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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  9/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  236/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Μαρτίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 9/2-3-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση),  4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) 
∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 
13) Κουδούνης Αργύριος,  14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) 
Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου 
Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 235 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση),  
23) Σπίνος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 235 απόφαση),  24) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση)  και  25) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος,  και  2)  Μπάκας ∆ηµήτριος. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας», ο οποίος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση της υπ’ αριθµ. 
235 απόφασης. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης απόντος του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος έχει κληθεί 
σύµφωνα µε τον νόµο, και προσήλθε στην συνεδρίαση  κατά την συζήτηση της υπ’ αριθµ. 235 
απόφασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Η λειτουργία και η προοπτική του Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Αλευράς, ο οποίος είχε καταθέσει και το υπ’ αριθ. πρωτ. 5222/28-2-
2007 σχετικό έγγραφό του που υπήρχε στο φάκελο του θέµατος, αναφέρει τα εξής: 

 

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είχαµε στην προηγούµενη συνεδρίαση ζητήσει 
την προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση του θέµατος αυτού στο Σώµα αξιολογώντας 

ως ιδιαίτερα σηµαντικό το ζήτηµα της ύπαρξης, λειτουργίας και προοπτικής του ΤΕΙ της πόλης. 
Συµπίπτει η σηµερινή συζήτηση µε την ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας του αριθµού 
των εισακτέων που επιβεβαιώνει δυστυχώς τις οδυνηρές προβλέψεις που θα έλεγα το σύνολο 
των συµπολιτών µας αλλά θα έλεγα και την πλειοψηφία των θεσµικών παραγόντων της πόλης 
και του νοµού εκφράζει. Θα πρέπει αγαπητοί συνάδελφοι να πω ότι πολύ σωστά το Ελληνικό 
κράτος τα τελευταία χρόνια αντιλήφθηκε ότι η ανάπτυξη της περιφέρειας περνάει µέσα και από 
την ίδρυση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας βαθµίδας. Σ΄ αυτή τη λογική, θα έλεγα ότι 
οι µεγάλες πολιτικές παρατάξεις της χώρας συµφώνησαν. Επιβεβαίωση αυτής µου της 
παραδοχής είναι ότι η νυν Υπουργός Παιδείας υπέγραψε την ίδρυση του ΤΕΙ της Σπάρτης ως 
παράρτηµα του ΤΕΙ Καλαµάτας. Εµείς λέµε σωστά αυτό έγινε. 

Τι σηµαίνει για την πόλη και το νοµό ένα ζωντανό, ένα σφύζων ΤΕΙ. Σύµφωνα µε τα 
στατιστικά δεδοµένα, στο ΤΕΙ της πόλης ήταν εγγραφέντες 7.000 φοιτητές και σύµφωνα µε 
την κοινότητα των καθηγητών αλλά και άλλες αριθµητικές προσεγγίσεις διαβιούσαν στην πόλη 
τουλάχιστον 5.000 φοιτητές. Ο αριθµός αυτός είναι εξαιρετικά σηµαντικός και αντιλαµβάνεστε 
ότι συντελεί πολύµορφα και πολύτροπα  στην ανάπτυξη. Όπου υπάρχουν φοιτητές, όπου 
υπάρχει πανεπιστήµιο, όπου υπάρχει ΤΕΙ, υπάρχει µια εστία προβληµατισµού, µια εστία θα 
έλεγα ακαδηµαϊκής ανησυχίας, πνευµατικής αναζήτησης αλλά και οικονοµικής ανάπτυξης. 
Οικονοµική ανάπτυξη που δεν επέρχεται µόνο από το εισόδηµα που η πόλη εισπράττει από τη 
διαβίωση των φοιτητών που ειρήσθω εν παρωδώ µε τον πλέον πρόχειρο υπολογισµό, οι 5.000 
φοιτητές στην πόλη εάν το κάθε παιδί δαπανούσε 600 € που είναι ευτελές ποσό για την 
στέγασή του, τη διατροφή του, τη διασκέδασή του, την ψυχαγωγία του – µιλάω για το 
χαµηλότερο – η πόλη φαίνεται να χάνει εάν δεν ληφθούν µέτρα και το ΤΕΙ προχωρήσει σε 
µαρασµό και συρρίκνωση, 1.000.000.000 δρχ. το µήνα. Το  ποσό συγκλονίζει µε το µέγεθός 
του.  

∆εν είναι µόνο αυτό. Η πολιτεία δηµιούργησε υποδοµές κτιριακές, βιβλιοθήκες, χώρους, έφερε 
εκπαιδευτικό προσωπικό αυτής της βαθµίδας. Υπάρχει λοιπόν µια κοινότητα ανθρώπων 
καθηγητών, λεκτόρων και όλων των βαθµίδων της διδαχής πρόσφορο να βοηθήσει στην 
ανάπτυξη της πόλης και της περιφέρειάς µας. Εάν δεν ανατραπεί η προεούσα συρρίκνωση και 
ο µαρασµός του ΤΕΙ, θα χωρίσει ένας εκπαιδευτικός αναχωρητισµός αφού δεν θα υπάρχει το 
ΤΕΙ µε τη ζωντάνια του και αντί για 5.000 φοιτητές θα είναι 1.000, µετά από ένα χρόνο 500 
και µετά από δύο 200. Αντιλαµβάνεστε και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι καθ΄  ύλην 
αρµόδιοι από το ΤΕΙ της πόλης, το σύνολο των πολιτών, η ενηµέρωση που έχουµε.  

Αγαπητοί συνάδελφοι δεν µέµφοµαι κανέναν, αλλά νοµίζω ότι το θέµα αυτό αφότου η 
παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αποφάσισε την εγκαθίδρυση της βάσης του 10 ως 
ένα µέτρο ανάκαµψης και ανάτασης και βελτίωσης του επιπέδου σπουδών, που εδώ σπεύδω 
να παραδεχτώ ότι είναι ένα πολύ µεγάλο θέµα το ζήτηµα της αναβάθµισης των σπουδών στην 
πατρίδα µας αλλά επιτρέψτε µου να ισχυρισθώ ότι αυτό δεν συντελείται µε αποδόµιση της 
περιφέρειας µε το κλείσιµο των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Είναι ένα µεγάλο θέµα που κυρίως 
απαιτεί συγκεκριµένη κοστολόγηση από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και χορήγηση γενναίας 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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χρηµατοδότησης στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Αναβάθµιση των σπουδών σηµαίνει έρευνα, 
σηµαίνει συνδυασµός πολλών παραγόντων. Και πάντως εµείς µπορούµε να εκφράσουµε τη 
θεωρητική και φιλοσοφική µας θέση για το ζήτηµα αυτό, αλλά δεν είναι θέµα δικό µας, της 
πόλης, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, των θεσµικών παραγόντων να αποφαινόµεθα για το 
ζήτηµα αυτό. Εµάς µας ενδιαφέρει να υπάρξει ΤΕΙ αυτής της δυναµικότητας και στο µέλλον. 
Και η εξουσιοδότηση η πολιτική που έχουµε πάρει από τους συµπολίτες µας, το σύνολο των 
παρισταµένων συναδέλφων είναι αυτό, να µεριµνήσουµε για όλα τα ζητήµατα της ανάπτυξης 
στην πόλη.  

