρό μου ήταν να περάσω στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Θυσίασα πολλά πράγματα την χρονιά που μας πέρασε, διάβασα πολύ, με σύστημα και χωρίς να αφήνω κενά
για να πετύχω το στόχο μου. Τα προηγούμενα χρόνια ήμουν
ένας μέτριος μαθητής, του 15,5 όμως φέτος στην Γ’ Λυκείου έδωσα όλο μου τον εαυτό και τα κατάφερα με τη βοήθεια των καθηγητών του φροντιστηρίου μου ΘΕΜΕΛΙΟ το
οποίο θεωρώ απαραίτητο σήμερα. Το διδακτικό προσωπικό
του φροντιστηρίου ήταν πολύ ευγενικό, όλοι οι καθηγητές
είχαν πολύ υψηλή μεταδοτικότητα, υπομονή και αγάπη
για την διδασκαλία, τα τμήματα ήταν ολιγομελή και πάντα
υπήρχε χρόνος για την επίλυση των αποριών για κάθε μα-

θητή ξεχωριστά,. Όμως το κλειδί της επιτυχίας μου, θεωρώ
ότι ήταν και το γεγονός ότι είχα ως «φάρο» σ’ αυτήν την
προσπάθεια το εξής: «Εάν σημαδεύεις τα άστρα, ακόμα κι
αν αποτύχεις θα βρεθείς στο φεγγάρι!»
Κωνσταντινοπούλου Ευαγγελία
(ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ)
Έχοντας περάσει τα τρία χρόνια του Λυκείου στο φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ, οφείλω να ομολογήσω ότι έμεινα πλήρως
ικανοποιημένη από το εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο
βρισκόταν πάντα δίπλα στους μαθητές για την επίλυση
αποριών, τη γραμματειακή υποστήριξη του φροντιστηρίου,
καθώς και από τον ίδιο τον διευθυντή του φροντιστηρίου, ο
οποίος ήταν αρωγός όχι μόνο με τα μαθήματα ενισχυτικής
διδασκαλίας που προσέφερε, αλλά και με την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των παιδιών αποσκοπώντας στην
ομαλότερη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Αθανασοπούλου Κων/να
(ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ευχαριστώ πολύ το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ και
όλους τους καθηγητές του, που με τον άψογο
επαγγελματισμό, την υπομονή και την καθοδήγησή τους συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχή εισαγωγή μου στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Πατρών, που αποτελούσε την πρώτη
μου επιλογή.
Καλέντζης Διονύσης
(ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ)
Η εμπειρία μου στο φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ ήταν η καλύτερη δυνατή. Η συνεργασία μου με τους καθηγητές ήταν
άψογη τόσο στο μαθησιακό όσο και στο ψυχολογικό κομμάτι. Η στήριξη τους ήταν συνεχής καθ’ όλη την διάρκεια της
φοίτησης μου και ιδιαίτερα στις Πανελλήνιες εξετάσεις που
αποτελούν ένα δύσκολο και ευαίσθητο κομμάτι για όλους
τους μαθητές. Επίσης, στο εκπαιδευτικό κομμάτι, ήταν πολύ
κατανοητοί και διαρκώς κοντά μου, με πρόθεση να λύσουν
όλες τις απορίες μου αλλά και να βελτιώσουν τις αδυναμίες μου. Τέλος, η διεύθυνση του φροντιστηρίου ήταν πάντα
κοντά μου, σε όλα τα επίπεδα, προσπαθώντας πάντοτε για
το καλύτερο.
