
 
     Ο.Λ.Μ.Ε. 
Ερµού & Κορνάρου 2        
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 
www.olme.gr 
e-mail: olme@otenet.gr                                           Αθήνα, 22.5.08                             

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
( Βαθµολογήτριες  

εξιλαστήρια θύµατα της κυβερνητικής πολιτικής) 
 
    Με ένα ισοπεδωτικό κατηγορητήριο, που προσβάλλει το κοινό περί δικαίου 
αίσθηµα, και ενώ διεξάγονται οι Εισαγωγικές Εξετάσεις στα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ,  
παραπέµπονται για «παράβαση καθήκοντος-νόθευση δηµοσίων εγγράφων κατά 
συρροή» αύριο, Παρασκευή 23.5.08, στο ΠΥΣ∆Ε ∆υτ. Θεσσαλονίκης πέντε από τις 
οκτώ καθηγήτριες-βαθµολογήτριες του µαθήµατος των Αγγλικών στις Εισαγωγικές 
Εξετάσεις του Ιουνίου του 2007.  
    Ανάµεσά τους και οι δύο συναδέλφισσες, που αντιλαµβανόµενες το παράνοµο της 
εντολής διόρθωσης των γραπτών, έστω και εκ των υστέρων, κατήγγειλαν  στις 
αρµόδιες εκπαιδευτικές αρχές και στις ΕΛΜΕ-Θ την αλλοίωση των βαθµών των 
αναβαθµολογηµένων γραπτών στο µάθηµα των Αγγλικών. 
    Έτσι συµβαίνει το παράδοξο, οι καταγγέλλουσες συναδέλφισσες, που 
παραπλανήθηκαν και συνήργησαν στη νόθευση των γραπτών, να βρίσκονται στην 
ίδια δεινή θέση και να έχουν την ίδια µεταχείριση µε την καταγγελλόµενη 
προϊσταµένη τους στο Βαθµολογικό Κέντρο, η οποία τους έδωσε την εντολή να 
παρανοµήσουν, «παρερµηνεύοντας - σύµφωνα  και µε την κυβερνητική εκδοχή - τις 
πάγιες οδηγίες του ΥΠΕΠΘ , να µην υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις στους βαθµούς των 
γραπτών»!  
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ:  

• καλεί  το πειθαρχικό συµβούλιο, αφού  λάβει υπόψη του τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες οι βαθµολογήτριες αλλοίωσαν τις βαθµολογίες των γραπτών, 
το γεγονός ότι αυτές δεν είχαν τη βούληση να παραβούν το υπαλληλικό τους 
καθήκον αλλά ενήργησαν ύστερα από παράνοµη εντολή της Προέδρου του 
ΒΚ,  τους κανόνες και τις αρχές που εφαρµόζονται υπέρ των διωκοµένων,   να 
τις απαλλάξει από τις σε βάρος τους  κατηγορίες. 

• δηλώνει ότι το εκπαιδευτικό κίνηµα δεν θα «νοµιµοποιήσει» τις σκοπιµότητες 
της ∆ιοίκησης και της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ, που επιδιώκουν να «κλείσουν» 
την υπόθεση κατά την ευαίσθητη χρονική περίοδο των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων, στιγµατίζοντας τους εκπαιδευτικούς, ενώ  αφήνουν στο 
απυρόβλητο ή και επιβραβεύουν τους πραγµατικούς, πολιτικά,  ποινικά, και 
πειθαρχικά υπόλογους και υπεύθυνους. 

 

 


