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σαγωγής και στα Τμήματα
εκείνα τα οποία σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν συγκεντρώ-
νουν τις προτιμήσεις ή η ει-
σαγωγή γίνεται με βαθμούς
κάτω από τη βάση. 

Η πρόταση που τίθεται
για διαβούλευση ουσια-
στικά δημιουργεί νέες συν-
θήκες οι οποίες λειτουρ-
γούν στον άξονα του μέ-
σου όρου. Την ίδια στιγμή
οι συντάκτες της πρότασης
θεωρούν ότι όλο αυτό το
εγχείρημα θα μειώσει τη
φοιτητική διαρροή σε άλ-
λες περιοχές, δεν αναφέ-
ρεται καθόλου μα καθόλου
στη γειτνίαση της Περιφέ-
ρειας με την Αττική και
πολύ δε περισσότερο δεν
αναφέρεται στην ακαδη-
μαIκή προIστορία. 

Είναι σημαντικό να ση-
μειωθεί ότι η συγκεκριμένη
πρόταση ουσιαστικά κα-
ταργεί την Άμφισσα, τη
Θήβα και το Καρπενήσι
από τις επιλογές και μάλι-
στα τις τοποθετεί σε κά-
ποια μελλοντική διάσταση
στο πλαίσιο της διεύρυν-
σης του Πανεπιστημίου.
Από τη μια πλευρά μιλούν
για οικονομία κλίμακας και
από την άλλη πλευρά προ-
σπαθούν να επαναπροσ-
διορίσουν γνωστικά αντι-
κείμενα, έτσι ώστε να χω-
ρέσουν σε ορισμένες πε-
ριοχές. Έτσι λοιπόν σε ό,τι
αφορά τις τρεις πόλεις
Θήβα, Καρπενήσι και Άμ-
φισσα από τη μια πλευρά
κάνουν λόγο για πλημμε-
λείς ακαδημαIκές υποδο-
μές με αποτέλεσμα η φοι-
τητική διαρροή να είναι
πολύ μεγαλύτερη σε σύ-
γκριση με τα Τμήματα της
Λαμίας και της Χαλκίδας
και από την άλλη πλευρά
σημειώνουν την ανάγκη
διασποράς των πανεπι-
στημιακών Σχολών με κάθε
τρόπο προς συγκεκριμένες
επιλογές. 

Σύμφωνα με την πρότα-
ση που τίθεται σε διαβού-
λευση τα βασικά της στοι-
χεία είναι το αντικείμενο
των σπουδών καθώς γίνε-
ται λόγος για μετεξέλιξη

των Τμημάτων, γεγονός
το οποίο προβλήθηκε και
το προηγούμενο διάστημα.

Γίνεται λόγος για αυτο-
δυναμία των Τμημάτων,
για τακτοποίηση του μόνι-
μου προσωπικού το οποίο
κατά βάσει θα προέλθει
από τα ΤΕΙ και ουσιαστικά
γίνεται αναφορά ότι θα
μειωθεί σε αρκετά μεγάλο
βαθμό το έκτακτο εκπαι-
δευτικό προσωπικό. Εκεί-
νο που έχει μεγαλύτερο εν-
διαφέρον είναι ότι η συ-
γκεκριμένη πρόταση βα-
σίζεται όχι στο γνωστικό
αντικείμενο και στην και-
νοτόμο παρουσία της εκ-
παίδευσης στην περιοχή,
δεν βασίζεται στο ερευνη-
τικό πεδίο αλλά κυρίως
στην τακτοποίηση του υφι-
στάμενου δυναμικού. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι
προσπαθεί μέσα από διοι-
κητικές πράξεις η συγκε-
κριμένη πρόταση να ανα-
βαθμίσει και ρόλους και
εκπαιδευτικό δυναμικό
αλλά και γνωστικό αντικεί-
μενο των Τμημάτων μαζί με
πτυχία τα οποία μπορεί να
έχουν μία άνιση εισαγωγή
ωστόσο όλο το σκηνικό
προσδιορίζεται στη λογική
των μέσων όρων. 