Μητροπούλου Ευαγγελία (ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ)
Ως πρώην μαθήτρια του φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ, θα ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μου, η οποία από την αρχή
μέχρι το τέλος ήταν πολύ ευχάριστη. Παρακολούθησα μαθήματα της 3ης Λυκείου για να προετοιμαστώ για τις πανελλήνιες και το λιγότερο που έχω να πω είναι ότι οι καθηγητές
και η άψογη οργάνωση του φροντιστηρίου με βοήθησαν να
πετύχω τον στόχο μου. Το διδακτικό προσωπικό ήταν πολύ
ευγενικό, όλοι οι καθηγητές είχαν πολύ υψηλή μεταδοτικότητα, υπομονή και αγάπη για την διδασκαλία, τα τμήματα
ήταν ολιγομελή και πάντα υπήρχε χρόνος για την επίλυση
των αποριών για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Το σημαντικότερο βέβαια για εμένα ήταν ότι στην αγχωτική διαδικασία των
Πανελληνίων, δεν ένιωσα στιγμή να είμαι χωρίς βοήθεια,
γιατί σε όσα προβλήματα μου παρουσιάστηκαν όσον αφορά τα μαθήματα μου, η διοίκηση του φροντιστηρίου μου
πρότεινε άμεση και εξατομικευμένη λύση. Εν κατακλείδι, το
φροντιστήριο για εμένα δεν ήταν «αγγαρεία», αλλά χάρη
στο ζεστό και φιλικό κλίμα ήταν περισσότερο σαν μια ευχάριστη βόλτα και τέλος, δεν ένιωσα ποτέ να αντιμετωπίζομαι
ως «απλά ένας πελάτης» γιατί είμαι σίγουρη ότι το ενδιαφέρον που έδειξε το προσωπικό του φροντιστηρίου στην
πορεία μου ήταν αυθεντικό.

Ζωγοπούλου Ξένια (ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ)
«ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ» ΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ
Αναμφίβολα, υπάρχουν πολλές επιλογές, όταν κάποιος
αποφασίζει να εγγραφεί σε κάποιο φροντιστήριο, προκειμένου να ενισχύσει ή να βελτιώσει τις γνώσεις του. Προσωπικά, θεωρώ πως έκανα τη σωστή επιλογή με την εγγραφή
μου στο φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ, εφόσον διαδραμάτισε
καταλυτικό ρόλο στην σταδιοδρομία μου έως τώρα. Αρχικά,
οι πολύ καλές υποδομές και οι παροχές του φροντιστηρίου
( π.χ. δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών από και προς το
φροντιστήριο με κατάλληλα διαμορφωμένα οχήματα, σωστή διαρρύθμιση των χώρων, τακτικός καθαρισμός των αιθουσών κ.λπ. ) εξασφάλιζαν και εξακολουθούν να εξασφαλίζουν ένα ιδιαίτερα αποδοτικό και άνετο κλίμα. Επιπλέον,
η ευγένεια του προσωπικού και η άψογη συμπεριφορά των
καθηγητών βοηθούν τους μαθητές, προσφέροντας την απαραίτητη στήριξη σε οποιαδήποτε επιλογή τους. Παράλληλα,
η διεξαγωγή του μαθήματος με τα εγχειρίδια και τα βιβλία
του φροντιστηρίου συμβάλλει στην επιτυχία και στην καλύτερη κατανόηση των μαθητών, προετοιμάζοντας τους για
τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εξάλλου, αυτός είναι και ο στόχος κάθε
φροντιστηρίου! Όσον αφορά τα δίδακτρα, οι τιμές είναι
προσιτές με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Το σημαντικότερο
όμως είναι πως οι καθηγητές νοιάζονται, ενδιαφέρονται,
ενθαρρύνουν και κατανοούν τους μαθητές, πράγμα που
καθίσταται προϋπόθεση για την επιτυχία σε κάθε στάδιο!!
Διγγελόπουλος Ανδρέας
(ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ -ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ)
Το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ δημιούργησε τα γερά ΘΕΜΕΛΙΑ της μελλοντικής μου επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Καθηγητές με εμπειρία, μεταδοτικότητα, αυστηροί εκεί που
έπρεπε αλλά και υποστηρικτές της ψυχολογίας μου, δεν με
άφησαν δευτερόλεπτο να αισθανθώ άγχος. Υποδομές άριστες,
τα βιβλία του φροντιστηρίου φροντισμένα και κατανοητά που
ήταν «εργαλεία» της μάθησης μου και τέλος ο διευθυντής του
ήταν πάντα δίπλα μας για να μας στηρίζει! ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!
Γκίντζος Ανδρέας (ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές του Φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ και τον διευθυντή του, που με την υποστήριξή τους και τη σωστή επιστημονική τους καθοδήγηση συνέβαλαν στην επιτυχία και στην εισαγωγή μου στο τμήμα της
Νομικής Αθηνών, το οποίο αποτελούσε πρώτη επιλογή μου!!
Τάντουλας Κων/νος (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ)
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές του Φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ και τον διευθυντή του, που με την υποστήριξή τους και τη σωστή επιστημονική τους καθοδήγηση
συνέβαλαν στην επιτυχία και στην εισαγωγή μου στο τμήμα
των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Πατρών, το οποίο αποτελούσε πρώτη επιλογή μου!!
