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Μεγάλη άνοδορ αναμένεηαι ζηιρ Νομικέρ και Παιδαγωγικέρ. Πηώζη ζε Οικονομικέρ, Ιαηπικέρ και 
ΣΕΙ 3ος Πεδίος. Ρεςζηή η εικόνα ζε 2ο και 4ο 

Αληηκέησπνη κε βάζεηο πνιιώλ ηαρπηήησλ θαίλεηαη όηη ζα βξεζνύλ θέηνο νη ππνςήθηνη γηα ηα 
παλεπηζηήκηα θαη ηα ηερλνινγηθά ηδξύκαηα, νη νπνίεο ζα θηλεζνύλ θνληά ζηα «πξόηππα» ηνπ 2006 
θαη όρη ηεο πεξζηλήο ρξνληάο.  
Από ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνπ έδσζε ρζεο ζηε δεκνζηόηεηα ην ππνπξγείν Παηδείαο ζρεηηθά κε ηηο 
επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, θαίλεηαη κε ζαθή ηξόπν όηη ζα ππάξμεη άλνδνο 
ησλ βάζεσλ ζην 1ν Δπηζηεκνληθό θαη πηώζε ζην 5ν Πεδίν. Γηα ηα ππόινηπα πεδία (2ν, 3ν θαη 4ν) ε 
εηθόλα είλαη ξεπζηή κε απμνκεηώζεηο αλάινγα κε ην ηκήκα (ζεκάδηα πησηηθήο πνξείαο ησλ κνξίσλ 
ζε πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα θαη αλόδνπ ζηα θεληξηθά θαη πεξηδήηεηα).  
Δπεηδή ρζεο ην ππνπξγείν δελ έδσζε θαη ηα ζηαηηζηηθά κε ηνπο βαζκνύο πξόζβαζεο, ε εηθόλα γηα 
ηελ πνξεία ησλ βάζεσλ δελ είλαη μεθάζαξε, αιιά νη ππνςήθηνη, πνπ ηηο επόκελεο κέξεο ζα 
θαηαζέζνπλ ην κεραλνγξαθηθό ηνπο δειηίν, ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ηηο ζρνιέο πνπ πξαγκαηηθά 
επηζπκνύλ, εθόζνλ βέβαηα έρνπλ θαηαθηήζεη ηθαλό αξηζκό κνξίσλ, δηόηη ε ηειηθή πνξεία ησλ βάζεσλ 
ζα θαζνξηζηεί θαη από άιινπο παξάγνληεο, όπσο γηα παξάδεηγκα νη πξνηηκήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, νη 
ζέζεηο εηζαθηέσλ αλά ηκήκα θ.ιπ.  
90.508 ππνςήθηνη 
ηηο θεηηλέο εμεηάζεηο πήξαλ κέξνο 90.508 ππνςήθηνη (έλαληη 93.882 πέξπζη) θαη από απηνύο ζα 
εηζαρζνύλ νη 70.701, ελώ νη εθηηκήζεηο «θέξλνπλ» ηηο θελέο ζέζεηο ζηα ηδξύκαηα θαη θπξίσο ζηα ΣΔΗ 
πεξίπνπ ζηηο 8-10.000. Δθηόο παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ αλακέλεηαη λα κείλνπλ θνληά ζηα 30.000 
παηδηά. 
ύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ έδσζε ρζεο ζηε δεκνζηόηεηα ην ππνπξγείν Παηδείαο, νη 
βάζεηο εηζαγσγήο ζε παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ ζα θηλεζνύλ σο εμήο: 
ην 1ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν (Ννκηθέο, Φηινζνθηθέο, Κνηλσληνινγίαο, Φπρνινγίαο) θαίλεηαη όηη ζα 
ππάξμεη κεγάιε άλνδνο ησλ βάζεσλ θαη θπξίσο ζηηο πςειόβαζκεο ζρνιέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο 
Θεζζαινλίθεο (Ννκηθή, Παηδαγσγηθό), κε δεδνκέλν όηη αλέβεθαλ ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ησλ 
αξηζηνύρσλ ζε Ηζηνξία θαη Αξραία.  
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζηελ Ηζηνξία θαηεύζπλζεο ην πνζνζηό ησλ αξηζηνύρσλ (18-20) αλέβεθε 
θαηά πεξίπνπ πέληε κνλάδεο. Πέξπζη έγξαςε άξηζηα ην 11,79% ησλ ππνςεθίσλ θαη θέηνο ην 
16,11%.  
Αλάινγε είλαη ε εηθόλα θαη ζηα Αξραία, όπνπ πέξπζη νη αξηζηνύρνη έθηαζαλ ην 3,65% θαη θέηνο ην 
9,58%!! Φέηνο είλαη επίζεο πεξηζζόηεξνη θαη νη ππνςήθηνη νη νπνίνη πέηπραλ βαζκνύο από 15 θαη 
πάλσ. 
ην 2ν θαη 4ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν (ρνιέο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Μαζεκαηηθώλ, Φπζηθήο, Υεκείαο θαη 
Πνιπηερληθέο) ην 9,37% ησλ ππνςεθίσλ ηεο ζεηηθήο θαηεύζπλζεο έγξαςε 18-20 ζηα Μαζεκαηηθά, 
ελώ ην 2007 ην αληίζηνηρν πνζνζηό ήηαλ ζην 13,11%. Δπίζεο ην 42,01% έγξαςε 18-20 ζηε Φπζηθή 
θαηεύζπλζεο ζε ζρέζε κε ην 28,48% ηνπ 2007. ηα ίδηα καζήκαηα ην πνζνζηό ηεο βαζκνινγίαο 
ζηελ θιίκαθα 15-17,9 είλαη ρακειόηεξν από ην 2007 θαη ην 2006, επνκέλσο όζνλ αθνξά ηηο βάζεηο 
ζα έρνπκε ηελ εμήο εηθόλα: 
Οη Πνιπηερληθέο ρνιέο ηεο Αζήλαο ζα έρνπλ απμνκεηώζεηο ηεο ηάμεο ησλ 50-100 κνξίσλ, ελώ ζηελ 
επαξρία ε κείσζε ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 200 κνξίσλ. 
ηηο ζρνιέο ηνπ 2νπ Πεδίνπ (Φπζηθνκαζεκαηηθέο) ε πηώζε θπξίσο ζηελ επαξρία ζα είλαη 500-1.000 
κόξηα. 
3ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν 
ην 3ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν (Δπηζηήκεο Τγείαο) ε πηώζε ησλ βάζεσλ είλαη πνιύ πηζαλή θαη αθνξά 
αθόκε θαη ηηο Ηαηξηθέο ρνιέο.  
Σν 50,60% ησλ ππνςεθίσλ πνπ αξίζηεπζαλ ζηε Υεκεία (ζεηηθήο θαηεύζπλζεο) ζε ζρέζε κε ην 30,96 
ηνπ 2007 θαη ε ρεηξόηεξε επίδνζε ζηε Βηνινγία θαηεύζπλζεο, 32,16% ην πνζνζηό από 18 έσο 20 ζε 
ζρέζε κε ην 40,31% ηνπ 2007, δείρλνπλ όηη νη Ηαηξηθέο ρνιέο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε ζα έρνπλ 
νξηαθή πηώζε ησλ 50 κνξίσλ, ελώ κεγαιύηεξε ζα είλαη ε πηώζε ζηηο ζρνιέο ηηο πεξηθέξεηαο.  