Αγαπητοί συνάδελφοι η Καλαµάτα είναι µια εξ αντικειµένου παραµεθόριος του νότου. Η έγνοια 
µας πρέπει να είναι η δηµιουργία εστιών ανάπτυξης και η λήψη µέτρων για την αποτροπή µίας 
προϊούσας κακής κατάστασης που πλήττει το ΤΕΙ Καλαµάτας. Αναλογισθείτε αγαπητοί 
συνάδελφοι ότι οι πόλεις της πατρίδας µας που είναι πάνω από µας από άποψη πληθυσµού 
αλλά και οντότητας και παρέµβασης στο κέντρο, την Αθήνα, δηλαδή τα Γιάννενα, η Πάτρα, το 
Ηράκλειο, η Λάρισα - δεν συµπεριλαµβάνω τη Θεσσαλονίκη, είναι µητρόπολη όπως η Αθήνα – 
έχουν σφύζοντα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Εµείς υπήρξε η δυνατότητα, είχαµε το ΤΕΙ της πόλης 
σε πολύ καλή κατάσταση, προέκυψε η δηµιουργία του πανεπιστηµίου, νοµίζω ότι αυτούς τους 
πυλώνες τους πολύµορφους για την ανάπτυξη είναι χρέος µας να λάβουµε µέτρα για να τους 
διατηρήσουµε και στο µέλλον.  

Εµείς, η παράταξή µας από την αρχή του θέρους, από την αρχή της προεκλογικής περιόδου 
είδαµε το ζήτηµα και προβλέψαµε την δυσάρεστη εξέλιξή του. Κάναµε παρεµβάσεις, 
εισηγηθήκαµε, συνταχθήκαµε µε τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της Κεντρικής 
Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων. ∆υστυχώς και παρά την παρουσία της κας Υπουργού η οποία 
αφειδώς παρείχε διαβεβαιώσεις το καλοκαίρι που ήρθε στην Καλαµάτα, µιλούσε για 
ανακατανοµή, για δηµιουργία σχολών µε ελκυστικότερο αντικείµενο σπουδών στην Καλαµάτα 
διότι έτσι µπορεί να ανατραπεί αυτή η κακή πορεία, δυστυχώς απ΄ αυτά τίποτα δεν 
επαληθεύτηκε.  

Θέλω να πω πριν κλείσω και τα εξής: Σήµερα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ότι ο 
αριθµός των εισακτέων είναι περίπου ίσως µε τον περσινό. Θέλω να καλέσω τη συνείδησή σας 
να αξιολογήσουµε αυτή τη διακήρυξη. Πως είναι δυνατόν να είναι οι εισακτέοι, διότι πρόκειται 
περί πλάσµατος, 80.000 ή 82.000 αν δεν µε απατάει η µνήµη µου εφέτος, όσοι και πέρυσι ενώ 
εφέτος θα ισχύσει η βάση του 10 και άρα σύµφωνα µε τις προσεγγίσεις 20.000 τουλάχιστον 
δεν θα πιάσουν τη βάση του 10 και άρα θα έχουµε λιγότερους. Προς τι λοιπόν δεν υπάρχει 
προσέγγιση στον πραγµατικό βαθµό και να πει 60.000 αφού θα ισχύσει η βάση του 10. . . 
(αλλαγή ταινίας). . . επιλέγουν και προτιµούν ΤΕΙ πλησιέστερα στα σπίτια τους και τις 
οικογένειές τους.  

Συνάδελφοι καταλήγοντας, το Σώµα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα έλεγα ότι έχει την προέχουσα 
ευθύνη εκ της φύσεως του θεσµού και της ιδιότητάς του. Πρέπει, εκτιµούµε και επιτρέψτε µου 
τη διευκρίνιση, την είπα και όταν ζήτησα τη συζήτηση προ ηµερήσιας διάταξης, η τοποθέτησή 
µας αυτή είναι προεχόντως και βαθύτατα αυτοδιοικητική. Μην εκληφθεί ότι αυτή η εισήγηση 
και η τοποθέτηση που κάνω, έχει συγκεκριµένο πολιτικό προσανατολισµό ή υπόβαθρο. Πρέπει 
την ώρα αυτή µε όλες αυτές τις εξελίξεις και µε αποκορύφωµα τις σηµερινές ανακοινώσεις και 
επειδή αγαπητοί συνάδελφοι η έκδοση ενός οµόθυµου ενδεχοµένως ψηφίσµατος ουδόλως θα 
συγκινήσει τους έχοντες την ευθύνη, εµείς εισηγούµεθα στο Σώµα ότι θα πρέπει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να εξουσιοδοτήσει τον κ. ∆ήµαρχο να επικοινωνήσει µε την κα Υπουργό της 
Παιδείας να κλείσει ένα ραντεβού µαζί της στο πλέον πρόσφορο χρόνο όπου εκεί το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, οι επικεφαλείς των παρατάξεων, το σύνολό του, δεν µε ενδιαφέρει αυτό θα το 
βρούµε, µε το σύνολο των φορέων της πόλης, θα πρέπει να έχουµε αυτό το διάλογο και δεν 
νοµίζω ότι δεν µπορεί ένα τέτοιο αίτηµα να ικανοποιηθεί. Η Καλαµάτα είναι µια πόλη η οποία 
και πληθυσµιακά να την αξιολογήσει κάποιος, είναι στη δεκάδα των πόλεων της πατρίδας. Θα 
πρέπει λοιπόν να κλείσουµε αυτό το ραντεβού, να πούµε ότι το αίτηµά µας αυτό για τη λήψη 
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µέτρων που θα στοχεύουν στην αποτροπή του µαρασµού και τη συρρίκνωση της υπόστασης 
του ΤΕΙ Καλαµάτας µε την συνοδή στάση όλων των φορέων του νοµού, προκειµένου να 
υπάρξει κάποιο αποτέλεσµα. 

Αγαπητοί συνάδελφοι και τελειώνω, εάν δεν υπάρξουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες µε 
συγκεκριµένο περιεχόµενο, νοµίζω ότι η έκδοση σχετικών ψηφισµάτων καθόλου µα καθόλου 
δεν θα ανατάξει σε άλλη κατεύθυνση το θέµα που συζητάµε. Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

Η πρώτη ερώτηση είναι εάν γνωρίζει ο κ. Αλευράς, η προηγούµενη κυβέρνηση µε 
πιο προγραµµατισµό και µε πιο σχεδιασµό έκανε όλη αυτή τη διασπορά των 

πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος; Αν δεν το γνωρίζει ποια είναι η 
προσωπική του άποψη; Αν ήταν δηλαδή σωστή όλη αυτή η διασπορά των ιδρυµάτων σε όλες 
τις πόλεις και κωµοπόλεις.  

Και το δεύτερο: Αν πρέπει να υπάρχει κριτήριο, οποιοδήποτε κριτήριο εισαγωγής στις 
πανελλήνιες εξετάσεις των µαθητών προς τα πανεπιστήµια. 

 

Καταρχάς κε Σπίνο νοµίζω ότι η απαρχή της ερωτήσεώς σας χρωµατίζει 
συγκεκριµένα το θέµα. Εγώ δεν το επιθυµώ. Βεβαίως αναφερθήκατε εάν η 

προηγούµενη κυβέρνηση. . . Με ρωτάτε να απολογηθώ για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ; Εγώ 
δεν είµαι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ούτε γραµµατέας της νοµαρχιακής επιτροπής. Εγώ είµαι 
δηµοτικός σύµβουλος µιας συγκεκριµένης παράταξης και εκφράζω την αγωνία µου και 
ταυτόχρονα εισφέρω µια πρόταση στο Σώµα για το ζήτηµα που είναι για µας κρίσιµο.  

Όµως, για να µην φανεί ότι φυγοµαχώ. Εγώ δεν συµµετείχα στο σχεδιασµό για τον 
καταµερισµό των τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στη χώρα, όµως είπα στην αρχή της 
τοποθέτησής µου ότι προσωπικά µε βρίσκει σύµφωνο η λελογισµένη δηµιουργία τριτοβάθµιων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην περιφέρεια ως βασικούς βραχίονες ανάπτυξης της περιφέρειας. 
Αυτή λοιπόν είναι η προσωπική µου τοποθέτηση. 

