
                

                                       

 

 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 
 
Η θαηαδηθαζηέα δηαξξνή ζεκάησλ ηνπ εμεηαζηηθνύ δνθηκίνπ ησλ Νέσλ 
Διιεληθώλ ηεο Γ’ Λπθείνπ, γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη ε δηεμνδηθή δηεξεύλεζε 
θαη ηηκσξία όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, αλέδεημε θάπνηα από ηα ηξσηά ζεκεία 

πνπ είρακε επηζεκάλεη εδώ θαη ρξόληα ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ εμεηάζεσλ 
ηεηξακήλσλ. Γη’ απηό εμάιινπ θαη είρακε δηαθσλήζεη έληνλα ζηελ πξόηαζε 

πνπ είρε θαηαζέζεη πξν δηεηίαο ν Τπνπξγόο Παηδείαο, πνπ πξνέβιεπε ηελ 
θαηάξγεζε ησλ Παγθύπξησλ Δμεηάζεσλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε απηώλ ησλ 
δηάηξεησλ δηαδηθαζηώλ γηα ζθνπνύο πξόζβαζεο ζηα Παλεπηζηήκηα. Θα πξέπεη 

αζθαιώο λα ζεκεησζεί, όηη ε δηαξξνή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ρώξν ηεο ηδησηηθήο 
εθπαίδεπζεο, γηα ηελ νπνία ππήξμε παξαδνρή από ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο, 

ελώπηνλ ηεο Βνπιήο, όηη είλαη αλύπαξθηνο ν έιεγρνο. 
 
Υζεο, κόιηο ελεκεξσζήθακε γηα ηελ θπθινθνξία ησλ επίκαρσλ κελπκάησλ κε 

ηα ζέκαηα, επηθνηλσλήζακε ακέζσο κε ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο, πξηλ από ηελ 
έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ ηεο Γ’ Λπθείνπ, ζεκεηώλνληαο όηη πξόθεηηαη γηα έλα 

ζνβαξόηαην ζέκα, ην νπνίν ζα επέβαιιε τελ αθύξωσε τωλ ρζεσηλώλ 
εμετάσεωλ στν κάζεκα τωλ Νέωλ Διιεληθώλ. Παξά ηαύηα, νη εμεηάζεηο 
μεθίλεζαλ κε ην εμεηαζηηθό δνθίκην ηνπ νπνίνπ είραλ δηαξξεύζεη ηα ζέκαηα 

θαη, ζηε ζπλέρεηα, δηαθόπεθαλ κε νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ. 
 

Η αλαζηάησζε πνπ πξνθιήζεθε ζηνπο ηειεηόθνηηνπο ππήξμε ηεξάζηηα. Η δε 
δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο από ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηξαγηθή. Αγλνώληαο 

ηελ ςπρνινγία ησλ καζεηώλ, πνπ είραλ αθηεξώζεη ήδε αξθεηή ώξα γηα ηελ 
επίιπζε ηνπ γξαπηνύ, απνθάζηζε ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ην γξαπηό 
ηεο β’ ζεηξάο, εθηόο από ηνπο καζεηέο ησλ δηεπθνιύλζεσλ, πνπ κε βάζε ηηο 

νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ζπλέρηδαλ ηελ εμέηαζε κε ην πξώην γξαπηό. ε 
θάπνηεο πεξηπηώζεηο νη νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ έθηαζαλ κε θαζπζηέξεζε 

ή/θαη θαζόινπ, ελώ αιινύ πνιινί καζεηέο βξίζθνληαλ εθηόο ηάμεο. 
 
ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηεο ΟΔΛΜΔΚ κε ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο, πξηλ ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ην γξαπηό ηεο β’ ζεηξάο, ηνπ ζέζακε έληνλα ηελ 
αλάγθε αθύξσζεο ηεο ρζεζηλήο εμέηαζεο θαη ηνλ νξηζκό λέαο εκεξνκελίαο γηα 

ηελ εμέηαζε ησλ Νέσλ Διιεληθώλ Γ’ Λπθείνπ, έρνληαο επίγλσζε γηα ηελ 
θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί θαη αληηιακβαλόκελνη ηελ ςπρνινγία ησλ 
καζεηώλ. πλαληήζακε ηελ άξλεζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο ζηηο αγσληώδεηο 

εθθιήζεηο καο, κε απαξάδεθην ύθνο θαη επηρεηξεκαηνινγία. 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
Καηαγγέιινπκε ηελ ηξαγηθή δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο από ηνλ Τπνπξγό 

Παηδείαο, κεηά ηελ δηαξξνή ησλ ζεκάησλ, κε ζύκαηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ’ 
Λπθείνπ, ζηελ πην θξίζηκε θάζε ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο. Ο Τπνπξγόο Παηδείαο 

έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα όζα έγηλαλ κεηά ηε δηαξξνή. 
Θπκαηνπνηήζεθαλ όινη/-εο νη καζεηέο/-ηξηεο ηεο Γ’ Λπθείνπ, νη νπνίνη 
πξνεηνηκάδνληαλ εδώ θαη κήλεο θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ γηα 

απηέο ηηο εμεηάζεηο. Σνλ θαινύκε λα αλαιάβεη ηηο επζύλεο πνπ ηνλ βαξαίλνπλ. 
 

Ωο ΟΔΛΜΔΚ, σο Παγθύπξηα πλνκνζπνλδία Γνλέσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη 
σο ΠΔΜ δελ πξόθεηηαη λα απνδερηνύκε ηε ζπκαηνπνίεζε θαλελόο/θακίαο 
καζεηή/-ηξηαο γηα όζα έγηλαλ ρζεο. Γελ ζα αλερηνύκε λα πιεξώζνπλ νη 

καζεηέο ηα ιάζε άιισλ. Γη’ απηό ηνλ ιόγν ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ζήκεξα 
απνθάζεηο γηα ην κάζεκα ησλ Νέσλ Διιεληθώλ Γ’ Λπθείνπ, γηα λα δνζεί ε 

επθαηξία λα παξαθαζήζνπλ ζε εμέηαζε νη καζεηέο πνπ δελ παξαθάζεζαλ 
ρζεο, αιιά θαη εθείλνη πνπ επηζπκνύλ λα επαλαιάβνπλ ηε γξαπηή εμέηαζε. 
Τπνγξακκίδνπκε ότη νη απνυάσεηο ζα πξέπεη λα αλαθνηλωζνύλ 

σήκεξα, γηα λα απνθατασταζεί ε εξεκία στνπο καζετέο, ε νπνία είλαη 
απαξαίτετε γηα τε σπλέρεηα. 

 
Όζνλ αθνξά ζην κέηξν ησλ εμεηάζεσλ ηεηξακήλσλ, ν νπνίνο επηζώξεπζε 
ηόζα πξνβιήκαηα θαη απνδεδεηγκέλα εδώ θαη θαηξό δελ εμππεξεηεί θαλέλα 

εθπαηδεπηηθό ζηόρν, δελ ππάξρεη πιένλ νύηε ίρλνο εκπηζηνζύλεο, ελώ ε 
αμηνπηζηία ησλ δηαδηθαζηώλ έρεη θαηαξξαθσζεί. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζα 

έπξεπε λα είραλ ήδε θαηαξγεζεί. 
 
Καινύκε ηόζν ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο όζν θαη ηελ Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζώπσλ λα παξέκβνπλ άκεζα θαη λα εμεπξεζνύλ ιύζεηο ηόζν ηα 
ηξέρνληα δεηήκαηα όζν θαη γεληθόηεξα γηα ηηο εμεηάζεηο ηεηξακήλσλ.  
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