Οκσο θαη ζην πεδίν απηό δελ απνθιείεηαη ιόγσ θαη ηνπ ηεξάζηηνπ αληαγσληζκνύ λα δνύκε ζε θάπνηα από ηηο ππόινηπεο ζρνιέο αλνδηθή 
πνξεία ησλ κνξίσλ, ε νπνία, όκσο, δελ ζα είλαη κεγάιε. 
ην 5ν Δπηζηεκνληθό Πεδίν (Οηθνλνκηθέο ρνιέο) ε πηώζε ησλ βάζεσλ είλαη βέβαηε. Ζ θιηκάθσζε ηεο βαζκνινγίαο ζηα καζήκαηα απμεκέλεο 
βαξύηεηαο (Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο) ζε ζπλδπαζκό κε ηε κείσζε ησλ ζέζεσλ ζηηο ζρνιέο 
Αζήλαο - Πεηξαηά δείρλεη ζεκαληηθή κείσζε ησλ βάζεσλ ηεο ηάμεο ησλ 200-400 κνξίσλ ζηηο πςειόβαζκέο ζρνιέο θαη κεγαιύηεξε ησλ 400 
κνξίσλ ζηηο αληίζηνηρεο ζρνιέο ηεο πεξηθέξεηαο. 
ΜΔΥΡΗ ΣΗ 27 ΗΟΤΝΗΟΤ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟΛΤΖ ΓΗΑ ΣΑ ΛΤΚΔΗΑ 
Σελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Απγνύζηνπ νη βάζεηο 
Υζεο αλαξηήζεθαλ ζηα ιύθεηα ηεο ρώξαο νη επηδόζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ελώ ζήκεξα απηή ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί γηα όια ηα ζρνιεία ηεο 
ρώξαο.  
ηε ζπλέρεηα, όπσο αλέθεξε ν γ.γ. ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο θ. Πιαηήο, ε κεραλνγξαθηθή ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ ζα νινθιεξώζεη ηηο 
δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνθνξηθώλ θαη ησλ γξαπηώλ βαζκώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ γεληθνύ βαζκνύ πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε όισλ όζσλ έιαβαλ κέξνο ζηηο θεηηλέο εμεηάζεηο θαη ζήκεξα ζα απνζηαινύλ ζηηο Γηεπζύλζεηο Γ.Δ. νη ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο, γηα λα 
πξνσζεζνύλ ζηα ιύθεηα αξκνδηόηεηάο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ νη ζρεηηθέο βεβαηώζεηο πξόζβαζεο.  
Δπίζεο, κέρξη ηηο 27 Ηνπλίνπ αλακέλεηαη λα εθδνζνύλ ηα απνηειέζκαηα απόιπζεο ζε όια ηα ιύθεηα.  
Πεξίπνπ κέρξη ηηο 7 Ηνπιίνπ αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζνύλ θαη νη βαζκνινγίεο όζσλ εμεηάδνληαη ζε εηδηθό κάζεκα, θαζώο θαη νη βαζκνινγίεο ησλ 
απνθνίησλ ΣΔΔ ζηα καζήκαηα πνπ δηαγσλίζηεθαλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ΣΔΗ. 