∆εύτερον. Με ρωτήσατε εάν είµαι σύµφωνος µε τη βάση του 10. Είπα στην τοποθέτησή µου 
ότι το ζήτηµα της αναβάθµισης του επιπέδου σπουδών στην πατρίδα µας είναι ζητούµενο και 
µάλιστα στον παρόντα χρόνο έχει προσλάβει και µια θα έλεγα ιδιαίτερη επικαιρότητα µε ότι 
µήνες τώρα λαµβάνει χώρα καθηµερινά. Κε Σπίνο εκτιµώ ότι η αναβάθµιση, η ζητούµενη 
αναβάθµιση του επιπέδου σπουδών των τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων δεν 
συντελείται µε το κλείσιµο σχολών της περιφέρειας αλλά είναι ένα σύνθετο ζήτηµα που απαιτεί 
συναίνεση όλων των κοµµάτων ή τουλάχιστον µεγάλου τµήµατος και της Ελληνικής κοινωνίας 
και έχει να κάνει κυρίως µε διάθεση γενναίας χρηµατοδότησης στη τριτοβάθµια εκπαίδευση µε 
υποβοήθηση της έρευνας, µε την επέλευση ανταγωνιστικότητας στη γνώση και στην 
εκπαίδευση των πανεπιστηµίων. Προσωπικά δεν το συναρτώ µε το όριο που εσείς αυτό 
βάλατε. Άλλωστε η εγκαθίδρυση της βάσης του 10 όπως σας είπα και πριν είναι εντελώς 
πλασµατικό νούµερο και ουσιαστικά δεν έχει καµία συνεισφορά στην ανάταξη του επιπέδου 
σπουδών. 

 

Κύριοι συνάδελφοι, η κατάσταση σήµερα στην παιδεία µοιάζει µε την ανίατη 
ασθένεια η οποία κάνει µετάσταση διαρκώς και σε καινούργια µέλη. Ακούσαµε 

από τον κ.  Αλευρά να προτείνεται θεραπεία στο µέσον της διαδροµής και όχι η έγκαιρη, η 
αρχική διάγνωση. Εποµένως και η πόλη µας, η έδρα των ιδρυµάτων των τεχνολογικών να 
ικανοποιηθεί ώστε να επιλυθούν τα προβλήµατα στα οποία σήµερα µιλάµε, το πρόβληµα της 
παιδείας θα συνεχίσει να υπάρχει. Εγώ σαν εκπαιδευτικός επιτρέψτε µου να µην µπορώ να 
συζητήσω για θέµατα, για ζητήµατα παιδείας έχοντας κατά νου προσθέσεις και αφαιρέσεις. ∆εν 
µπορώ να σκεφτώ ποτέ τους φοιτητές οι οποίοι κάποτε υπήρξαν µαθητές µου, ότι θα είναι 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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καταναλωτές, ότι θα τους µετράµε µε σουβλάκια, µε γκαρσονιέρες, µε συν και µε πλην. 
Βεβαιότατα αποδέχοµαι την άποψη που λέει ότι η παρουσία και η λειτουργία ενός ιδρύµατος 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε µια πόλη, εκτός των άλλων στηρίζει την πνευµατική και 
πολιτιστική πρόοδο του τόπου αυτού. Βεβαιότατα και είναι έτσι. Όµως, δεν µπορώ να σκεφτώ 
και να λειτουργήσω λογιστικά.  

Είναι γνωστό αγαπητοί συνάδελφοι ότι οι τίτλοι σπουδών από την ανώτατη εκπαίδευση, για 
όλους τους έλληνες συνέβαλαν στην ατοµική πρόοδο και ευηµερία τους, κάτι το οποίο έγινε 
εµφανές στην ελληνική κοινωνία από τη µεταρρύθµιση του 1964 και µετά. Έτσι λοιπόν 
δηµιουργήθηκε η ανάγκη σε όλους τους έλληνες να σπουδάσουν ώστε να είναι κάτοχοι ενός 
πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης και να κατοχυρώσουν έτσι κάποια επαγγελµατικά δικαιώµατα. 
Αυτή λοιπόν η ανάγκη αύξησε τον ανταγωνισµό για τις λίγες αρχικά θέσεις και βοήθησε και 
υποστήριξε τη φοιτητική διαρροή προς το εξωτερικό. Στη συνέχεια µε τη βοήθεια των 
χρηµατοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηµιουργήθηκαν τεχνολογικά ιδρύµατα σε όλη 
την χώρα µε εξειδικευµένο αντικείµενο σπουδών φιλοδοξώντας να εµποδίσουν αυτή τη 
φοιτητική διαρροή προς το εξωτερικό. Έτσι λοιπόν είχαµε ως αποτέλεσµα µε τις πιέσεις των 
τοπικών κοινωνιών, κάθε µεσαίου πληθυσµιακού µεγέθους πόλη να αποκτήσει τεχνολογικό 
ίδρυµα και έτσι να επενδυθούν σ΄ αυτή την περιοχή χρήµατα και από το δηµόσιο για τη 
λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων αλλά και από τους ιδιώτες για τη φιλοξενία των 
σπουδαστών. Στη ζάλη λοιπόν της κίνησης του χρήµατος από την µια πόλη στην άλλη, γιατί το 
άθροισµα ήταν πάντα το ίδιο για την Ελλάδα, τελικά αυτό αποδείχθηκε, δεν ασχολήθηκε 
κανένας για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήµατος προσπαθώντας να αξιολογήσει κατά 
κάποιο τρόπο το επίπεδο σπουδών που παρέχουν αυτά τα τεχνολογικά ιδρύµατα τη γνωστική 
ικανότητα διδασκόντων και σπουδαστών, τη σχέση τέλος πάντων του τίτλου σπουδών µε την 
επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων και τέλος την χρησιµότητα των γνώσεων στην 
Ελληνική κοινωνία.  

Ταυτόχρονα, η µείωση των υποψηφίων µαθητών λόγω της υπογεννητικότητας, η µεγάλη 
αύξηση του αριθµού των θέσεων των τεχνολογικών ιδρυµάτων και η εξακτίνωσή τους, 
ευνόησε τις µετακινήσεις από σχολή και σχολή και έτσι οδήγησε τους µαθητές µε µειωµένη 
απόδοση στις σχολές µε µειωµένη ζήτηση. ∆ηµιουργήθηκε τελικά ένα σύνολο τεχνολογικών 
ιδρυµάτων σε όλη τη χώρα µε κενές θέσεις και σπουδαστές µε τις χειρότερες επιδόσεις στις 
εισαγωγικές εξετάσεις, κάτι το οποίο προσδιόρισε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σπουδών, οι 
οποίες τελικά σπουδές δεν είχαν κανένα αντίκρισµα στην αγορά εργασίας.  

Αποτέλεσµα λοιπόν όλων αυτών ήταν η διαρκώς µειούµενη προσέλευση των φοιτητών για 
σπουδές και η µεγάλη απόκλιση ανάµεσα στον αριθµό των εγγεγραµµένων και των 
πτυχιούχων στη σχολή. Αυτό δεν είναι φαινόµενο φετινό, είναι φαινόµενο που έχει ξεκινήσει 
τουλάχιστον από 5 χρόνια. Προκύπτει λοιπόν για όλους µας ότι η οικογένεια και η πολιτεία 
χρηµατοδοτούν χωρίς αντίκρισµα τις σπουδές των νέων στα τεχνολογικά ιδρύµατα που είναι 
εξακτινωµένα σε όλες τις πόλεις. Προσπαθώ σας είπα και πάλι να κάνω µια διάγνωση του 
προβλήµατος µε έναν άλλο τρόπο. Το όριο λοιπόν τις βαθµολογικής βάσης του 10 δεν ήρθε 
ξαφνικά. Αναζητώντας κανείς και διαβάζοντας την ειδησιογραφία του 2004, 2003, 2002 θα 
έβλεπε τις διαµαρτυρίες των πανεπιστηµιακών για το επίπεδο των φοιτητών τους. Έτσι λοιπόν 
το όριο της βαθµολογικής βάσης του 10 ήταν αποτέλεσµα όχι για να φύγουν οι φοιτητές από 
την Καλαµάτα φυσικά και θα σας πω γιατί λέω µόνο για την Καλαµάτα, ή την Άρτα αλλά για να 
αναβαθµιστούν οι σπουδές στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Έτσι η καθιέρωση της βάσης του 10 
ανέδειξε το πρόβληµα που τέλος πάντων είναι η βελτίωση της ποιότητας σπουδών στο 
πανεπιστήµιο και η συµβολή των σπουδών αυτών στην πρόοδο της Ελληνικής κοινωνίας. 

