Μ. Μπαλαούρας: Κλείνουν Πανεπιστήμια
και ανοίγουν ιδιωτικό ΙΕΚ σε
εγκαταστάσεις Δημοσίου!!
Υπουργός- Πρύτανης- Δήμαρχος- Περιφερειάρχης- βουλευτές ΝΔ μοιράζουν χάντρες στους ιθαγενείς
Θερμά συγχαρητήρια στους ταγούς που διαφεντεύουν τον τόπο μας. Τους κυρίους Φαρμάκη, Λυμπέρη
και τον βουλευτή της ΝΔ Νικολακόπουλο. Ανέχτηκαν (ή και σιγόνταραν) το κλείσιμο τριών (3)
Πανεπιστημιακών Σχολών, (Μουσιολογία και το ΤΕΦΑΑ στον Πύργο και τη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης
στην Αμαλιάδα), με ενορχήστρωση της κυβέρνησης της ΝΔ και του Πρύτανη Πανεπιστημίου Πάτρας κ.
Μπούρα.
Και προστέθηκε ένα ακόμα ΙΕΚ και μάλιστα ιδιωτικό, με προίκα τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις του
Δημοσίου. Αναλυτικά:
1. Ο Δήμαρχος κ. Λυμπέρης δήλωσε ότι αυτό που θα γίνει είναι «μεταλυκειακή εκπαίδευση και όχι
ΙΕΚ». Όμως αυτό δεν ισχύει. Ο Νόμος 4763/2020 για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ), στη βάση που θα γίνει το νέο ΙΕΚ Αμαλιάδας, προβλέπει ότι στο ανώτερο
πέμπτο επίπεδο θα ενταχθούν τα ΙΕΚ και τα Μεταλυκειακά Έτη-Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ! Επομένως
δε στέκει. Με μια απλή ανάγνωση του Νόμου, το αντιλαμβάνεται ο οποιοσδήποτε, χωρίς να είναι
νομικός!
2. Ο πρύτανης κ. Μπούρας στον περιβόητο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πατρών τον
Φεβρουάριο 2021, πρότεινε την αναδιάρθρωση της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με
«λανθασμένη» ανάλυση των στατιστικών στοιχείων για το Τμήμα Γεωπονίας Αμαλιάδας. Έτσι αφού
έκλεισε τη Γεωπονία Αμαλιάδας και αφού ετοιμάζει την μεταφορά και εγκατάσταση των εργαστήριων
στο Μεσολόγγι, τώρα φέρνει την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή για φρούτα και λαχανικά στην
Αμαλιάδα και με άμεση σύνδεση με το Costa Navarino. Έχουν όλα αυτά καμία σχέση «με ένα βιώσιμο
και διεθνώς αναγνωρίσιμο Πανεπιστήμιο Πατρών, με ισχυρά Τμήματα» όπως διαλαλούσε!!. Ο πρύτανης
κ. Μπούρας σε συνεργασία με την κυβέρνηση της ΝΔ μεθοδεύει τη συρρίκνωση και την υποβάθμιση

του Δημόσιου Πανεπιστημίου προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων (Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή,
Costa Navarino).
3. Ο πρώην υπουργός κ. Λιβανός, όταν προετοιμαζόταν η Νέα ΚΑΠ διαλαλούσε ότι όταν βρεθεί
κτίριο και θα σας κάνω ένα εξαιρετικό (!) ΙΕΚ.
4. Ο βουλευτής της ΝΔ κ. Νικολακόπουλος, δήλωσε ότι «η Ηλεία θα πρέπει να έχει θέση στον
ακαδημαϊκό χάρτη και ουσιαστικό ρόλο στον χώρο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και δη στον
αγροτικό τομέα, με την ίδρυση και λειτουργία Αγροτικής Σχολής στα πρότυπα της Αμερικανικής
Γεωργικής Σχολής».
Που βρήκε ο κ. Νικολακόπουλος ότι το προς ίδρυση ΙΕΚ εμπίπτει στο χώρο της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης; Ούτε η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, που την κάνουν απαύγασμα πανεπιστημιακής
Σχολής, εμπίπτει. Είναι ένα σχολείο πολύ καλό, αλλά σύμφωνα με τον νόμο είναι αγγλόφωνο
τριετούς φοίτησης, ΙΕΚ, που στέλνει τους καλούς μαθητές για εισαγωγή με εξετάσεις σε
πανεπιστημιακές σχολές των ΗΠΑ!!! Όπως εδώ από τα ΙΕΚ…
Δεν αγοράζει ο λαός μας φύκια που πουλάτε για μεταξωτές κορδέλες