Γασπαρινάτου Ευριδίκη (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ)
Σχετικά με την εμπειρία μου στο φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ
ήταν μία από τις καλύτερες!! Όσον αφορά τους καθηγητές
είναι απίστευτα μεταδοτικοί, συνεργάσιμοι και πρόθυμοι
ανά πάσα ώρα και στιγμή να λύσουν οποιαδήποτε απορία
είχε δημιουργηθεί σχετικά με την διδακτέα ύλη!! Σου μετέδιδαν και γνώσεις έξτρα που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες
σχετικά με τα μαθήματα!! Η γραμματεία επίσης συνεργάσιμη
και εξυπηρετική σε ότι και να χρειαζόμουν!!
Το περιβάλλον του φροντιστηρίου φιλικό, όμορφο και γενικότερα σε όλα υπήρχε σωστή οργάνωση που σε βοηθούσε

στο να βρίσκεσαι σε ένα πρόγραμμα και να μην χάνεσαι!!
Γενικότερα από το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ έχω τις καλύτερες αναμνήσεις και ακόμα διατηρώ φιλικές επαφές με
τους καθηγητές μου, καθώς δεν σε αντιμετωπίζουν απλά
ως μαθητή!! Και το σημαντικότερο είναι ότι είμαι ευγνώμων
επειδή εκτός από την προσωπική προσπάθεια, είχα την βοήθεια και την στήριξη των ανθρώπων του φροντιστηρίου
και κατάφερα να περάσω στην σχολή που ήθελα από μικρή,
αυτή των οικονομικών επιστημών!! Συστήνω σε κάθε μαθητή ανεπιφύλακτα να πάει στο φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ και
θα επιβεβαιώσει τα όσα προανέφερα!!!
Τούμπλαρης Γιώργος (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ)
Το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ ξεχωρίζει….από τα υπόλοιπα.
Από την πρώτη στιγμή της φοίτησης μου αισθανόμουν ότι
βρίσκομαι σε οικείο περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί μου ήταν
τόσο μεταδοτικοί που κατευθείαν οι θεωρίες αλλά και οι
ασκήσεις αποτυπώνονταν στο μυαλό μου, χωρίς να θέλω
ώρες διαβάσματος. Το πρόγραμμα των μαθημάτων μου
δημιουργήθηκε πάνω στις δικές μου επιθυμίες, ώστε να
μην χάνω χρόνο από το προσωπικό μου διάβασμα. Τέλος,
ο διευθυντής του φροντιστηρίου ήταν πάντα δίπλα μου, να
συζητάμε και να με υποστηρίζει ψυχολογικά! Η οικογένεια
μου και το ΘΕΜΕΛΙΟ ήταν αρωγοί της επιτυχίας μου!!
Δημόπουλος Χρήστος
(ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ)
Το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ έθεσε τις βάσεις για την επιτυχία μου, με τη διαρκή στήριξη των καθηγητών μου, την επίλυση κάθε απορίας και τις αστείρευτες γνώσεις τους. Πολύ
σημαντικό ήταν, επίσης, το πολύ καλό κλίμα και η ύπαρξη
τμημάτων έως 4-5 άτομα. Η διεύθυνση ήταν πάντα δίπλα
μου σε ό,τι χρειάστηκε, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα μεταφοράς από και προς το φροντιστήριο.
Δημακοπούλου Ιωάννα (ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ)
Στο ΘΕΜΕΛΙΟ όλοι οι καθηγητές ήταν καθημερινά δίπλα
μου και με στήριξαν σε αυτό τον αγώνα που έδινα. Με την
βοήθεια τους πέρασα στην σχολή που πάντα ονειρευόμουν
και ο χρόνος μέχρι τις εξετάσεις πέρασε γρήγορα και ευχάριστα. Ευχαριστώ όλους τους καθηγητές του φροντιστηρίου,
καθώς και τον διευθυντή του, για την εξαιρετική συνεργασία.
Νασοπούλου Ρέα (ΛΙΜΕΝΙΚΟ)
Ευχαριστούμε θερμά το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ, τους καθηγητές και τον διευθυντή του, για την πολύτιμη βοήθειά
τους, ώστε να εισαχθεί η κόρη μας Ρέα στο Λιμενικό!!!