Ταυτόχρονα η καθιέρωση του ορίου της βάσης του 10 λειτούργησε ως ντόµινο που παρέσυρε 
στη δίνη του τη λειτουργία των τεχνολογικών ιδρυµάτων – το βλέπουµε καθηµερινά όλοι µας 
το γνωρίζουµε – τους ρυθµούς ζωής των επαρχιακών πόλεων. Βεβαιότατα είναι πρόβληµα 
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αναγνωρίσιµο και βεβαίως και το εισόδηµα των επαγγελµατιών που σχετίζονται µε τη διαµονή 
και την ψυχαγωγία των σπουδαστών.  

Αγαπητοί συνάδελφοι δεν πρέπει να ξεχνάµε όµως ότι στην αλληλεπιδραστική κοινωνία της 
γνώσης που σήµερα αναπτύσσεται στο παγκόσµιο περιβάλλον, στατικές δοµές έρευνας και 
διάδοσης της γνώσης οδηγούνται σε υστέρηση. Οδηγούνται σε υστέρηση γιατί τα γνωστικά 
αντικείµενα µεταβάλλονται µε γοργούς ρυθµούς και έτσι τα σηµερινά γνωστικά αντικείµενα 
που διδάσκονται στο Α ΤΕΙ της πόλης µας και κάποιας άλλης πόλης να είναι ξεπερασµένα. Σ΄ 
αυτό το περιβάλλον λοιπόν κυρίαρχη θέση έχει η δια βίου εκπαίδευση και πάνω σ΄ αυτή τη 
λογική θα πρέπει να υποστηρίξουµε πολιτικές οι οποίες πραγµατικά εξυπηρετούν 
εκπαιδευτικούς επαναλαµβάνω στόχους. Όταν εποµένως οι γνωστικές ανάγκες της αγοράς 
εργασίας τις καλύπτουν άλλοι φορείς σε µικρότερο χρόνο και µε λιγότερο κόστος, είτε είναι 
του εσωτερικού, είτε είναι του εξωτερικού, είναι σίγουρο πως θα προτιµηθούν από τους 
υποψήφιους σπουδαστές διότι και σήµερα ακόµη υπάρχουν έλληνες οι οποίοι σπουδάζουν 
στην Αγγλία γιατί σε λιγότερα χρόνια ή στα ίδια χρόνια µε ένα ΤΕΙ της Ελλάδος λαµβάνουν όχι 
µόνο πτυχίο πανεπιστηµιακού επιπέδου αναγνωρισµένο από το παλιό ∆ΙΚΑΤΣΑ αλλά 
ταυτόχρονα και µεταπτυχιακό.  

Βλέπουµε λοιπόν ότι οι γνωστικές ανάγκες, το πώς αυτές υποστηρίζουν τη λειτουργία της 
αγοράς εργασίας ποικίλουν, καλλιεργούνται, υλοποιούνται µε διαφορετικό τρόπο από χώρα σε 
χώρα. ∆υστυχώς στη δίνη αυτού του κυκλώνα όπως περιέγραψα πριν λίγο βρέθηκε και το 
τεχνολογικό ίδρυµα της πόλης µας γιατί οι νέοι αρνούνται πεισµατικά όχι γιατί το είπε η 
Γιαννάκου βέβαια, µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας, αρνούνται πεισµατικά να 
έρθουν να παρακολουθήσουν τα αντικείµενα σπουδών που παρέχει το ΤΕΙ της πόλης αφού 
ανάλογο αντίκρισµα σε θέσεις εργασίας δεν υπάρχει. Σε όλη την Μεσσηνία πόσοι έχουν 
διορισθεί ΤΕ22 απόφοιτοι του τµήµατος τοπικής αυτοδιοίκησης; Το ίδιο βέβαια δεν 
παρατηρείται στο παράρτηµα του ΤΕΙ της Καλαµάτας στην Σπάρτη όπου το περιεχόµενο 
σπουδών είναι ελκυστικό και έχει επαγγελµατικές προοπτικές. Εποµένως οι λανθασµένες 
πολιτικές επιλογές των τοπικών αρχόντων στην πρώτη µετασεισµική περίοδο, γιατί τότε 
προσδιορίστηκε η πορεία του ΤΕΙ ως προς την επιστηµονική κατεύθυνση των τµηµάτων, 
ευθύνονται κατά ένα µεγάλο µέρος για τα αδιέξοδα που σήµερα αναδεικνύονται όχι στη 
σηµερινή συζήτησή µας, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστηµα.  

Αγαπητοί συνάδελφοι όταν η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 
ήταν ραγδαία, εµείς οραµατιζόµασταν αγρότες µε πτυχίο και δηµιουργούσαµε αντίστοιχες 
σχολές ενώ µε άλλη προοπτική και κατεύθυνση ξεκίνησε το ΤΕΙ της Καλαµάτας, σε µια περιοχή 
που ο κλήρος είναι πολύ µικρός, και βεβαίως δεν θα είχε κανένα νόηµα. Και βέβαια ένα άλλο 
παράδειγµα, όταν η δηµόσια υγεία γινόταν όλο και ποιο χρηστική, αντί για νοσηλευτικό 
προσωπικό εµείς προτιµήσαµε να φτιάξουµε σχολή δηµοσίων υπαλλήλων που να 
υποστηρίζουν τις λειτουργίες των νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Ε, σήµερα τι απαιτούµε ως λύση 
σε όλα αυτά; Απαιτούµε αναδιανοµή των θέσεων των σπουδαστών από τις σχολές των 
µεγάλων αστικών κέντρων. Τοπικής αυτοδιοίκησης έχει µόνο η Καλαµάτα. ∆ιοίκησης µονάδων 
υγείας και πρόνοιας έχει µόνο η Αθήνα και οι σπουδαστές που εισάγονται στο τµήµα των 
Αθηνών είναι οι µισοί απ΄ αυτούς που εισάγονται στο τµήµα της Καλαµάτας. Ε, άντε να 
΄ρθούν άλλοι 50. Για τα τµήµατα τεχνολογίας και γεωπονίας; Υπάρχουν µόνο στη 
Θεσσαλονίκη. Φυτικής παραγωγής; Πανάρχαια τµήµατα, πολύ παλιά, πριν τη δεκαετία του 
΄80. Φυτικής και ζωικής παραγωγής; Ωραία, να κλείσει η Θεσσαλονίκη και που θα πάνε; Στην 
Καλαµάτα θα έρθουν, στο Ηράκλειο θα πάνε, στη Λάρισα, στην Άρτα; Που θα πρωτοπάν; Άρα 
λοιπόν η αναδιανοµή των θέσεων µάλλον δεν είναι λύση. Να αυξηθεί η χρηµατοδότηση έτσι 
ώστε να εφαρµοστούν άλλες πολιτικές στα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Ναι, αλλά 
χωρίς αξιολόγηση; Ποιος πληρώνει χωρίς να αξιολογηθεί; Αυτό το έχουµε λάβει υπόψη µας; 
Αγαπητοί συνάδελφοι ως εκπαιδευτικός το ξαναλέω και πάλι, είµαι υπέρ της αξιολόγησης, µια 
θέση την οποία έχω εδώ και 8 – 9 χρόνια όταν αναδείχθηκε το θέµα, άρα λοιπόν µιλώ ότι στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση αν θέλουµε να έχουµε προσανατολισµό και απόδοση, θα πρέπει 



Συνεδρίαση : 9/2007                                 Τετάρτη  7 / 3 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  236/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  7 

οτιδήποτε µπαίνει εκεί να αξιολογείται. Η απουσία λοιπόν της αξιολόγησης εκτιµάται ότι είναι 
ένας παράγοντας ο οποίος αποτρέπει τις όποιες επενδύσεις γιατί σας είπα και προηγουµένως 
ότι οικογένεια και πολιτεία χρηµατοδοτούν σήµερα σπουδές των νέων χωρίς αντίκρισµα στην 
αγορά εργασίας. Έτσι λοιπόν τι προτείνεται στην αναγκαία κατεύθυνση υποστήριξης και της 
οργάνωσης πανεπιστηµίων και ΤΕΙ υψηλού επιπέδου:  

1) Ο δραστικός περιορισµός της κρατικής παρέµβασης και η ουσιαστική ενδυνάµωση της 
αυτοδυναµίας και της αυτοδιοίκησης της ανώτατης εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. 
Οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια λοιπόν των πανεπιστηµίων. 

