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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Grexit στο χώρο της παιδείας ήδη συντελείται!
Ανακοίνωση για το Πολυνομοσχέδιο

Το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, δείχνει με
τον πλέον γλαφυρό τρόπο ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η επαναφορά σε ένα
πλήρως καταδικασμένο παρελθόν στη συνείδηση της συντριπτικής πλειονότητας
των πολιτών.
Επανέρχονται στο προσκήνιο:
• Οι κομματικές συναλλαγές στο Πανεπιστήμιο με την επαναφορά της ψήφου των
φοιτητών στις εκλογές των ακαδημαϊκών οργάνων και στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, την ίδια ώρα που καταργούνται τα Συμβούλια των ΑΕΙ που
συγκροτούνται από δεκάδες Έλληνες επιστήμονες με διεθνείς περγαμηνές. Μάλιστα
οι κομματικές (και όχι μόνο) συναλλαγές επεκτείνονται τώρα και στο χώρο του
σχολείου όπου οι διευθυντές των σχολικών μονάδων αλλά και οι διευθυντές
εκπαίδευσης θα εκλέγονται από τους υφισταμένους τους εκπαιδευτικούς.
• Η ανομία στα Πανεπιστήμια με την κατάργηση των ρυθμίσεων για το άσυλο και η
έξαρση ήδη της δράσης ποικιλώνυμων κουκουλοφόρων και καταληψιών που πλέον
μπορούν να δρούν νομίμως φορώντας την κουκούλα τους.
• Η λογική του σχολείου και του Πανεπιστημίου της ήσσονος προσπάθειας αφού
πλέον ακόμα και με βαθμό κάτω από τη βάση του 10 θα μπορεί κανείς να περνά από
την μία τάξη στην άλλη, καταργούνται ουσιαστικά τα πρότυπα σχολεία,
καταργείται η Τράπεζα θεμάτων και έτσι εκλείπει πλέον ένας αποτελεσματικός
μηχανισμός ελέγχου κάλυψης της ύλης των σχολικών μαθημάτων, καταργείται η
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού ενώ παράλληλα επανέρχεται η
δυνατότητα απεριόριστης διάρκειας φοίτησης στα ΑΕΙ (αιώνιοι φοιτητές).
Είναι ανάγκη η καταστρεπτική μανία που έχει καταλάβει τους ιθύνοντες του
Υπουργείου Α-Παιδείας να σταματήσει. Τα αποτελέσματα της ιδεολογικής τους
τύφλωσης θα είναι μεγάλα. Αυτοί θα φύγουν σύντομα από τις θέσεις τους όμως η
νεολαία της χώρας και οι οικογένειές τους θα τα βιώνουν με επίπονο τρόπο για
πολλά χρόνια στο μέλλον. Το Grexit στο χώρο της παιδείας ήδη συντελείται μέρα
με τη μέρα καθώς τα μέτρα που εισάγονται είναι πρωτοφανή και αποκόπτουν το

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από τα ισχύοντα όχι μόνο στις άλλες ευρωπαϊκές
χώρες αλλά και παγκοσμίως.
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