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Μετά τη δήλωση του αγλαϊσματος της πολιτικής Γ.Α.Π. στο BBC ότι σκέφτεται να ανοίξει 
μια σχολή για την εκπαίδευση των πολιτικών στη δημοκρατία (ευτυχώς που δε θ’ ανοίξει... 
ποδηλατάδικο), και την αίσθηση που προκάλεσε στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, 
δεν θα μπορούσα, ως άνθρωπος των... ραμμάτων (γούνας) και των τεχνών, να μείνω 
ασυγκίνητος και να μην προσπαθήσω να συμβάλω, στο μέτρο του δυνατού, στην 
υλοποίηση της φαεινής αυτής ιδέας, καταθέτοντας τις παρακάτω προτάσεις για την 
οργάνωση και το πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος: 
. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 Επωνυμία Σχολής: Προτείνεται ο διακριτικός τίτλός Π.Ι.Π.Α., ήτοι Πανεπιστημιακό 
Ίδρυμα Παπαρολογίας Ανεπροκόπων. Φυσικώ τω λόγω, οι λέκτορες της σχολής - 
πολιτικοί εγνωσμένης αχρηστίας - θά φέρουν τον τίτλο του... πάρλα-Π.Ι.Π.Α..  

 Έδρα του ΠΙΠΑ: Προτείνονται, εναλλακτικώς, το Δαφνί (... εντός), ο Κορυδαλλός 
(ουτοπικά εντός), το Γουδί (μαζί με το... γουδοχέρι) και τα Άβδηρα (Ν. Ξάνθης), 
λόγω του εγνωσμένου αβδηριτισμού του σχολάρχη ΓΑΠ. 

 Έμβλημα του ΠΙΠΑ: Μαχαιροπήρουνο χιαστί με κουτάλι καθέτως και φόντο ένα 
πράσινο άλογο. Περιμετρικά στεφάνι από βλίτο ή γαϊδουράγκαθο. Εναλλακτικώς θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η δαφνοστεφανωμένη... σκωραμίς! 

 Εμβατήριο ΠΙΠΑ: Ως εμβατήριο προτείνεται το πατρογονικό άσμα «Ιστορία μου, 
Αμαρτία μου» σε διασκευή και εκτέλεση του φαιοπράσινου troba-δούρου Dull 
Arra. 

 Αθλοπαιδιές: Εντός του περιβόλου της σχολής οι σπουδαστές θα μπορούν κάνουν 
ποδηλασία (με βοηθητικές ρόδες) και τροχάδην (με την ουρά στα σκέλια). Εκτός 
σχολής, καταδύσεις σε λυματολάσπη, στην Ψυττάλεια. Κατά το έτος της 
αποφοίτησης θα ασκούνται και στη διαφυγή δι’ ελικοπτέρου από ταράτσας. 

 Ομάδες Εμψύχωσης (Cheerleaders): Θα συγκροτηθούν ομάδες εμψύχωσης, κατά 
τα πρότυπα των αμερικανικών κολλεγίων, με τίτλο «οι πρασινοφοράδες». Γνωστά 
μεγαλοκορορίτσια, όπως οι δύο Άννες (1 & 2), η Τόνια, η Βάσω, η Λούκα, η Φώφη, 
η Μπιρμπίλω, η Μαριλίζα κ.α., έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία τους για 
συμμετοχή ως ΠΙΠΑ-cheerleaders. 

 Ενδυματολογικές Προτάσεις. Εντός σχολής οι σπουδαστές θα κυκλοφορούν με 
στολή Ναπολέοντος και εκτός με λευκό ζουρλομανδύα γαρνιρισμένο με πράσινα 
πουά. 

. 

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 

 Η εισαγωγή των σπουδαστών στο ΠΙΠΑ θα γίνεται με βάση τις επιδόσεις τους σε 
τεστ αδεξιοτήτων, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω, και αφού πρώτα κριθούν... 
επαρκώς ευήθεις κατά το στάδιο αξιολόγησης του δείκτη νοημοσύνης τους (IQ).  

 Έχοντας υπόψη την κλίμακα IQ του David Wechsler, από 70 έως  ≥130, δηλ. από... 
”ντιπ για ντιπ” έως “πιάνει πουλιά στον αέρα”, ορίζεται ως επίπεδο διανοητικής 
επάρκειας το 70 και κάτω (ντιπ-καταντίπ). 
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 Στόχος είναι η καμπύλη διασποράς της αφυίας των σπουδαστών να έχει τη μορφή 
της «Καμπύλης του Γκάους»... από την ανάποδη, ήτοι ανεστραμμένου κώδωνος 
στο... υπόγειο του άξονα των Χ (...Καμπύλη του Χάους). 