2) Την προώθηση των διαδικασιών αξιολόγησης όλων των πανεπιστηµίων και ΤΕΙ και την 
ουσιαστική καθιέρωση µεταπτυχιακών σπουδών και στα ΤΕΙ. 

3) Τη σύνδεση των σπουδών µε τις ανάγκες της οικονοµίας και την αγορά εργασίας. 

4) Την γενικότερη αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης κατά τα ισχύοντα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση διότι εµείς δεν µπορούµε να λειτουργούµε µε άλλες ταχύτητες µε 
στόχο πάντα τη βελτίωση της ποιότητας και της πιστοποίησης των σπουδών. 

5) Την ύπαρξη πολιτικής ουσιαστικής υποστήριξης των περιφερειακών πανεπιστηµίων και 
ΤΕΙ µε στόχο τη λειτουργία σχολών που θα προσφέρουν επαγγελµατική 
αποκατάσταση.  

Τέλος, στηρίζουµε τις αποφάσεις των προέδρων των ΤΕΙ και τις προτάσεις του ΤΕΙ Καλαµάτας 
για την µετενοµασία και την αλλαγή του ρόλου των τµηµάτων του. 

 

Η ύπαρξη και η λειτουργία ενός ΤΕΙ σε µια περιοχή έχει κατά την άποψή 
µας δύο βασικές συνιστώσες: Αυτή της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την 

παρεπόµενη αυτής πνευµατική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και αυτή της σχολής 
στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η αρµονική συνύπαρξη 
των δύο αυτών συνιστωσών, είναι αναγκαία συνισταµένη ώστε να καταστεί σηµαντική την 
ύπαρξη ενός ΤΕΙ.  

Αναλογιζόµενοι µερικά χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το ΤΕΙ θα θυµηθούµε ότι 
οι πάντες εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων µιλούσαν µόνον για τη µια συνιστώσα, αυτή της 
οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής, ξεχνώντας παντελώς αυτή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
την οποία ξαφνικά κάποιοι απ΄ αυτούς θυµήθηκαν την τελευταία περίοδο εις βάρος προφανώς 
της οικονοµικής ανάπτυξης παρά το γεγονός ότι όλο αυτό το χρονικό διάστηµα στρεβλά 
στηρίχθηκε η οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής πάνω σ΄ ένα πρότυπο που έλεγε ότι το ΤΕΙ 
θα έχει 7.000 φοιτητές. Η θεσµοθέτηση της βάσης του 10 ήταν µια απόφαση σίγουρα βιαστική 
που δεν προσέφερε τίποτα στην αναβάθµιση της παιδείας παρά την αύξηση των φοιτητών του 
εξωτερικού όπου ποια δεν υπάρχει βάση και την εγγραφή των διαφόρων υποψηφίων στα 
κολέγια των Αθηνών όπου και πάλι εκεί κρίνεται ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει βάση. Άρα 
λοιπόν  δύο µέτρα και δύο σταθµά. Βάση για την δηµόσια εκπαίδευση, χωρίς βάση στην εκτός 
δηµοσίου εκπαίδευση τουλάχιστον µέσα στη χώρα.  

Το θέµα έχει απασχολήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δύο φορές ακόµα. Σήµερα είναι η τρίτη. Τη 
δεύτερη φορά στις 14/12/2006 ύστερα από πρόταση της παράταξής µας, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο εξέδωσε ψήφισµα στο οποίο χονδρικά ανέφερε ότι: 

«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, στη συνεδρίαση της 14ης ∆εκεµβρίου 2006,  

Α) Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η ύπαρξη και η οµαλή λειτουργία του ΤΕΙ 
Καλαµάτας αποτελεί σηµαντικότατο παράγοντα για την πνευµατική, πολιτιστική, οικονοµική και 
κοινωνική ζωή της πόλης µας και της ευρύτερης περιοχής        και  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Β) Εκτιµώντας το σοβαρότατο πρόβληµα επιβίωσής του το οποίο, παρά το γεγονός ότι 
αυτή τη στιγµή εκτελούνται σε αυτό σοβαρά κτιριακά έργα υποδοµής προϋπολογισµού 
περίπου 15 εκ. ευρω, έχει ανακύψει µε τη δραστική µείωση του αριθµού των εισαγοµένων 
φοιτητών στις Σχολές του µετά την εφαρµογή του 10 ως βάσης εισαγωγής των αποφοίτων της 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,  

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι             

ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ 

τις αποφάσεις  τις οποίες έλαβε στις 22-11-2006 η Συνέλευση του ΤΕΙ Καλαµάτας µε στόχο 
την ανάσχεση της περαιτέρω συρρίκνωσής του και την αναβάθµισή του µε την άµεση 
ανανέωση της εκπαιδευτικής του βάσης και την επέκτασή της σε άλλα ελκυστικότερα γνωστικά 
πεδία.» 

 

Αναφέρονταν στη συνέχεια οι προτάσεις τις οποίες είχε κάνει η συνέλευση του ΤΕΙ για να 
καταλήξει: 

«Τέλος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συµπαριστάµενο στη Συνέλευση του ΤΕΙ Καλαµάτας, ζητά από 
την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να προχωρήσει σε: 

α) Αποτελεσµατική ανακατανοµή των εισερχοµένων φοιτητών στη βάση  ολόκληρης της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης  και. 

β)   Άµεση δυνατότητα δηµιουργίας αυτόνοµων µεταπτυχιακών από τα ΤΕΙ»      

 

Προφανέστατα το ψήφισµα αυτό ισχύει και σήµερα σαν ψήφισµα. Όµως η άτολµη µέχρι 
σήµερα στάση τόσο του ∆ήµου όσο και της Νοµαρχίας είχε σαν αποτέλεσµα οι θέσεις αυτές 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αλλά και τα ψηφίσµατα αυτά να πεταχτούν στον κάλαθο δυστυχώς  
των αχρήστων. ∆εν πιστεύουµε σήµερα ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για να γίνει κάτι, 
ύστερα µάλιστα και από τη δηµοσιοποίηση τόσο του µηχανογραφικού όσο και του αριθµού 
των εισακτέων στο ΤΕΙ, µια δηµοσιοποίηση η οποία ουσιαστικά πιστοποιεί το τέλος του ΤΕΙ. 