 

 

 

 



Οζνλ αθνξά ηηο βάζεηο εηζαγσγήο ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηα ΣΔΗ, ν θ. Πιαηήο ππνγξάκκηζε όηη ζα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα, ώζηε ηα 
απνηειέζκαηα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ λα αλαθνηλσζνύλ ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Απγνύζηνπ (πέξπζη είραλ αλαθνηλσζεί ζηηο 27 
Απγνύζηνπ).  
Καηά ηα ινηπά, ηε Γεπηέξα 30 Ηνπλίνπ αξρίδνπλ νη επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο όζσλ απνπζίαζαλ δηθαηνινγεκέλα ιόγσ αζζέλεηαο από ηελ 
εμέηαζε νξηζκέλσλ καζεκάησλ.  
Οη εμεηάζεηο απηέο ζα νινθιεξσζνύλ ηελ Σξίηε 8 Ηνπιίνπ θαη ε βαζκνινγία εθηηκάηαη όηη ζα αλαθνηλσζεί κέρξη ηελ Παξαζθεπή 11 Ηνπιίνπ. 
ΟΙ ΠΡΩΣΟΙ... 
Δ. Ζαθειποπούλος 
 
Γελ δηάβαδα ππεξβνιηθά αιιά κε πξόγξακκα 
Σα 19.206 κόξηα ζην 2ν θαη ην 4ν πεδίν θαη ηα 19.047 κόξηα ζην 3ν πεδίν έδσζαλ ραξά ζηε Γέζπνηλα Εαθεηξνπνύινπ θαη παξάιιεια ηε 
δπλαηόηεηα λα επηιέμεη αλάκεζα ζε κία από ηηο αγαπεκέλεο ηεο ζρνιέο, πνπ είλαη ε Φαξκαθεπηηθή, ε ρνιή Γηαηξνθνινγίαο ηνπ Υαξνθόπεηνπ 
θαη ε ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ. «Σν κπζηηθό ηεο επηηπρίαο θξύβεηαη ζην ζπζηεκαηηθό δηάβαζκα θαη όρη ζηελ ππεξβνιή. Οιν ηνλ ρξόλν 
θαηάθεξα λα ζπλδπάζσ ην δηάβαζκα κε ηελ μεθνύξαζε, γηαηί αλ δελ έρεηο θαζαξό κπαιό δελ κπνξείο λα απνδώζεηο», ιέεη ε Γέζπνηλα, πνπ 
αξίζηεπζε ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. 
Απ. Διαμάνηηρ 
 
