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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  
  

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, µε αφορµή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστηµα σε ό,τι αφορά 
το σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, επισηµαίνει τα εξής:  
1.            Η τροπή που πήρε η πρόσφατη ανακίνηση των ζητηµάτων της µορφωτικής αυτονοµίας του

Λυκείου και του συστήµατος πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση δικαιώνει σε µεγάλο 
βαθµό τις πάγιες θέσεις της ΟΛΜΕ για αποδέσµευση του Λυκείου από τις εξεταστικές
διαδικασίες πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σε σχέση µε αυτό το σηµείο, υπενθυµίζουµε τις 
προτάσεις µας και τους αγώνες µας για  άµεση κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων στη Β΄
και στη Γ΄ τάξη Λυκείου, επανεξέταση της δοµής και του περιεχοµένου της λυκειακής
βαθµίδας,  συνολική αναβάθµιση της τεχνικής-επαγγελµατικής εκπαίδευσης, και καθιέρωση της 
12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο µιας ευρύτερης εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης
που επιδιώκει ο κλάδος µας και γενικότερα η εκπαιδευτική κοινότητα. 

2.             Υπενθυµίζουµε, ακόµη, την κριτική που άσκησε η ΟΛΜΕ στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση
που προώθησε η Κυβέρνηση. Συγκεκριµένα, επιµείναµε στο ότι η εφαρµογή αυτής της 
πολιτικής θα διευρύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες σε βάρος των πιο παραµεληµένων
στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας. Η αδιαφορία και η πολεµική που δέχτηκε η ΟΛΜΕ για
τις θέσεις αυτές δείχνει την υποκρισία εκείνων που τότε υπεραµύνθηκαν της κυβερνητικής
εκπαιδευτικής πολιτικής ενώ τώρα, ενόψει των εκλογών, διακρίνουν τις αρνητικές επιπτώσεις 
της και αναθεωρούν τις απόψεις τους. 

3.                 Τονίζουµε εδώ ότι η όποια εξαγγελία για διευκόλυνση της πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
είναι χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα και αποτελεί εµπαιγµό για τη νεολαία από τη στιγµή που
είναι ατεκµηρίωτη και νεφελώδης και δεν συνοδεύεται από δέσµευση για συνολικά άλλη
εκπαιδευτική πολιτική και γενναία αύξηση των δαπανών για την παιδεία. 

4.                 Επισηµαίνουµε, επιπλέον, ότι ευκαιριακές, προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες έχουν 
σοβαρές αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο 
κοµµάτι της, τους νέους και τις νέες που συµµετέχουν εφέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις
καθώς και στις οικογένειές τους. Για το λόγο αυτό καλούµε όσους επιδίδονται σε εύκολες 
εξαγγελίες προεκλογικής σκοπιµότητας να σεβαστούν το µόχθο και την αγωνία των υποψηφίων
αλλά και των εκπαιδευτικών. 

5.                 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιµά ότι η κυβέρνηση πρέπει να συναγάγει τα αναγκαία
συµπεράσµατα από τις εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν και να λάβει σοβαρά
υπόψη της τις εκτιµήσεις και προτάσεις της ΟΛΜΕ και όλων των φορέων της
εκπαιδευτικής κοινότητας για τις αναγκαίες αλλαγές.  

  
Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

  
Ο Πρόεδρος                                        Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  

 Αντώνης Αντωνάκος                 Γρηγόρης Καλοµοίρης 
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