∆εν θα είχαµε και δεν έχουµε µάλλον καµία αντίρρηση να συνταχθούµε µε την πρόταση του κ. 
Αλευρά και να προσπαθήσουµε να δούµε την κα Υπουργό για να δούµε τι µπορεί να γίνει στο 
µέλλον. Αλλά πρέπει να µη ξεχνάµε ότι του χρόνου όταν θα γίνονται οι αντίστοιχες 
διαδικασίες, στη χώρα θα υπάρχει µια άλλη κυβέρνηση από οποιοδήποτε κόµµα κι αν 
προέρχεται. Κατά συνέπεια φρονώ ότι το µόνο αυτή τη στιγµή ουσιαστικό που θα µπορέσουµε  
τελικά να κάνουµε, άσχετα εάν επιτευχθεί αυτή η συζήτηση, θα είναι οι δεσµεύσεις που 
µπορούµε να πάρουµε προεκλογικά από τα κόµµατα που θα διαχειριστούν την εξουσία στο 
µέλλον και στη συνέχεια µε βάσει αυτές τις δεσµεύσεις να διεκδικήσουµε την επόµενη χρονιά 
µια καλλίτερη συµπεριφορά της πολιτείας απέναντι στο ΤΕΙ Καλαµάτας.  

 

Πως κύριοι συνάδελφοι να αντικατασταθεί το γνωστικό αντικείµενο 
ορισµένων τµηµάτων όταν οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τις 

συνελεύσεις των ιδρυµάτων επηρεάζονται  καταλητικά από καθηγητές που έχουν συγκεκριµένο 
επιστηµονικό αντικείµενο; Και αν θέλετε περαιτέρω εξήγηση γι΄ αυτό που είπα, στη διάθεσή 
σας στη συνέχεια.  

Βέβαια οφείλουµε αρχικά να αναφερθούµε στη διαδροµή του ΤΕΙ, δηλαδή όταν ξεκίνησε το 
ΤΕΙ στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 έχοντας ένα τµήµα Ηλεκτρολόγων και λειτουργώντας ως 
παράρτηµα του ΤΕΙ Πάτρας. Στη συνέχεια λειτούργησε µε δύο τµήµατα, το Φυτικής 
Παραγωγής και το ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας και γύρω στα 1992 µε παρέµβαση 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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του τότε ∆ηµάρχου Παναγή Κουµάντου που έκανε προς τον τότε Υπουργό Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευµάτων Γεώργιο Σουφλιά διπλασιάστηκαν τα τµήµατα και προσετέθησαν το Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και το Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας. Και µάλιστα κατά τη 
διάρκεια εκείνης της συνάντησης του είχε πει του κ. Σουφλιά ο τότε ∆ήµαρχος «κύριε Υπουργέ 
είναι κρίµα από το Θεό 16.000 τ.µ. στεγασµένου χώρου να παραµένουν άδεια και να µην είναι 
πληµµυρισµένα από παιδιά και από καθηγητές» και του απάντησε «∆ήµαρχε βάζουµε στοίχηµα 
εάν όντως είναι 16.000 µέτρα κερδίζεις το στοίχηµα και θα πάρεις τα δύο τµήµατα». Και µετά 
από λίγα λεπτά τον ενηµέρωσαν οι αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες τον κ. Σουφλιά, 
επιβεβαίωσαν αυτό που τούχε καταθέσει ο ∆ήµαρχος και διπλασιάστηκαν για καλή µας τύχη τα 
τµήµατα στο ΤΕΙ Καλαµάτας. 

Βεβαίως έγιναν κι άλλα βήµατα επί προεδρίας του Θεόδωρου του Πισιµίση όπου το ΤΕΙ 
απέκτησε δύο ακόµα τµήµατα, το ΤΕΓΕΠ και το ΧΡΗΜΕΕΡ και τα οποία άρχισαν να 
λειτουργούν επί προεδρίας ∆ηµήτρη Νικόπουλου. 

Αναφερθήκαµε στις προτάσεις του ΤΕΙ Καλαµάτας. Να πάρουµε µια µυρουδιά ποιες είναι αυτές 
οι προτάσεις, για µετενοµασία και µόνο κάποιων τµηµάτων και όχι όλων.  

Της Φυτικής Παραγωγής η πρόταση του ΤΕΙ είναι να παραµείνει το ίδιο.  

Των Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας να µετενοµαστεί σε Βιολογικών 
Ολοκληρωµένων Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας. Ουσιαστικά το ίδιο αντικείµενο 
και ενδεχοµένως να προστεθεί το κάτι τι.  

Το ΤΕΓΕΠ (Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων) η πρόταση είναι να µετενοµαστεί σε τµήµα 
Τεχνολογίας Τροφίµων και να υπάγεται σε µια νέα σχολή που θα δηµιουργηθεί, η οποία θα 
λέγεται Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής όπου στο µέλλον θα µπορεί να 
λειτουργήσει και το τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας.  

Στα τµήµατα τώρα της Σχολής ∆ιοίκησης – Οικονοµίας. Το Τοπικής Αυτοδιοίκησης η πρόταση 
ήταν να µετενοµαστεί σε τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Το τµήµα Χρηµατοοικονοµικών και Ελεγκτικών Εργασιών να παραµείνει το ίδιο, είναι ένα πάρα 
πολύ καλό τµήµα, όπως να παραµείνει το ίδιο και το τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας – 
Πρόνοιας.  

Βέβαια από το Συµβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης όπου εκεί η πλειοψηφία των 
µελών είναι οι πρόεδροι των ΤΕΙ, πέρασαν οι προτάσεις για µετονοµοασία κάποιων τµηµάτων. 
Βεβαίως δεν πέρασε η πρόταση για την ίδρυση της πρώτης σχολής αλλά και της σχολής 
Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας όπου µέσα σ’ αυτή τη σχολή η πρόταση ήταν να 
λειτουργήσει και το τµήµα Λογοθεραπείας. ∆εν πέρασε από το Συµβούλιο Ανώτατης 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. ∆εν ξέρω για ποιο λόγο δεν πέρασε από το Υπουργείο Παιδείας, 
από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η µετονοµασία των τµηµάτων. Αλλά µε 
βάση αυτά που ακούσατε, πιστεύουµε ότι θα άλλαζε κάτι στο µέλλον αν απλά και µόνο 
µετονοµαστούν κάποια τµήµατα χωρίς να αντικατασταθεί το γνωστικό τους αντικείµενο; Είναι 
λίγο δύσκολο.  

Ποια ήταν η προγενέστερη κατάσταση, τι ίσχυε; Με ποιο βαθµό πέρναγαν σ΄ αυτά τα τµήµατα 
του ΤΕΙ;  

