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Είναι αληθές ότι για
πρώτη φορά στα 59 έτη
του θεσμού των εισι-
τηρίων εξετάσεων τα
αποτελέσματα ανακοι-
νώθηκαν σε τόσο σύ -
ντομο χρονικό διάστημα.
Με τον τρόπο αυτό,
αμβλύνθηκε σημαντικά
το άγχος των υποψη-
φίων και των οικογε-
νειών τους. 

Παράλληλα, δόθη-
κε η δυνατότητα στους
νεοεισακτέους και στις νεοει-
σακτέες να έχουν τον απαιτού-
μενο χρόνο για την εύρεση της

περιζήτητης στέγης,
εφόσον πέτυχαν σε
Σχολές μακράν των οι-
κιών τους. Βέβαια, και
τα φετινά αποτελέσμα-
τα επιβεβαίωσαν εκ
νέου τις εκτιμήσεις της
ΟΛΜΕ, καθώς η Ελά-
χιστη Βάση Εισαγωγής
(ΕΒΕ) και η μείωση των
εισακτέων οδήγησαν
στον ίδιο αριθμό επι-
τυχόντων, ο οποίος
από πέρυσι έχει μει-

ωθεί τουλάχιστον κατά 17.000.
Τα περιφερειακά τμήματα είναι
αυτά που δέχονται τη μεγαλύ-

τερη πίεση. Ενδεικτική είναι η
περίπτωση του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, καθώς καλύφθηκε
το 74% των διαθέσιμων θέσεων.
Επίσης, λόγω της ΕΒΕ διπλα-
σιάστηκαν και έφθασαν τις 209
οι κενές θέσεις στις Στρατιωτικές
Σχολές, ενώ σε 25 πανεπιστη-
μιακά τμήματα ο αριθμός των
εισακτέων ήταν μικρότερος των
20 και σε 13 μικρότερος των
10. Ακραίο παράδειγμα, η Νο-
σηλευτική Διδυμοτείχου, με
όλες τις θέσεις κενές, κάτι α -
ντίστοιχο με αυτό που είχε συμ-
βεί στην Αρχιτεκτονική Ξάνθης
το 2021.  Στις ανθρωπιστικές

σπουδές οι υποψήφιοι ήταν λι-
γότεροι κατά 5.500 και η πτώση
των βάσεων σε αρκετά τμήματα
ήταν σημαντική. Παρά τη μείωση,
στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο
υπήρξε εκρηκτική άνοδος των
βάσεων, ιδιαίτερα στις μεσαίες
Σχολές. Αλλά και στο δεύτερο
επιστημονικό πεδίο είχαμε ση-
μαντική βαθμολογική πτώση.
Τελικά, η ΕΒΕ, οι συντελεστές
βαρύτητας αλλά και ο βαθμός
δυσκολίας των θεμάτων δια-
δραμάτισαν καθοριστικό ρόλο.
Βέβαια, οι Ιατρικές – Οδοντια-
τρικές Σχολές, οι τρεις Νομικές,Εξομολογήσεις...
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Το ραδιόφωνο
επιστρέφει!

ΣΕΛ. 15

1.145 οι θάνατοι, 798.114
τα κρούσματα τον Ιούλιο! 

Και ξαφνικά, μια μέρα
που τίποτα δεν πρόδιδε
ότι κάποιοι «θα έβγαζαν
τις κουμπούρες» με στόχο
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Νίκο Ανδρουλάκη, του
έστειλαν «μήνυμα». Ότι
είναι πια «στόχος», από
τη στιγμή που χαλάει την
πολιτική «πιάτσα» στην
Κρήτη και κάνει άνω –
κάτω τα «πολιτικά δεδο-
μένα», με αποτέλεσμα οι

ανατροπές να είναι στον προθάλαμο...
Το απειλητικό «μήνυμα» δεν ήρθε τυχαία...
Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρνει τα πάνω κάτω,

η παρουσία του οδηγεί σε ανατροπές. Το «τελε-
σίγραφο» δεν στάλθηκε τυχαία. «Κάποιων» τα
σχέδια χαλάει. Οι ψήφοι δεν είναι δεδομένες.
Δεν ξέρουν τι μπορεί να γεννήσει η κάλπη...