 Οι επιτυγχάνοντες αξιοθαυμάστως χαμηλά επίπεδα IQ δηλαδή από 50 – 60, θα 
εισάγονται, ως άτομα εξαιρετικής αχρηστίας, απευθείας στο Τμήμα 
Πρωθυπουργισίμων, ενώ από 30 έως 49 θα προετοιμάζονται, σε ειδικές... 
κλωβοστοιχίες, κατ’ ευθείαν για... Πρόεδροι. 

. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Μετά το πρώτο “ξεσκαρτάρισμα“, διά του οποίου θα έχει διασφαλιστεί η 
«έπάρκεια στην ευήθεια», προσόν απαραίτητο για μία σοβαρή πολιτική 
σταδιοδρομία, οι φερέλπιδες ηγέτες θα πρέπει να υποβάλουν και τα παρακάτω 
αναφερόμενα δικαιολογητικά από τα οποία θα πιστοποιούνται και άλλα 
χαρακτηριστικά, σαν εχέγγυα για μια αρκούντως... καταστροφική διαδρομή: 

1. Πιστοποιητικό Διακεκριμένης Καταγωγής: Χορηγείται από τη Βουλή και 
πιστοποιεί την καταγωγή του υποψηφίου σπουδαστή από Τ.Ζ.Α.Κ.Ι., ήτοι από 
«Τομάρια Ζάπλουτα Αδιαντρόπως τον Κορβανά Ιδιοποιηθέντα». 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 (παλιά Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 
105) όπου θα δηλώνεται:  

 η απέχθεια προς πάσαν μορφήν εργασίας 

 η μη άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος κατά το παρελθόν 

 η έλλειψη εμπειρίας σε οποιονδήποτε τομέα και αντικείμενο. 

3. Συστατικές Επιστολές από τρία (3) τουλάχιστον σεσημασμένα λαμόγια του 
ιδίου πολιτικού φυράματος ότι «διαθέτει αξιοπρόσεκτον ροπήν προς 
λοβιτούραν».  

4. Συστατικές Επιστολές από τρεις (3) τουλάχιστον ελεύθερους επαγγελματίες 
της περιοχής διαμονής του (π.χ. περιπτερά, οπωροπώλη κλπ.) ότι «έχει 
επιδείξει αξιοθαύμαστες επιδόσεις στον παρασιτισμό (τζαμπατζιλίκι)». 

5. Βεβαίωση Οικογενειακού Παιδιάτρου ότι «δεν απεγαλακτίσθη ενωρίτερον 
της ενηλικίωσής του» και ότι από του σημείου εκείνου και εντεύθεν «δεν 
παρέλειψε τη συστηματική χρήση θηλάστρου (πιπίλας)». 

6. Πιστοποιητικό Απαλλαγής Από τη Στρατιωτική Θητεία, διά πλαγίων μέσων, 
λόγω εδραιωμένης πεποιθήσεώς του ότι «εκ του πεπρωμένου προορίζεται να 
υπηρετήσει την πατρίδα από ανώτερα μετερίζια». 

7. Πιστοποιητικό Δημοσίου Ψυχιατρείου ότι κατόπιν επισταμένων κλινικών 
εξετάσεων διεπιστώθη ότι πάσχει σε προχωρημένο και μη αναστρέψιμο βαθμό 
από: 

 το «Σύνδρομο του Εθνικού Σωτήρος και της Ελέω Θεού Υποχρέωσης 
για Προσφορά στα Κοινά»  

 το «Σύνδρομο του Ζαμανφουτισμού, της Παχυδερμικότητας και της 
Αναλγησίας» (...γαία πυρί μειχθήτω) 

 το «Σύνδρομο της Ψυχογενούς Βουλιμίας για Λεηλασία του Δημόσιου 
Πλούτου» (κοινώς ρεμούλα) 

 το «Σύνδρομο της Μοναδικότητας και του Αναντικατάστατου»  
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 το «Σύνδρομο της Αθανασίας και της διά Βαρούλκου Αποσπάσεως 
από τα Βουλευτικά Έδρανα» και 

 το «Σύνδρομο της Αειφόρου Αυτοϊκανοποιήσεως». 