Η Σχολή Τεχνολογίας – Γεωπονίας αρχικά ξεκίνησε καλά. Κάθε χρόνο η βάση εισαγωγής 
έπεφτε. Οι σπουδαστές που πέρναγαν, η βαθµολογία τους κυµαινόταν από 4 έως 7. Τα 
πράγµατα ήταν εντελώς διαφορετικά στη Σχολή ∆ιοίκησης – Οικονοµίας. Ο µέσος όρος της 
βαθµολογίας τους ήταν από 7 έως 11. Και όλα αυτά παρότι και οι δύο σχολές διαθέτουν 
υποδοµές, εργαστήρια, διαθέτουν ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό προσωπικό µε πληθώρα 
µεταπτυχιακών τίτλων, µε δηµοσιεύσεις σε ξένα έντυπα, και πολλές άλλες δραστηριότητες. 
Αξιολογότατο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και διοικητικό προσωπικό που έχουν στελεχωθεί οι 
γραµµατείες των τµηµάτων.  
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Έτσι για να µπορούµε καλλίτερα να δούµε τι γίνεται, θα σας αναφέρω και κάτι ακόµα. Πέρυσι, 
στην αρχή της ακαδηµαϊκής περιόδου, στο Φυτικής Παραγωγής γράφτηκαν 15 σπουδαστές. 
Μη νοµίζετε ότι όσοι περνάνε στο κάθε ΤΕΙ γράφονται. Γράφονται οι περισσότεροι αλλά να 
ξέρετε ότι είναι πολύ µικρότερος ο αριθµός των ενεργών σπουδαστών γιατί απλά γράφονται 
κάποιοι για να γραφτούν. Στο Θερµοκηπειακών Καλλιεργειών µόνο 8. Στο ΤΕΓΕ 13. Στη Σχολή 
∆ιοίκησης – Οικονοµίας όµως τα πράγµατα είναι πολύ καλλίτερα. Στη Τοπική Αυτοδιοίκηση 
πέρασαν γύρω στους 80, γράφτηκαν 55, παρότι έχει απαξιωθεί το τµήµα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης από την ώρα και τη στιγµή που άρχισε να λειτουργεί η Εθνική Σχολή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης επί των ηµερών του Μεσσηνίου Υπουργού Εσωτερικών και παρότι κατ΄ 
επανάληψη θυµάµαι το είχα φέρει ως θέµα συζήτησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη 
και απόφασης αλλά και ψηφίσµατος κειµένου, έτσι να ταυτιστούµε και µε τις απόψεις της 
εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των σπουδαστών του ΤΕΙ Καλαµάτας, αυτές οι απόψεις την 
προηγούµενη τετραετία, αυτές οι προτάσεις παντελώς αγνοήθηκαν. Παρότι λοιπόν έχει 
απαξιωθεί η σχολή ωστόσο κρατάει έναν αριθµό σπουδαστών. Στο Χρηµατοδοτικών και 
Ελεγκτικών Εργασιών , ένα πάρα πολύ καλό τµήµα, νοµίζω ότι υπάρχει άλλο ένα τµήµα σε µια 
– δυο πόλεις ακόµα, πέρασαν 70, γράφτηκαν 50. Στη Σχολή ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας – 
Πρόνοιας, πέρασαν 175, γράφτηκαν 150, ακόµα καλλίτερα εκεί τα πράγµατα.  

Βέβαια στο Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνίας της Σπάρτης τα πράγµατα είναι εντελώς 
διαφορετικά. Εκεί όπου είναι και διευθυντής της σχολής ο συµπολίτης µας ο Γιάννης ο 
Παπουτσής. Οι εισακτέοι ανήλθαν στους 250 και άπαντες όχι µόνον γράφτηκαν αλλά 
παρακολουθούν. Να δείτε τι σηµασία έχει το γνωστικό αντικείµενο. Με την προσθήκη ενός 
ακόµα τµήµατος στο παράρτηµα της Σπάρτης, του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και 
Πολυµέσων, δηµιουργείται σχολή και τίθενται οι βάσεις ώστε να ιδρυθεί αυτόνοµο ΤΕΙ στη 
Σπάρτη κάποια στιγµή στο εγγύς µέλλον και αυτό θα έλθει. 

Αγαπητοί φίλοι από τα παραπάνω βγαίνει το συµπέρασµα ότι όποια ΤΕΙ διαθέτουν ελκυστικά 
τµήµατα και σχολές, επιβιώνουν και θα επιβιώσουν. Τα υπόλοιπα δυστυχώς θα ακολουθήσουν 
το δρόµο του µαρασµού. Τι πρέπει να γίνει. Αντί λοιπόν να καθόµαστε και να βγάζουµε 
πρόχειρα ψηφίσµατα ή να προγραµµατίζουµε επισκέψεις στην Υπουργό Παιδείας αν θέλετε και 
για το θεαθήναι και για τις εντυπώσεις ότι και καλά εµείς κάναµε τη δουλειά µας. Άλλωστε για 
τον κ. ∆ήµαρχο µεµονωµένα ή και µε εκπροσώπους των συνδυασµών η επίσκεψη στην 
Υπουργό Παιδείας είναι µια εύκολη υπόθεση και ξέρετε γιατί; Και το λέω για καλό αυτό, δεν το 
λέω για κακό. ∆ιευθυντής στο γραφείο της Υπουργού είναι ο αδερφός του Γιώργου του 
Κουρκουτά. Είναι εύκολη υπόθεση. Για καλό το λέω Γιώργο, δεν το λέω για κακό. Λοιπόν, αντί 
να κάνουµε βεβιασµένες ενέργειες, καλό είναι να υπάρξει µια συνεννόηση, µια στενή 
συνεργασία µε τη διοίκηση, µε το συµβούλιο του ΤΕΙ, µε το εκπαιδευτικό προσωπικό, να 
διερευνηθούν ακόµη καλλίτερα τα πράγµατα. Πρέπει να τα διερευνήσουµε σε ένα βάθος, όχι 
επιδερµικά, όχι επιφανειακά. Λοιπόν να προχωρήσουµε σε κάποιες περαιτέρω ενέργειες και οι 
οποίες πρέπει να γίνουν κύριοι συνάδελφοι γιατί είναι κρίµα από το Θεό αυτή τη στιγµή να 
εκτελούνται έργα ύψους 15.000.000 € στο ΤΕΙ Καλαµάτας και µάλιστα να χρηµατοδοτούνται 
κυρίως µέσα από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων και δροµολογήθηκαν από την παρούσα 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Και δεν το λέω αυτό για να δηµιουργήσω εντυπώσεις, 
δηλαδή δύο αµφιθέατρα µεγάλα, µια βιβλιοθήκη που θα τη ζηλέψουν τα καλλίτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, µεγάλες και πολλές αίθουσες διδασκαλίας και συνάµα η 
φοιτητική εστία που καρκινοβατούσε τόσα και τόσα χρόνια, µια δεκαετία περίπου, και αυτή 
έχει µπει στο πρόγραµµα και καλώς εχόντων των πραγµάτων ολοκληρώνεται στο τέλος της 
χρονιάς. Είναι κρίµα λοιπόν όλα αυτά τα έργα που υπάρχουν, οι υποδοµές που υπάρχουν, συν 
τα έργα που θα ολοκληρωθούν σε ένα – ενάµιση χρόνο µε εξασφαλισµένες πιστώσεις, σ΄ αυτά 
τα κτίρια να φωλιάζουν περιστέρια και πουλιά, γιατί αναπόφευκτα θα έρθει ο κατήφορος. 
Πρέπει και από την πλευρά του ∆ήµου Καλαµάτας σε συνεργασία και σε συνεννόηση µε το ΤΕΙ 
να αναπτυχθούν κε ∆ήµαρχε κάποιες δράσεις. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, σ΄ ολόκληρη τη 
χώρα, κάπου και το όνοµα ΚΑΛΑΜΑΤΑ δεν έχει καλή πέραση. Πρέπει κάτι να κάνουµε, να 
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αντιδράσουµε. Με ποια έννοια το λέω αυτό; Έχει περάσει προς τα έξω ότι έχουµε ακριβά 
ενοίκια, δεν µπορεί µια γκαρσονιέρα να νοικιάζεται 400 € κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισες, 
είναι αντικίνητρο αυτό για την προσέλκυση σπουδαστών. Αλλά πρέπει όµως να λάβουµε 
υπόψη µας ότι πολλοί συµπολίτες µας, πολλοί Καλαµατιανοί έχουν πάρει δάνεια, έχουν 
επιβαρυνθεί µε δάνεια, έχουν φτιάξει διαµερίσµατα γιατί ακριβώς ποντάριζαν στην περαιτέρω 
ανάπτυξη και λειτουργία αυτού του τριτοβάθµιου εκπαιδευτικού ιδρύµατος εδώ.  