Όλοι την ευθύνη,
ο προπονητής 
το μάρμαρο
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και τέρμα

Mega… σεζόν 2021 – 2022

Διαφήμιση στις στάσεις από την ΕΡΤ

Ôου
ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΡΑΠΙΑΛΗ

Βετεράνου Ποδοσφαιριστή της
Λάρισας και του Ολυμπιακού
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Συμφωνία 
για «τροφεία» στους
δημοσιογράφους 
των κρατικών ΜΜΕ

Εκεί φτάσαμε... Ο άνδρας να είναι το αφεντικό.
Να διατάζει τη γυναίκα του να του φτιάχνει

καφέ, να του πλένει, να του μαγειρεύει και
μετά να την κατηγορεί
ότι φταίει για όλα. Ο
αφέντης να τη βγάζει στο
καφενείο παίζοντας ζάρια
και έτσι και χάσει να αρ-
χίζει ο... εξάψαλμος στο σπίτι. Και στο τέλος ο
αφέντης να φτάνει στα άκρα. 
Ποιος είναι ανυπεράσπιστος; Ποιος άλλος

από τη γυναίκα; 
Δυστυχώς, αυτή είναι η σκληρή πραγματι-

κότητα. Για όλα φταίει η γυναίκα. Την ώρα που

πάρα πολλές δουλεύουν σε άλλα σπίτια για να
μη λείψει τίποτα από την οικογένεια και, πάνω
από όλα, από τα παιδιά. 
Ενώ για τον... αφέντη πέρα βρέχει. Πικρή,

θεόπικρη είναι η αλήθεια...

Για όλα φταίει η γυναίκα. Η σύζυγος, η μητέρα
των παιδιών! Ό,τι και να γίνει, φταίει η γυναίκα!
Ακόμη και για τον καφέ, που δεν τον έψησε
καλά. Με τους καβγάδες να μην έχουν τελειωμό...
Και η κατάληξη συχνά είναι οι στυγνές δολο-

φονίες. Τι άλλο από δολοφονία είναι η γυναι-
κοκτονία; Φέτος, μέχρι στιγμής, μέσα στους
επτά μήνες του 2022, οι γυναικοκτονίες που
έχουν γίνει είναι 13 (δεκατρείς και ολογράφως).
Το 2021 ήταν 30 (τριάντα)! 
Οι αριθμοί είναι τρομακτικοί. Μέσα σε δύο

χρόνια, 43 γυναικοκτονίες. 

Ποιους... ενοχλεί 
ο Νίκος Ανδρουλάκης 

και του έστειλαν το «μήνυμα»; 
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Και νέα αύξηση συνδρομητών για την Cosmote TV

Βαρύ ήταν το αποτύπωμα που μας άφησε η πανδημία
τον Ιούλιο. Καταγράφηκαν 798.114 κρούσματα

και 1.145 θάνατοι. 
Αν και το 75% των πολιτών έχει ολοκληρώσει τον

εμβολιασμό, οι νέες μεταλλάξεις κατορθώνουν να
σπάνε το πλέγμα της ανοσίας και να προσβάλλουν
όλους ανεξαιρέτως, μία και δύο φορές. Στη διάρκεια
της νόσησης η πλειοψηφία των εμβολιασμένων έχει
συμπτώματα ελαφρά και μόνο για λίγες μέρες, αλλά
σε κάποιους ο βήχας και το αίσθημα της κόπωσης
μένει για πολύ καιρό. Όσοι έχουν εμβολιασθεί και
έχουν νοσήσει διαπιστώνουν στην πράξη πόσο σημαντικό
είναι το εμβόλιο και από ποιους κινδύνους έχουν γλι-
τώσει.