8. Αποδεικτικά Καταθέσεων σε Τράπεζες του εξωτερικού (Ελβετικές, κατά 
προτίμηση) και συμμετοχής στη μετοχική σύνθεση υπεράκτιων εταιρειών 
(offshore), στα πλαίσια ικανοποίησης του δόγματος «Έξω πάμε καλά»! 

9. Αποδεικτικά Στοιχεία Τεκμηρίωσης Επάρκειας στη Διαπλοκή, ήτοι 
δημοσιεύσεις, φωτογραφίες και λοιπό υλικό δια των οποίων θα καθίσταται 
εμφανής η σχέση του σπουδαστή με παράγοντες της δημόσιας και ιδιωτικής 
παρανομίας, των ΜΜΕ κλπ.. 

10. Τεκμηρίωση Διασύνδεσης με Διεθνή Κέντρα Εξωτερικής Παρέμβασης: 
συμμετοχή σε μασονικές στοές, σε γνωστές διεθνείς λέσχες, σε αδιαφανή 
ιδρύματα κλπ. . 

11. Στοιχεία Τεκμηρίωσης Προσωπικών Ιδιαιτεροτήτων (κουσούρια, κατά 
Χριστόδουλον). Τα στοιχεία ταύτα, καίτοι προαιρετικά, θα λαμβάνονται θετικά 
υπόψη. 

12. Δήλωση Πίστης και Αφοσίωσης στο Αμερικανικό Σύνταγμα, θεωρημένη από 
την... Π.ΗΠΑ . 

. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Λαμβανομένων υπόψη των κριτιρίων αβελτηρίας, κατά το στάδιο της προεπιλογής, και της 
πληθώρας των δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν εκ μέρους του υποψηφίου 
σπουδαστού του ΠΙΠΑ, οι εξετάσεις καθίστανται σχεδόν περιττές. Εν τούτοις, για να 
ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες αμφισβήτησης της... αξιοκρατικής επιλογής των πλέον 
αμβλυνόων εκ των υποψηφίων, προτείνουμε και τη θεσμοθέτηση διαδικασίας 
εισαγωγικών εξετάσεων.  

 Με αφετηρία την βαθμολογική κλίμακα από μηδέν έως δέκα (0 – 10) των 
ελληνικών ΑΕΙ, προτείνουμε σαν κλίμακα του ΠΙΠΑ το διάστημα από... μηδέν έως 
μείον δέκα, όπου το μηδέν θα αποτελεί τη βάση για την εισαγωγή και το μείον 
δέκα το... άριστα.  

 Οι αριστούχοι θα λαμβάνουν την υποτροφία “George Bush” του Ιδρύματος... Fool 
Bright! 

 Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα επιτρέπεται η αντιγραφή με κάθε τρόπο, ενώ 
θα είναι υποχρεωτικό το λάδωμα της εξεταστικής επιτροπής. 

 Εξεταστέα Ύλη Εισαγωγικών ΠΙΠΑ 

o Προφορικές Εξετάσεις και Τεστ 

1. Αρίθμηση από 1 - 100 χωρίς τη βοήθεια αριθμητηρίου. 

2. Κλίση του ρήματος «κλέβω» στον ενεστώτα και στον διαρκή μέλλοντα. 

3. Στοιχειώδης χαρτοκοπτκή: Πλην της κατασκευής σαϊτών 
περιλαμβάνεται και η κοπή ομολόγων, συντάξεων και μισθών έως το 
στάδιο του... ακαρούς. 

4. Κατασκευή βασικών σχημάτων με πλαστελίνη. 

5. Απαγγελία του 1ου τετραστίχου του Εθνικού Ύμνου. 
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6. Μοιρασιά δύο γαϊδουριών αχύρου. 

7. Κλοπή πορτοφολιού από συνταξιούχο. 

8. Τεστ σίτισης με δύο κουτάλια ταυτοχρόνως. 

9. Τεστ αλλαγής αλυσίδας ποδηλάτου εν κινήσει. 

10. Τεστ πνιγμού  εντός μισής κουταλιάς ύδατος. 

11. Τεστ αντοχής σε ένα ευρύ φάσμα προπηλακισμών, όπως γιαούρτωμα, 
ρίψη υπερωρίμων ζαρζαβατικών, αβγών κλπ.. 

