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  ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Με την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των εφετινών εξετάσεων για τα ΑΕΙ 
και ΑΤΕΙ ολοκληρώθηκε µια ψυχοφθόρα διαδικασία, που κάθε χρόνο ταλαιπωρεί τη 
µαθητική νεολαία και εξαντλεί οικονοµικά την ελληνική οικογένεια.  

Οφείλουµε, όµως, όλοι να σταθούµε κριτικά απέναντι σε ένα εκπαιδευτικό 
σύστηµα  που επιτρέπει να µοιράζονται άνισα οι µορφωτικές ευκαιρίες στους νέους, 
σε βάρος των παιδιών που προέρχονται από τα οικονοµικά ασθενέστερα κοινωνικά 
στρώµατα. Γι’ αυτά τα παιδιά το µορφωτικό µέλλον φαίνεται πιο σκοτεινό, καθώς οι 
γονείς τους υφίστανται τις συνέπειες µιας οικονοµικής κρίσης που διαρκώς 
επιδεινώνεται. 

Σηµειώνουµε ότι  εφέτος µένουν κενές 18.441 θέσεις στα ΑΕΙ και τα ΑΤΕΙ 
λόγω της καθιέρωσης της βαθµολογικής βάσης, ενώ η ελληνική κοινωνία στερείται 
αναγκαίο επιστηµονικό δυναµικό. Εάν συνυπολογίσουµε  τις κενές θέσεις που 
έµειναν φέτος σε αυτές των δύο προηγούµενων χρόνων  φτάνουµε  στο συνολικό 
αριθµό των 50.000 περίπου. 

Σε αυτές τις συνθήκες υποχρεώνονται περισσότερες ελληνικές οικογένειες να 
αναζητήσουν διέξοδο στη φοιτητική µετανάστευση ή στην αγκαλιά των «ιδιωτικών 
πανεπιστηµίων» που προώθησε η κυβέρνηση µε την αναγνώριση των Κέντρων 
Ελεύθερων Σπουδών. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί απαράδεκτες και προκλητικές  τις δηλώσεις του 
Υπουργείου Παιδείας  µε τις οποίες  διαφηµίζει τα κολέγια ως τον  «εναλλακτικό 
δρόµο» για τα παιδιά που δεν πέρασαν τις συµπληγάδες του εξεταστικού.  

Οι δηλώσεις  αυτές συνιστούν   κυνική παραδοχή και οµολογία των 
νεοφιλελεύθερων προσανατολισµών της κυβέρνησης, που αποκαλύπτει όχι µόνο τον 
κοινωνικό αµοραλισµό της αλλά και την επιµονή  της στην πολιτική επιλογή της 
εµπορευµατοποίησης της παιδείας και της εκπαίδευσης, η οποία από δηµόσιο αγαθό 
µετατρέπεται έτσι όλο και περισσότερο σε αγοραίο-εµπορεύσιµο προϊόν προσιτό 
στους λίγους και οικονοµικά ισχυρούς. 

   Ο Υπουργός Παιδείας υποκρίνεται και ταυτόχρονα εµπαίζει δεκάδες χιλιάδες 
υποψηφίους και τις οικογένειές τους (µαζί µε τους δυνάµει υποψηφίους), όταν την 
ίδια ώρα εξαγγέλλει -για άλλη µια φορά- «εκτεταµένο» διάλογο µε σκοπό την αλλαγή 
του συστήµατος πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αν ο στόχος αυτής της 



αλλαγής είναι η ελεύθερη πρόσβαση και  στα ΑΕΙ και τα ΑΤΕΙ, όπως επίµονα 
απαιτεί η εκπαιδευτική κοινότητα και επιτάσσουν στοιχειώδεις αρχές δηµοκρατίας 
και κοινωνικής δικαιοσύνης, τότε τα περί «εκτεταµένου» διαλόγου συνιστούν 
επικοινωνιακή διαχείριση και προσπάθεια συγκάλυψης πραγµατικών προθέσεων που 
δε συγκαλύπτονται. Αν, ωστόσο, η  κυβέρνηση  θεωρεί τα παραπάνω άδικες κρίσεις 
και αυθαίρετα συµπεράσµατα για την εκπαιδευτική πολιτική της, δεν έχει παρά να 
προχωρήσει εδώ και τώρα στην κατάργηση της «βάσης του 10» και στην κάλυψη 
όλων των «ορφανών» θέσεων στα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ! 

 
Το  ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ  να υλοποιήσει την 

κοινωνικά  αναγκαία πρόταση  της εκπαιδευτικής κοινότητας, που περιλαµβάνει τα 
εξής: 

 Κατάργηση του µέτρου της βαθµολογικής βάσης του 10 ως ελάχιστου 
προαπαιτούµενου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, που 
αποκλείει από την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση χιλιάδες νέους που 
προέρχονται από τα λαϊκά κοινωνικά στρώµατα και τους εξωθεί στα 
ιδιωτικά δίκτυα κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κολέγια  κ.λπ.). 
 
 Ελεύθερη πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για όσους κατέχουν 
το απολυτήριο Λυκείου, που θα αποκτάται µε ενδοσχολικές εξετάσεις. 
Συνεχή  διεύρυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε τελικό 
στόχο την  κατάργηση του κλειστού αριθµού εισακτέων, µε  αντίστοιχη  
γενναία χρηµατοδότηση των υποδοµών των ιδρυµάτων της.  
 Μέχρι την καθιέρωση της ελεύθερης πρόσβασης, η επιλογή στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση να γίνεται µετά την αποφοίτηση από το Λύκειο, 
µε πανελλαδικές εξετάσεις σε περιορισµένο αριθµό µαθηµάτων µε την 
ευθύνη της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

 

 
Υ.Γ. Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ δηµοσιοποιεί την τοποθέτηση της Οµοσπονδίας µας 

(Σεπτέµβρης 2005: http://olme-attik.att.sch.gr/files/ypomn/voulivasitou1070905.pdf ) 
που περιλαµβάνει  τους λόγους για τους οποίους δεν θα έπρεπε να θεσµοθετηθεί η 
βάση του 10. 

 ∆υστυχώς  οι εξελίξεις στα 3 χρόνια που πέρασαν από τότε επιβεβαίωσαν τις 
εκτιµήσεις και τις προβλέψεις µας. 

 