Τι δεν λέει πρόταση 
Είναι χαρακτηριστικό ότι

ακόμη και μέσα στην εκ-
παιδευτική κοινότητα του
ΤΕΙ ακούγονται φωνές σε
σχέση με τη συγκεκριμένη
πρόταση ότι ουσιαστικά
μετατοπίζεται το κέντρο
βάρους από τη Λαμία στη
Χαλκίδα. Είναι εμφανές
πλέον ότι η Λαμία μπορεί
να έχασε Τμήματα από το
σχέδιο «Αθηνά», αναμένε-
ται να χάσει κι άλλα στο
επίπεδο της διαβούλευσης
αν βεβαίως εφαρμοστεί η
συγκεκριμένη πρόταση. Εί-
ναι σημαντικό να σημειωθεί
ότι η επιτροπή που συνέ-
ταξε αυτό το πλαίσιο της
διαβούλευσης έχει ένα συ-
γκεκριμένο κέντρο βάρους
στα επιχειρήματα τα οποία
χρησιμοποιεί που είναι αυ-
στηρά προσδιορισμένα.

Δεν είναι τυχαίο ότι δεν γί-
νεται καμία αναφορά στην
έδρα του συγκεκριμένο
Πανεπιστημίου, γεγονός
στο οποίο ουσιαστικά προ-
δίδει ότι είναι υπό δια-
πραγμάτευση σε πολιτικό
επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι
ανοίγει το θέμα της αντι-
παράθεσης. Να θυμίσουμε
ότι το ΤΕΙ της Λαμίας από
την συγχώνευσή του με
το ΤΕΙ της Χαλκίδας έχασε
το Τμήμα Ηλεκτρολογίας
ενώ την ίδια στιγμή κανένα
Τμήμα δεν έχασε το ΤΕΙ
της Χαλκίδας, αντίθετα δι-
ευρύνθηκαν ορισμένα. Ένα
δεύτερο στοιχείο είναι ότι
η διεύθυνση της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών
καταργήθηκε από τη Λα-
μία, μετακομίζοντας ου-
σιαστικά στη Χαλκίδα. Εκεί-
νο που επίσης δεν λέει η
συγκεκριμένη πρόταση εί-
ναι ότι ο ειδικός λογαρια-
σμός που χειρίζεται σημα-
ντικά κονδύλια ήδη προ
πολλού εδρεύει στα Ψα-
χνά. Με αυτή τη νέα πρό-
ταση η οποία μπαίνει σε
διαβούλευση, και όπως
διατείνονται ορισμένα στε-
λέχη που έχουν επαφές
με το υπουργείο Παιδείας
έχει τύχει της έγκρισης
του κ. Γαβρόγλου, με αυτή
την πρόταση επιχειρείται
μια εμφανής μετατόπιση
του κέντρου βάρους αφού
προτείνετε νέα συρρίκνω-
ση των Τμημάτων της Σχο-
λής Τεχνολογικών Εφαρ-
μογών της Λαμίας με τρό-
πο που θα μείνει στη Λαμία
μόνο ένα Τμήμα αντί των
πέντε που υπάρχουν σή-
μερα ενώ σε ό,τι αφορά
την Εύβοια προτείνετε ένα
ακόμη νέο Τμήμα και αυτό
στην Κύμη.