12. Τεστ οσφυοκαμπτικής ικανότητας  

o Γραπτές Εξετάσεις 

 Οι μνημονιακής κατευθύνσεως υποψήφιοι (δυτικότροποι) θα 
εξετάζονται στα «Παραμύθια του Άντερσεν» 

 Οι αντιμνημονιακοί στα «Παραμύθια της Χαλιμάς». 

 Οι αμφιταλαντευόμενοι (κωλοτούμπες) στα «Παραμύθια του 
Βαρώνου Μινχάουζεν». 

 Όλοι, ανεξαρτήτως κατευθύνσεως, θα εξετάζονται και στα 
«Παραμύθια του Αντρέα». 

. 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

Η εκπόνηση του προγράμματος σπουδών θα ανατεθεί στην αφρόκρεμα των πρώην 
σοσιαληστών υπουργών που συνέβαλαν, μαζί με τον ιδρυτή του ΠΙΠΑ, στη διάλυση της 
χώρας και ιδίως σε εκείνους που μετέτρεψαν την φοιτητική ιδιότητα σε επάγγελμα και 
πολιτική σταδιοδρομία. Παρ’ όλα αυτά, τολμούμε να υποδείξουμε κάποια μαθήματα που 
θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα σπουδών, όπως: 

. 

 Εισαγωγή στην Ανώτερη Πολιτική Παπαρολογία 

 Ιστορία της Κληρονομικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας 

 Κοινοβουλευτικός Φεουδαρχισμός 

 Ο Θεσμός της Προεδρικής Πλαγγόνας 

 Θεωρία των Πράσινων Αλόγων και της Αειφόρου Αερολογίας 

 Κακοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας και Ανωτέρα Σαρδαμική 

 Βασικές Αρχές Πολιτικού  Αμοραλισμού 

 Οικογενειοκρατικό και Ευνοιοκρατικό Δίκαιο 

 Πολιτικοί Μέθοδοι Καταστρατήγησης του Συντάγματος 

 Εθιμικό Δίκαιο Χρηματισμού 

 Εργατικό Άδικο και Εργατοπατερικό Δίκαιο 

 Βασικές Αρχές του Σύγχρονου Πελατειακού Κράτους 

 Διεθνές Πτωχευτικό Δίκαιο 

 Σύγχρονη Μαγειρική Στατιστική 
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 Μαθήματα Καταπολέμησης της Αξιοκρατίας 

 Αρχές Απορύθμισης του Κράτους 

 Μέθοδοι Διασπάθισης και Υπεξαίρεσης Δημοσίου Χρήματος 

 Ο Ενδοτισμός και το Ζεϊμπέκικο ως Εργαλεία της Εξωτερικής Πολιτικής 

 Βύθιση Τιτανικού Άνευ Φοράς και Άνευ Παγόβουνου 

 Σχεδιασμός Ταχύρυθμης Διάλυσης Χώρας 

 Αρχές της Γενικευμένης Αυθαιρεσίας 

 Θεωρία Εξαγοράς και Ποδηγέτησης Συνδικαλιστών 

 Βασικές Μέθοδοι Διασποράς της Αβεβαιότητας και του Φόβου 

 Κοινωνιολογία: Η Φερνή ως Προκάλυμμα της Λοβιτούρας 

 Πολιτική Σωματική Αγωγή: Επίκυψη, Κατακόρυφη Αναστροφή, Κυβιστισμός 

 Θεωρία και Πράξη της Πολιτικής Αναλγησίας  

και λοιπά... 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 

Η διάρκεια των σπουδών θα είναι 3ετής, αλλά οι σπουδαστές που ονειρεύονται ένα 
αξιόλογο πολιτικό μέλλον δεν θα πρέπει, ακολουθώντας τα τσοχα-τζουμακο-λαλιώτικα 
πρότυπα, να αποφοιτούν πριν το κλείσιμο… δεκαπενταετίας, οπότε θα λαμβάνουν τον 
τιμητικό τίτλο του... σπουδαστή επικρατείας και θα συμπεριλαμβάνονται ... αχρηστίνδην 
στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματός τους! 

Για την απόκτηση του πτυχίου θα υποβάλουν δικτατορική διατριβή, ενώ θα εγκλείονται για 
ένα τριήμερο σε ένα ειδικό κτήριο της σχολής – που, συμβολικά, θα ονομάζεται 
«ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» - προκειμένου να αποκτήσουν και την εξ ων ουκ άνευ περγαμηνή για μια 
ασφαλή και απροσκόπτως καταστροφική πολιτική σταδιοδρομία. 

Άντε, κακές σπουδές και κακό βόλι! 


