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Εµµένει ο Υπουργός Παιδείας στις παραδοξο-νοµολογίες του προκατόχου του. 

Αναγκαία προϋπόθεση για να πάρει ΠΤΥΧΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ο µαθητής του ΕΠΑ.Λ. είναι να 

αριστεύει στα µαθήµατα …Γενικής Παιδείας και στη Φυσική Αγωγή ! Το εάν «πατώνει» στα 

µαθήµατα Ειδικότητας, έχει πολύ µικρή σηµασία !!  

http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/736389/ptuhio-se-mathites-epal-meta-apo-axiologisi-sta-mathimata-genikis-paideias/  

Αλήθεια κε Υπουργέ, εσείς θα επιλέγατε: 

Ηλεκτρολόγο επειδή βάζει «τρίποντα» στο …µπάσκετ; 

Υδραυλικό επειδή γράφει καλές …εκθέσεις; 

Ψυκτικό επειδή ξέρει να λύνει …«διαφορικές εξισώσεις»; 

Μηχανικό αυτοκινήτων επειδή γνωρίζει τα …θρησκευτικά δόγµατα; 

Πλοίαρχο εµπορικού ναυτικού επειδή αρίστευσε στην …ανόργανη Χηµεία; 

Τεχνικό ζωικής παραγωγής λόγω άριστης γνώσης …Ιστορίας; 

Τεχνικό ανακύκλωσης επειδή έχει έφεση στη …Λογοτεχνία; 

Υπάλληλο εµπορίας και διαφήµισης επειδή γνωρίζει καλά …Γεωµετρία; 

 

Μπερδέψατε το Τρυπάνι µε την Τριλογία, το Τρισυπόστατο και το …Τρίποντο! 

 

Αντίστοιχα, θα νοµοθετήσετε ώστε για να λάβει κάποιος πτυχίο του Πολυτεχνείου να 

εξετάζεται και στην Αρχαιοελληνική γραµµατεία, της Νοµικής και στη Χηµεία, της 

Φιλοσοφικής και στα Μαθηµατικά, της Θεολογικής και στη Γεωµετρία, της 

Φυσικοµαθηµατικής και στα Λατινικά; 

Τα ΠΤΥΧΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ που λαµβάνουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. για να 

εργασθούν ως Τεχνικοί, οφείλουν να περιέχουν (και να πιστοποιούν) το σύνολο των 

απαραίτητων τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την εξάσκηση του 

επαγγέλµατος. 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Μαϊµού» Ηλεκτρολόγος µε άριστα στο ...Μπάσκετ ! 
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Το ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ Λυκείου είναι τίτλος ΑΠΟΛΥΤΑ ∆ΙΑΚΡΙΤΟΣ και είναι 

προφανές ότι για τη λήψη του πρέπει να συνυπολογίζονται και τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας 

(Γ.Π.). Είµαστε αταλάντευτα ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ της παροχής συνολικής ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ στα ΕΠΑ.Λ. και 

της διδασκαλίας µαθηµάτων Γ.Π. Όχι όµως και να ρυθµίζει η βαθµολογία των µαθηµάτων Γ.Π. 

την απόκτηση του …Πτυχίου Ειδικότητας ! 

Θεωρεία λέοντος και καρδία γαλής… Ο άνεµος της «αλλαγής» και της Λογικής που 

φάνηκε να πνέει προς στιγµή στο Υπουργείο, φαίνεται ότι ήταν αναιµικό µπουρίνι που πέρασε. 

Οι Υπουργοί µπορεί να «διέρχονται» από το Υπουργείο Παιδείας, τα συντεχνιακά 

συµφέροντα όµως και η «νοµενκλατούρα» που το διοικεί, καλά κρατεί, νυν και αεί… 

Ποια είναι η θέση της ΟΛΜΕ; Ξέρουµε: το «δωδεκάχρονο Ενιαίο σχολείο» και η 

«Μεταλυκειακή» Τεχνική Επαγγελµατική …«Εκπαίδευση»… Σε ελεύθερη µετάφραση από την 

«προοδευτική» ρητορική στην καθοµιλουµένη: θα «πήξουν» οι µαθητές στα µαθήµατα Γενικής 

Παιδείας, για το καλό …ΜΑΣ !! Τόσο ωµά… 

Προς τα εκεί βαδίζουµε συντεταγµένα, µε οποιαδήποτε Κυβέρνηση! Προς ένα ΕΠΑ.Λ. 

που γίνεται όλο και περισσότερο …«ΓΕ.Λ.», µέχρι να καταντήσει να µην παρέχει τίποτε 

διαφορετικό και να αφοµοιωθεί τελικά από το ΓΕ.Λ., ή να το καταργήσουν επισήµως (και µε 

«αριστερή» …τεκµηρίωση) και να ξαποστείλουν όλα τα παιδιά στην Κατάρτιση. Γιατί, οι 

συντεχνίες δεν έχουν χρώµα. Έχουν απλώς, διαφορετική ρητορική, που όµως κατατείνει στο 

ίδιο ΑΚΡΙΒΩΣ αποτέλεσµα ! 

 

Το «Ανδρέας» ετυµολογείται από το Ανδρείος. Ο Άνδρας χαρακτηρίζεται από το 

θάρρος να αναγνωρίζει και να διορθώνει τα λάθη του. Τουλάχιστον, αυτά του …προκατόχου 

του… Ο Υπουργός όµως δεν φαίνεται να είναι έτοιµος για την αποφασιστική ρήξη µε το 

Παράλογο, το Αντιεπιστηµονικό και το Αντιεκπαιδευτικό κατεστηµένο του Υπουργείου του.  

Θεωρεία λέοντος και καρδία γαλής… 

∆υστυχώς, σε βάρος των Μαθητών και του µέλλοντος της Χώρας ! 

 

Θα πάρουν θέση τα Επιµελητήρια και οι Επαγγελµατικές Ενώσεις; 

Οι εκπαιδευτικές αυτές επιλογές υποσκάπτουν ευθέως την ποιότητα των µελλοντικών 

επαγγελµατιών - µελών τους και τινάζουν κυριολεκτικά στον αέρα ΟΛΟ το 

επαγγελµατικό εποικοδόµηµα και την παραγωγή που βασίζεται σε αυτό ! 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 