Οικογένεια Ι. Νασόπουλου
Αλεξανδρόπουλος Ανδρέας
(ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το φροντιστήριο
ΘΕΜΕΛΙΟ που έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην πορεία της επιτυχίας μου. Ευχαριστώ τον
κάθε καθηγητή ξεχωριστά για το πνεύμα οργάνωσης και διαχείρισης των δυσκολιών που
προέκυψαν λόγω της πανδημίας. Θα ήθελα ακόμη, να ευχαριστήσω την γραμματεία του φροντιστηρίου για όλη την
βοήθεια που μου παρείχε καθώς και την δωρεάν μεταφορά
που υπήρχε για όλους τους μαθητές στο φροντιστήριο. Ο
επαγγελματισμός όλων με έφερε κοντά στον στόχο μου
παρά τις αλλαγές που παρουσιάστηκαν όπως η παρακολούθηση των μαθημάτων μας εξ αποστάσεως. Η συνεργασία
που υπήρχε ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές οφείλεται
στους καταξιωμένους και έμπειρους λειτουργούς του φροντιστηρίου και αισθάνομαι τυχερός που ήμουν μέρος του.

Πεφτίκογλου Μάριος (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ)
Προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ. Εκτός από τις υποδομές που είναι καλές,
έχει άριστα καταρτισμένους και με πολύ καλή μεταδοτικότητα καθηγητές, οι οποίοι με βοήθησαν όχι μόνο στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά σε όλη την διάρκεια των μαθητικών μου χρόνων στο λύκειο.
Δημακόπουλος Γιάννης
(ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ)
Το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ συνέβαλε τα μέγιστα στη προσπάθεια μου να εκπληρώσω τους στόχους μου. Όλοι οι καθηγητές με βοήθησαν ψυχολογικά ώστε να φέρω εις πέρας
όλες τις δυσκολίες που συνάντησα μέσα σε αυτή την χρονιά. Τους ευχαριστώ θερμά!
Βαρδίκου Ειρήνη (ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της επιτυχίας μου. Το
διδακτικό προσωπικό ήταν πολύ ευγενικό, όλοι οι καθηγητές είχαν πολύ υψηλή μεταδοτικότητα, υπομονή και αγάπη
για την διδασκαλία, τα τμήματα ήταν ολιγομελή και πάντα
υπήρχε χρόνος για την επίλυση των αποριών για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Το σημαντικότερο βέβαια για εμένα ήταν
ότι στην αγχωτική διαδικασία των Πανελληνίων, δεν ένιωσα στιγμή να είμαι χωρίς βοήθεια, γιατί σε όσα προβλήματα μου παρουσιάστηκαν όσον αφορά τα μαθήματα μου, η
διοίκηση του φροντιστηρίου μου πρότεινε άμεση και εξατομικευμένη λύση. Η συνεργασία που υπήρχε ανάμεσα σε
καθηγητές και μαθητές οφείλεται στους καταξιωμένους και
έμπειρους λειτουργούς του φροντιστηρίου και αισθάνομαι
τυχερός που ήμουν μέρος του. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!
Κούγελος Δημήτρης (ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ)
Οι καθηγητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ,
εκτός από την εμπειρία και τη στοχευμένη καθοδήγησή τους, ξεχωρίζουν για το ενδιαφέρον
τους τόσο για τα τμήματα στο σύνολό τους,
όσο και για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Το ΘΕΜΕΛΙΟ εξαργύρωσε την εμπιστοσύνη που του
δείξαμε με την εισαγωγή μου στη Σχολή της πρώτης επιλογής μας. Τους ευχαριστώ πολύ!!!
Ηλιοπούλου Γεωργία (ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ)
Η τρίτη λυκείου μου άφησε μία γλυκόπικρη γεύση. Μπορεί
το διάβασμα να ήταν αρκετό, αλλά με την καθοδήγηση των
καθηγητών του φροντιστηρίου μου ΘΕΜΕΛΙΟ, γινόταν με
μεθοδικότητα και οργάνωση. Ήταν πάντα δίπλα μου, λύνοντας τις απορίες μου, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις,
και βοηθώντας με να αντεπεξέλθω στην απαιτητική και ψυχοφθόρα διαδικασία των πανελληνίων. Μοιράζονταν μαζί
μας τόσο τις αποτυχίες όσο και τις επιτυχίες μας. Χωρίς τη
βοήθειά τους δε θα είχα καταφέρει να πετύχω το στόχο
μου και να εισαχθώ στη σχολή που ήθελα. Η βοήθειά τους
ήταν πολύτιμη σε όλους τους τομείς. Το ΘΕΜΕΛΙΟ, με τη
μεθοδική του δουλειά, έκανε τη διαδικασία αυτή να φαίνεται πιο εύκολη!! Τους ευχαριστώ όλους ξεχωριστά και τους
εκτιμώ πολύ!
