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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΚΕΕΕΛ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ 

 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, εκφράζοντας τις διαθέσεις των εκατοντάδων συναδέλφων 

που βρέθηκαν µπροστά στο τεράστιο αδιέξοδο που δηµιούργησε η ΚΕΕΕΛ µε τα 
θέµατα που έδωσε στους µαθητές της Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης στο 
µάθηµα της Φυσικής, αισθάνεται την ανάγκη να καταγγείλει προς όλες τις 
κατευθύνσεις την αντιπαιδαγωγική και αντιεπιστηµονική συµπεριφορά, των 
αρµοδίων µελών  της Κεντρικής Επιτροπής των εξετάσεων. 
 Η ενέργεια αυτή των «υπευθύνων» δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µια ατυχής 
επιλογή, εφόσον η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει τις επιλογές της και δεν 
προχωρεί σε αναγκαίες επανορθωτικές – όσο είναι δυνατόν – ενέργειες. Έτσι, έρχεται 
σε ευθεία σύγκρουση µε το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως, βεβαίως και 
µε την αγωνία των χιλιάδων νέων για την προοπτική τους. 
 Η συνολική λογική των φετινών θεµάτων στη Φυσική αποκαλύπτει πρόθεση 
εκ µέρους της Επιτροπής που τα επέλεξε να παγιδεύσει τους µαθητές, 
εξουδετερώνοντας την επίπονη προετοιµασία τους, ακυρώνοντας το έργο των 
εκπαιδευτικών της Β/βάθµιας εκπαίδευσης και απαξιώνοντας τη δηµόσια εκπαίδευση 
στα µάτια της κοινωνίας. 
 Τα φετινά θέµατα κινούνται εκτός του πλαισίου που ορίζει τη διδασκαλία της 
Φυσικής στα δηµόσια σχολεία, χαρακτηρίζονται από σκόπιµες ή µη ασάφειες, 
παραπλανητικές διατυπώσεις, επιστηµονικά σφάλµατα  και παγίδες.  Είναι φανερό 
ότι η επιλογή των θεµάτων αυτών  που  αποσυνδέει την εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα του σχολείου από το εξεταστικό σύστηµα είναι προοίµιο της 
πολιτικής της κυβέρνησης για συρρίκνωση του αριθµού των εισαγοµένων στην 
Γ/θµια Εκπαίδευση. 
  Τεράστιες, όµως, είναι και οι ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ, 
γιατί µε αδιαφανή κριτήρια δηλαδή κοµµατικά κριτήρια επέλεξε τα µέλη της 
επιτροπής και παραβλέπει τις ευθύνες τους για το σοβαρό πρόβληµα που 
δηµιουργήθηκε δίνοντας «άφεση αµαρτιών» στην Επιτροπή ή λειτουργώντας ως 
Πόντιος Πιλάτος. Έφτασε, µάλιστα, στο σηµείο να απειλεί µε αντικατάσταση των 
βαθµολογητών που ζητούν επίµονα σαφείς οδηγίες. 
 Καλούµε την Υπουργό Παιδείας κα Μ. Γιαννάκου και όλη την πολιτική 
ηγεσία µε αφορµή τα γεγονότα αυτά να σκύψει πάνω στα µεγάλα προβλήµατα της 
εκπαίδευσης και των αναγκών της νέας γενιάς. ∆εν µπορεί κανείς πια να 
στρουθοκαµηλίζει και πολύ περισσότερο να υπονοµεύει το µέλλον της. 

 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί: 
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• Να σταλούν οι απαραίτητες συµπληρωµατικές διευκρινίσεις από την 

ΚΕΕΕΛ, τέτοιες που να  διασφαλίζουν τη δίκαιη βαθµολόγηση των 
γραπτών πανελλαδικά και να µην καταδικάζουν  τους µαθητές σε πιθανόν 
άδικη ή ανοµοιογενή βαθµολόγηση. 

• Μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συµµετοχή µάχιµων καθηγητών που 
διδάσκουν τα αντίστοιχα µαθήµατα στην ΚΕΕΕΛ. 

• Αξιοκρατικά κριτήρια και πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες επιλογής  
των µελών της ΚΕΕΕΛ.  

 
 

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 