Σημαντικό πρόβλημα υπάρχει στα νοσοκομεία. Ο
υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έχει δηλώσει ότι
μεγάλος αριθμός ατόμων έχει κολλήσει μέσα στα νο-
σοκομεία, μπαίνοντας για άλλον λόγο και όχι από
νόσηση κορονοϊού. Μια πρόχειρη έρευνα σε φίλους
και γνωστούς επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό, ενώ
υπάρχουν πολλές καταγγελίες για «την αδιαφορία
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Ισχυρό ΠΑΣΟΚ 
για να φύγει ο Μητσοτάκης
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 Μπαράζ περιοδειών ανά την επικράτεια, με εξαγγελίες, 
εγκαίνια και υποσχέσεις για… καλύτερες μέρες!
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ÔÏÕ MÁÊÇ ÊÏÕÑÇ
ÈÁÑÑÁËÅÁ

Η γυναίκα φταίει για όλα και στο τέλος πληρώνει
τον λογαριασμό με τη ζωή της, είναι το θύμα!

 Σαρηγιάννης: Τα ενεργά κρούσματα κυμαίνονται σε 400.000 – 500.000 
 295% η αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της Πάτρας

Πανελλαδικές: Μια πρώτη αποτίμηση

Για να μη ζούμε 
με ψευδαισθήσεις...
Οι φωτιές, που κάθε χρόνο κάνουν κάρ-
βουνο πανέμορφα δάση και οικιστικές
περιοχές, με τα σπίτια που με πολλή
δουλειά κατάφεραν να φτιάξουν οι ιδιο-
κτήτες τους να γίνονται στάχτη, δεν θα
σταματήσουν αν δεν οχυρωθεί η κάθε
οικιστική περιοχή. 

Η προστασία της κατοικίας είναι απόλυτη
ευθύνη του κράτους. Πρέπει να προστατεύει
το βιος των πολιτών του, το σπίτι που με

Ôου
ΓΙΑΝΝΗ 

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ   
Υπουργού Ναυτιλίας

και Νησιωτικής 
Πολιτικής 

255 εκατ. ευρώ 
για τα λιμάνια των

νησιών μας 
και τις «πράσινες»
άγονες γραμμές
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Τι συμβαίνει με τα ελικόπτερα
του Πολεμικού Ναυτικού;

Αντιδράσεις για τη μείωση 
των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές

ÓÅË. 6

Η Κύπρος πάλι 
«κείται μακράν»;

Προβληματικοί οι χειρισμοί της Αθήνας

O στόχος για τις εκλογές

Η διένεξη Κίνας – Ταϊβάν 
απειλεί την παγκόσμια ειρήνη

ΣΕΛ. 10

Του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΣΟΥΧΛΟΥ
Προέδρου ΟΛΜΕ

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση 

 Και ο άνδρας είναι ο... πασάς του σπιτιού! 

ΑΠΙΣΤ
ΕΥΤΟ

Διέρρ
ευσα

ν 

τα σχέδ
ια 

αντίδ
ραση

ς – 

Τεράσ
τια 

η ευθύ
νη της 

κυβέ
ρνησ

ης Η ανακούφιση της Αθήνας με τις πληροφορίες ότι το τουρκικό
γεωτρύπανο θα πάει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα

Ψηφοθηρία
Μητσοτάκη

ÓÅË. 10

ΣΕΛ. 4

Ανάβουν φωτιές...

Πρόβλημα με τον ΑΦΜ 
της πολυκατοικίας! 
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 Εξεταστική Επιτροπή θα ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ 
 Κεραυνός εν αιθρία οι παραιτήσεις του ανιψιού του πρωθυπουργού και του διοικητή της ΕΥΠ 

στο σκάνδαλο των υποκλοπών!
ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ 
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Σταθερή πτώση της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Μέτωπο κατά της
κυβέρνησης στήνει 

ο Αλ. Τσίπρας
 Με αφορμή το θέμα 

των υποκλοπών
ΣΕΛ. 8