Νασόπουλος Κων/νος (Σ.Μ.Υ.Ν)
Θέλω να ευχαριστήσω το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ γιατί
με βοήθησε τόσο σε γνωστικό επίπεδο, παρέχοντάς μου τις
απαραίτητες γνώσεις για να ανταπεξέλθω αποτελεσματικότερα στις σχολικές απαιτήσεις, όσο και προσωπικό κίνητρο,
μέσω της άριστης συνεργασίας μου με τους διδάσκοντες
καθηγητές. Ο ανωτέρω συνδυασμός με βοήθησε σημαντικά

στο να επιτύχω τον στόχο μου στις πανελλαδικές εξετάσεις
και να εισαχθώ στη ΣΜΥΝ.
Λαμπρόπουλος Γιώργος
(ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ-ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ)
Θέλουμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στο διευθυντή του φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ και σε όλους τους
καθηγητές της θετικής κατεύθυνσης, για τη συμβολή τους
στην επιτυχία του γιού μας Γιώργο, στις πανελλήνιες εξετάσεις, σε σχολή της πρώτης προτίμησης τους.
Οι γονείς Ανδρέας και Λήδα Λαμπροπούλου
Λαμπροπούλου Βάσια (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ)
Θέλουμε να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας στο διευθυντή του φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ και σε όλους τους καθηγητές της θετικής κατεύθυνσης, για τη συμβολή τους στην
επιτυχία της κόρης μας Βάσιας, στις πανελλήνιες εξετάσεις,
σε σχολή της πρώτης προτίμησης τους.
Οι γονείς Ανδρέας και Λήδα Λαμπροπούλου
Συμεωνίδου Μυρτώ
(ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ)
Επέλεξα το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ, από το οποίο έμεινα πλήρως ικανοποιημένη από τον τρόπο διδασκαλίας και
τους καθηγητές με τους οποίους συνεργάστηκα ως μαθήτρια της θετικής κατεύθυνσης. Πολύ σημαντικό κρίνω το
γεγονός ότι τα τμήματα στα οποία χωρίζονται οι μαθητές
είναι ολιγομελή, ώστε να παρέχεται μια αποτελεσματικότερη και προσωπική επαφή του μαθητή τόσο με τον καθηγητή όσο και με το ίδιο το μάθημα, και να υπάρχει περισσότερος χρόνος για επίλυση αποριών, ανάλυση ζητημάτων και
επαναλήψεις. Επιπλέον, παρέχεται ένα ευχάριστο κλίμα,
ευελιξία και εύκολη επικοινωνία με τους καθηγητές και το
υπόλοιπο προσωπικό, σεμινάρια προσανατολισμού αλλά
και ορισμένες συναθροίσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα
όπως αυτής της Τσικνοπέμπτης. Παρέχει υψηλό επίπεδο
υπηρεσιών με ανταγωνιστικά δίδακτρα, με άριστους καθηγητές και λειτουργικά τμήματα.
Ζήκου Πένυ
(4η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ)
Το ΘΕΜΕΛΙΟ αποτελεί για εμένα μια
όμορφη ανάμνηση μιας απαιτητικής περιόδου στην ζωή μου.
Το κλίμα που επικρατούσε στο φροντιστήριο ήταν ευχάριστο και φιλικό. Οι καθηγητές μου, αλλά και ο διευθυντής του φροντιστηρίου
προσωπικά, ήταν πάντα προσιτοί και πρόθυμοι, καθώς
έδειχναν συνεχές ενδιαφέρον για την πρόοδο μας και επικεντρώνονταν στις αδυναμίες κάθε μαθητή, ώστε να μας
βοηθήσουν να επιτύχουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων
μας. Με την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των ανθρώπων που πίστεψαν σε εμένα, κατάφερα τελικά να περάσω
τέταρτη στην σχολή της πρώτης μου επιλογής, στο τμήμα
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και
γι’ αυτό θα έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου.