ην Πνιπηερλείν κε 19.736 κόξηα 
«Σν κήιν έπεζε θάησ από ηε κειηά» ζηελ πεξίπησζε ηνπ Απνζηόιε Γηακάληε. Σα 19.736 κόξηα, πνπ ζπγθέληξσζε, ηνπ εμαζθαιίδνπλ κία 
ζέζε ζην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, απ όπνπ έρνπλ πεξάζεη νη γνλείο, ν αδεξθόο θαη ν μάδεξθόο ηνπ. Βέβαηα, ν Απνζηόιεο «ζπάεη ηελ 
νηθνγελεηαθή παξάδνζε», όπσο ιέεη ν ίδηνο ραξαθηεξηζηηθά, αθνύ ζα επηιέμεη ηε ρνιή Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Ζ/Τ, ελώ 
όινη νη δηθνί ηνπ απνθνίηεζαλ ή ζπνπδάδνπλ αθόκε ζηε ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ. ηηο γεξέο βάζεηο, ζηε ζηήξημή ηνπ από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 
αιιά θαη ζηε βνήζεηα από ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζηε Λεόληεην θαη ζην θξνληηζηήξην απνδίδεη ν Απνζηόιεο ηελ επηηπρία ηνπ ζηηο Παλειιήληεο. 
Δανάη Αλεξάκη 
 
Δίρα άγρνο, αιιά ήμεξα όηη ζα πεηύρσ 
Θεηηθή θαηεύζπλζε, απόθνηηε 3νπ Λπθείνπ Ζξαθιείνπ. πγθέληξσζε 19.657 κόξηα. «ηόρνο κνπ είλαη ε Ηαηξηθή θαη πξώηε επηινγή κνπ ε 
Ηαηξηθή ζηε Θεζζαινλίθε», δειώλεη ζην «Δζλνο» ε αξηζηνύρνο ππνςήθηα θνηηήηξηα Γαλάε Αιεμάθε, θόξε ηνπ θηιόινγνπ αληηδεκάξρνπ 
Ζξαθιείνπ Μαλόιε Αιεμάθε. Ζ ίδηα θαη ν παηέξαο ηεο ιέλε όηη ν ζηόρνο επηηεύρζεθε ράξε ζην δηάβαζκα, ζηελ θαιή πξνεηνηκαζία θαη ζηελ 
θαιή ςπρνινγία. Σν ζρεηηθό άγρνο, εμεγεί ε Γαλάε, ππήξρε αιιά είρε ηε βεβαηόηεηα γηα ηηο εμεηάζεηο, από ην δηάβαζκα θαη από ην γεγνλόο όηη 
είρε έγθαηξα ηειεηώζεη ηελ ύιε θαη ηηο επαλαιήςεηο. Σν δηάβαζκα ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ ίδηα ήηαλ θπζηνινγηθό, όπσο ιέεη, θαη ηεο αξέζεη γεληθά 
λα δηαβάδεη ινγνηερλία αιιά θαη λα εξεπλά γεληθόηεξα δεηήκαηα. 
ηαςπούλα Λςγκώνη 
 
Γηάβαζκα κε κεζνδηθόηεηα 
Οηαλ ήηαλ κηθξή θαη ηε ξσηνύζαλ ηη ζα γίλεη όηαλ κεγαιώζεη, απαληνύζε κε ζηγνπξηά γηαηξόο θαη από ρζεο ε ηαπξνύια Λπγθώλε, κε ηα 
19.222 κόξηα πνπ ζπγθέληξσζε, βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζην όλεηξν. «Σν θιεηδί ηεο επηηπρίαο είλαη ην δηάβαζκα κε κεζνδηθόηεηα θαη πξόγξακκα 
θαη όρη νη ππεξβνιέο. Δβγαδα θαζεκεξηλά θάπνηα θνκκάηηα ύιεο θαη ηα αθνκνίσλα κε ζπρλή επαλάιεςε. Πέξα, όκσο, από ηηο γλώζεηο θαη ην 
δηάβαζκα, βνεζνύλ αθόκε ε ςπρξαηκία θαη ε απηνπεπνίζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ», καο ιέεη. 