Επιδιώκουν 
και μέτωπο 
Παρά το γεγονός ότι μέ-

χρι τώρα το σύνολο των
φορέων έχει παραμείνει
σε ιδιαίτερα χαμηλό επί-
πεδο, η δε συμμετοχή του
κρίνεται ως μηδενική,
εντούτοις προτείνεται μέσα
στο σχέδιο να αποτελέσει

την αιχμή του δόρατος για
το επόμενο διάστημα. Θε-
ωρούν ότι μέσα από μια
ημερίδα στην οποία θα
κληθούν το υπουργείο
αλλά και το πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, όπως επίσης οι
πολιτικές και αυτοδιοικητι-
κές αρχές της Στερεάς Ελ-
λάδας, θα μπορέσει να
κλείσει το συγκεκριμένο
θέμα και επίσης θεωρούν
ότι πρέπει να γίνει μια επι-
τροπή διεκδίκησης στην
οποία να μετέχει η διοίκη-
ση του ΤΕΙ κατά κύριο
λόγο, αγνοώντας την πα-
νεπιστημιακή κοινότητα της
Σχολής Θετικών Επιστη-
μών στη Λαμία και βάζο-
ντας μπροστά βουλευτές,
δημάρχους και περιφερει-
άρχες. 

Είναι σαφές λοιπόν ότι το
σχέδιο το οποίο εξελίσσε-
ται σ' αυτή τη φάση έρχε-
ται από τη μία πλευρά να

λειάνει την τακτοποίηση
των θέσεων του εκπαιδευ-
τικού προσωπικού του ΤΕΙ
σε πανεπιστημιακές θέ-
σεις, έρχεται να αποκατα-
στήσει ισορροπίες με τους
φοιτητές τους οποίους
υπόσχεται η αναβάθμιση
των πτυχίων του και βε-
βαίως έρχεται να συρρι-
κνώσει την οποιαδήποτε
επιστημονική εμβέλεια του
Πανεπιστημίου που είναι
στη Λαμία. 

Εχουν και άλλες 
προτάσεις 
Μνηστήρες όμως στις

διεκδικήσεις της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας της πε-
ριοχής δεν είναι μόνο αυτοί
που αποτυπώσαμε τώρα.
Υπάρχουν και άλλες προ-
τάσεις που επεξεργάζο-
νται οι οποίες από τη μια
πλευρά θέλουν την συγ-
χώνευση του ΤΕΙ Στερεάς

Ελλάδας και εκείνο της
Θεσσαλίας, που η εκπαι-
δευτική κοινότητα της Λα-
μίας και της Χαλκίδας προ-
σπαθεί να αποφύγει κα-
θώς βλέπει τη μετακίνηση
του κέντρου βάρους αλλά
από την άλλη πλευρά αυτές
οι εξελίξεις ευλογούν την
επιστημονική κοινότητα.
Ανάμεσα στα υπόλοιπα
σχέδια τα οποία βρίσκονται
σε εξέλιξη είναι και εκείνα
που έχουν σχέση με την
αναδιάταξη των πανεπι-
στημιακών σχολών μαζί με
ορισμένες σχολές από τα
ΑΤΕΙ, πρόταση η οποία κι-
νείται ακόμη και από την
Σύγκλητο του Πανεπιστη-
μίου της Θεσσαλίας.

Ουσιαστικά δημιουργεί-
ται ένα ρευστό τοπίο την
ίδια στιγμή που η κοινωνία
δεν έχει αντιληφθεί τι παί-
ζεται κάτω ακριβώς από τα
πόδια της. 

Σχεδιάζουν στα κρυφά

Για ευνόητους λόγους και κυρίως για απορρόφηση των αντιδράσεων
στη δεύτερη φάση ενισχύονται Καρπενήσι, Αμφισσα, Λαμία, Εύβοια
και αγνοείται η Θήβα.

Η “Σ” αποκαλύπτει το σχέδιο που ετοιμάζουν παράγοντες
του ΤΕΙ της Στερεάς να καταργήσουν την πανεπιστημιακή 
σχολή, να αναδείξουν το ΤΕΙ σε Πανεπιστήμιο και να μεταφέρουν
την έδρα στη Χαλκίδα. Παράλληλα άλλο σχέδιο ετοιμάζει 
η Λάρισα για να απορροφήσει Λαμία και Χαλκίδα και τρίτο σχέδιο
ετοιμάζον οι Πανεπιστημιακοί. 
Ενα απίστευτο αλαλλούμ αναδιανομής των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
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