Κωνσταντόπουλος Αποστόλης
(ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ,
που με την υποστήριξή του και τη σωστή επιστημονική του
καθοδήγηση συνέβαλε στην επιτυχία μου να εισαχθώ στην
Ιατρική Σχολή!! Οι άριστα καταρτισμένοι καθηγητές ήταν
οδηγοί μου για τον αγώνα που ονομάζεται πανελλήνιες. Η
μεγάλη εμπειρία τους με βοήθησε στο να φέρω εις πέρας
τις υποχρεώσεις μου απέναντι στο κάθε μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τους ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!

Βασιλοπούλου Μαρία
(ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)
Το ΘΕΜΕΛΙΟ με συνόδευσε καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μου στο Λύκειο. Το φροντιστήριο με βοήθησε τόσο
σε γνωστικό επίπεδο, παρέχοντάς μου τις απαραίτητες γνώσεις για να ανταπεξέλθω αποτελεσματικότερα στις σχολικές
απαιτήσεις, όσο και προσωπικό κίνητρο, μέσω της άριστης
συνεργασίας μου με τους διδάσκοντες καθηγητές. Ο ανωτέρω συνδυασμός με βοήθησε σημαντικά στο να επιτύχω τον
στόχο μου στις πανελλαδικές εξετάσεις και να εισαχθώ στο
Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Χολέβα Χρύσα
(ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ)
Ως μια εκ των αποφοίτων του φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ
και έπειτα από σκληρή προσπάθεια κατόρθωσα να περάσω
επιτυχώς στο τμήμα Νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, σχολή που αποτελεί την πρώτη μου
επιλογή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένεια μου που δεν έλειψε λεπτό από το πλευρό μου κατά
την διάρκεια του προσωπικού μου αγώνα αλλά και τους
καθηγητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ που ήταν δίπλα
μου τα χρόνια αυτά και που με στήριξαν όχι απλώς σε γνωστικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Θα ήθελα επίσης,
να ευχαριστήσω τον διευθυντή του φροντιστηρίου για την
άψογη συνεργασία μας!
Μπαϊλού Σωτηρία
(ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ)
Για την ποιοτική και την ουσιαστική παροχή γνώσεων, καθώς και την ηθική συμπαράσταση, ευχαριστώ από καρδιάς

τον διευθυντή και τους καθηγητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΕΛΙΟ, που συνέβαλαν στην εισαγωγή μου στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών!! Πολύ σημαντικό κρίνω
το γεγονός ότι τα τμήματα στα οποία χωρίζονται οι μαθητές
είναι ολιγομελή, ώστε να παρέχεται μια αποτελεσματικότερη και προσωπική επαφή του μαθητή τόσο με τον καθηγητή
όσο και με το ίδιο το μάθημα, και να υπάρχει περισσότερος
χρόνος για επίλυση αποριών, ανάλυση ζητημάτων και επαναλήψεις. Τους ευχαριστώ πολύ!!
Τάντουλας Ανδρέας
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ-18900 ΜΟΡΙΑ)
Η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες είναι ένα κουραστικό
κι επίπονο αλλά πάνω απ’ όλα αξέχαστο ταξίδι, στο οποίο
είχα όλους τους ανθρώπους του ΘΕΜΕΛΙΟ συνοδοιπόρους. Η σταδιακή βήμα προς βήμα κάλυψη της ύλης, τα
επιπλέον μαθήματα για επίλυση αποριών, οι συχνές επαναλήψεις και τα διαβαθμισμένης δυσκολίας διαγωνίσματα ήταν το «κλειδί» των εξετάσεων. Καθοριστική ήταν η
υποστήριξη, η εμψύχωση και η συμπαράσταση που είχαμε
από τους καθηγητές και τον διευθυντή του φροντιστηρίου.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!
Χριστάρα Νικόλ
(2η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ)
Θερμά ευχαριστώ το φροντιστήριο ΘΕΜΕΛΙΟ, τους καθηγητές και τον διευθυντή του, που με την συνεχή, αδιάκοπη
και όπως επιβεβαιώνεται επιτυχή προσπάθεια, μου παρείχε
όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια, για την εισαγωγή μου με
άριστη βαθμολογία στην σχολή πρώτης προτίμησής μου!!

