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                                                                                                ΠΡΟΣ: 

-                      τα ΜΜΕ 
-                      τις ΕΛΜΕ 

  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  
Το Υπουργείο Παιδείας και η ΚΕΕΕΛ εξακολουθούν να κινούνται στους ρυθµούς της

ανευθυνότητας. 
Επιχειρούν να καλυφθούν πίσω από το διάτρητο, λόγω σύνθεσης και σκοπιµοτήτων, πέπλο 

της επιστηµονικής εγκυρότητας της ΕΜΕ. 
Την ώρα που όλος ο επιστηµονικός κόσµος βοά για την επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος

(του 4γ) ο Υπουργός Παιδείας, αντί να ασχοληθεί άµεσα και υπεύθυνα µε το θέµα, επιχειρεί να 
καλυφθεί πίσω από ένα πυκνό επικοινωνιακό φίλτρο που συσκοτίζει την αλήθεια. 

Η καθυστερηµένη σύγκληση της ΚΕΕΕΛ (στις 5/6) κατέληξε στην επικύρωση του 
τετελεσµένου λάθους, 

Έτσι, αγνοώντας τις αυθόρµητες αντιδράσεις που προκάλεσαν η επιστηµονική ευθύνη και η
παιδαγωγική ευαισθησία εκατοντάδων µαθηµατικών και βαθµολογητών, τις αντιδράσεις των 59 
πανεπιστηµιακών που καταγγέλλουν το λάθος και την υπεύθυνη και παιδαγωγικά και
συνδικαλιστικά επιβεβληµένη αντίδραση της ΟΛΜΕ, όπως εκφράστηκε µε την ανακοίνωση του 
∆.Σ. στις 2/6, επέµεινε στην προσπάθεια συγκάλυψης του λάθους. 

Περιµένουµε τη λήξη των εξετάσεων για να δούµε αν ο Υπουργός Παιδείας θα αναλάβει τις
δικές του ευθύνες και θα καταλογίσει, ταυτοχρόνως, ευθύνες και σε εκείνους που δηµιούργησαν την 
αναστάτωση µε τα λάθη τους. Τα λάθη αυτά  οδηγούν στο να θολώσει η εικόνα της αξιοπιστίας για
το θεσµό των Γεν. Εξετάσεων που για πολλές δεκαετίες έχει οικοδοµηθεί χάρη κυρίως στη 
συναίσθηση της παιδαγωγικής ευθύνης και στις προσπάθειες του Κλάδου µας. 

Σε κάθε περίπτωση, η ΟΛΜΕ αισθάνεται δικαιωµένη για την κριτική που έχει ασκήσει στη
λειτουργία ενός συστήµατος το οποίο επικεντρώνεται στο θεσµό των εξετάσεων, µε αποτέλεσµα να 
συνθλίβονται οι µαθητές κάτω από το βάρος ενός δυσβάστακτου φορτίου και να κρίνεται το µέλλον
τους µερικές φορές όχι από την προσπάθεια και την µορφωτική τους υποδοµή, αλλά από συγκυρίες.  
                   

Η ΟΛΜΕ αισθάνεται δικαιωµένη για τους αγώνες της για την κατοχύρωση της µορφωτικής
αυτοτέλειας του Λυκείου µέσα από την αποδέσµευσή του από το σύστηµα πρόσβασης στη Γ/βάθµια 
Εκπαίδευση, προϋπόθεση της οποίας είναι η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων της Β΄ και 
Γ΄ Λυκείου. 
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  

Νίκος Τσούλιας                                             Κώστας Μπόικος 
                                                                                               

Σελίδα 1 από 1Ο

5/8/2004file://E:\mathim050603.htm