Όµως κε ∆ήµαρχε επιγραµµατικά το αναφέρω και κλείνω κε Πρόεδρε, η πόλη πρέπει να 
χαράξει και άλλη γραµµή πλεύσης. Η µια είναι η ανάπτυξη των τριτοβαθµίων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων στην πόλη. Είναι το Πανεπιστήµιο, δεν υπάρχουν πλέον ΑΕΙ, υπάρχουν 
Πανεπιστήµια και είναι και η λειτουργία του ΤΕΙ. Είναι η µια γραµµή πλεύσης. Η δεύτερη 
γραµµή πλεύσης, η άλλη γραµµή πλεύσης, είναι αυτή που θέλει να δηµιουργούνται όλες οι 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για να καταστεί στο εγγύς µέλλον η πόλη µας προάστιο των 
Αθηνών αλλά και πολύµηνης διαµονής ευρωπαίων. ∆ηλαδή µε πρωτεργάτη το ∆ήµο να 
χαραχτεί, να γίνει ένας προγραµµατισµός δράσης όπου θα συµµετέχουν πολλοί φορείς, όπου 
θα συµµετέχουν πολλά εµπλεκόµενα επαγγέλµατα προκειµένου να προσεγγίσουµε στο µέλλον 
Έλληνες και ξένους που θα επιλέγουν την Καλαµάτα για πολύµηνη διαµονή χωρίς όπως 
αντιλαµβάνεστε να ασκούν καµία επαγγελµατική δραστηριότητα δηλαδή να αφήνουν τον 
οβολόν τους χωρίς να παίρνουν. Έτσι θα διασωθεί η τοπική οικονοµία η οποία αν αφήσουµε τα 
πράγµατα στην τύχη τους, και σε συνδυασµό µε την κατάσταση στο ΤΕΙ, όχι µόνον θα 
τραυµατισθεί βαρύτατα, αλλά η απάθεια αν µας διακατέχει, αυτή η απάθεια θα βάλει τη 
ταφόπλακα πάνω στο πτώµα της τοπικής οικονοµίας.  

 

Να πιαστώ από µια λέξη του Γιάννη του Μπάκα. Όσοι είχαν στηρίξει το µέλλον 
τους από τους επαγγελµατίες της πόλης µας στο ΤΕΙ Καλαµάτας ας πάνω τον 

λογαριασµό τώρα στην κα Γιαννάκου, στον κ. Καραµανλή και στον κ. Παπανδρέου.  

Να πω και κάτι άλλο, ακούστηκαν διάφορα εδώ ότι είµαστε παρατάξεις κλπ, µακριά οι 
πολιτικές, µακριά τα κόµµατα, εµείς δεν ντρεπόµαστε να το πούµε, µας στήριξε το ΚΚΕ, το 
∆ΗΚΚΙ και άλλες δηµοκρατικές δυνάµεις. Όσοι ντρέπονται να το πούµε ας µην το λένε.  

Λοιπόν, όσον αφορά συγκεκριµένα τώρα για την πρόταση του κ. Αλευρά αλλά και όλων όσων 
συµφωνούν µε τη συγκεκριµένη πρόταση ή εκφράζουν παρόµοιες προτάσεις, εµείς πιστεύουµε 
ότι εµπαίζουν και τους σπουδαστές και τους κατοίκους της πόλης µας. Θεωρούν δηλαδή τους 
σπουδαστές σαν µια πηγή κερδοφορίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης και αδιαφορούν από 
την άλλη µεριά για το επίπεδο σπουδών, για το κόστος, για το δικαίωµα των σπουδαστών στη 
δωρεάν σίτιση, δωρεάν στέγαση, δωρεάν συγκοινωνίες και γενικότερα για δωρεάν παιδεία, για 
επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων µε πλήρη δικαιώµατα κλπ. Έχουν σοβαρές 
ευθύνες πάνω σ΄ αυτό οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆. οι οποίες στη λογική της 
εξυπηρέτησης κάποιων τοπικών κοµµαταρχών ίδρυσαν πρόχειρα µια σειρά από επαρχιακά ΤΕΙ 
µε σχολές χωρίς επιστηµονικό και επαγγελµατικό αντίκρισµα. ∆ηµιούργησαν έτσι ψεύτικες 
ελπίδες σε ένα τµήµα της νεολαίας που κατέληξε να σπουδάζει σ΄ αυτά και τώρα µε την 
καθιέρωση της βάσης του 10, η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας ενδιαφερόµενη δήθεν για το 
επίπεδο σπουδών και την αναβάθµισή του ενώ από την άλλη µεριά κάνει ότι µπορεί, ότι 
περνάει από το χέρι της για να υποβαθµίσει το επίπεδο σπουδών και να το 
εµπορευµατοποιήσει µε το νόµο πλαίσιο το άρθρο 16 κλπ, προσπαθεί να στείλει πελατεία στα 
διάφορα ψευτοκολέγια και τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Είναι λάθος αυτό που αναφέρει ο κ. Αλευράς στην 
εισήγησή του ότι κανένα κόµµα δεν είχε αντιδράσει για το ΤΕΙ, το Πανεπιστήµιο κλπ. Εµείς 
επανειληµµένα έχουµε τοποθετηθεί δηµόσια και για το ΤΕΙ Καλαµάτας και για το Πανεπιστήµιο 
Πελοποννήσου, έχουµε διαφωνήσει µε τη δηµιουργία τέτοιων σχολών χωρίς επιστηµονικό και 
επαγγελµατικό αντίκρισµα µε σοβαρές ελλείψεις σε υποδοµές και διδακτικό προσωπικό. Και 
όλοι αυτοί τώρα που έχουν τη λογική του κ. Αλευρά ας µας απαντήσουν πόσοι απόφοιτοι της 
Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Καλαµάτας έχουν αποκατασταθεί επαγγελµατικά στο αντικείµενό 
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τους ή τι χρειάζονται τα τριτοβάθµια ιδρύµατα τουριστικών επαγγελµάτων δηλαδή για να 
βγάζουν καµαριέρες και µαγείρους; Γνωρίζει ότι οι σχολές τουριστικών επαγγελµάτων είναι οι 
τελευταίες στις προτιµήσεις των υποψηφίων φοιτητών και έχουν τις περισσότερες κενές 
θέσεις; Όµως αυτή η πρόταση που γίνεται για σχολή τουριστικών επαγγελµάτων όχι µόνον 
από τον κ. Αλευρά, αλλά και από άλλους είναι στη λογική εξυπηρέτησης των επενδυτών του 
νοµού στον τουρισµό τώρα τελευταία (ΠΟΤΑ κλπ) για να βρίσκουν αυτοί οι κύριοι εύκολα 
φτηνό εργατικό δυναµικό. Και ξέρετε πολύ εύκολα πως θα πηγαίνουν να κάνουν δωρεάν 
πρακτική εξάσκηση εκεί.  

Αυτή είναι η προσαρµογή της εκπαίδευσης στην οικονοµία της αγοράς που επιδιώκουν η Ν.∆. 
και το ΠΑΣΟΚ και για µια ποιο βελτιωµένη της έκδοσης, ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ.  

Ο κ. Αλευράς συνδέει τη λειτουργία του ΤΕΙ µε το εισόδηµα και την ανεργία και την ανάπτυξη. 
Για µας βέβαια υπάρχουν δύο είδη ανάπτυξης, αυτή που συµφέρει το µεγάλο κεφάλαιο και 
αυτή που συµφέρει τα λαϊκά στρώµατα. Η Πάτρα ας πούµε που έχει καλλίτερα ΤΕΙ και 
περισσότερα ή τα Γιάννενα, παρόλα αυτά έχουν τόση ανεργία όση και εµείς, τέτοια ανάπτυξη 
όση και εµείς.  

∆υο λόγια για την αξιολόγηση που είπε ο κ. Μπασακίδης. Ποιος θα αξιολογεί; Η εταιρεία που 
θα βάζει τα χρήµατα, αν υπακούει η συγκεκριµένη σχολή στα καλέσµατά της; Αυτή θα 
αξιολογεί, άρα πάµε προς ιδιωτικοποίηση και εκεί µε βάσει την αξιολόγηση και 
κατηγοριοποίηση για τους έχοντες και µη έχοντες.  

Αφού ενδιαφερόµαστε για την ανεργία, το εισόδηµα και την ανάπτυξη, ας µας πουν αυτοί 
λοιπόν που έχουν αυτές τις θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί εξαιτίας της πολιτικής των 
κυβερνήσεων του δικοµµατισµού και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη θέση τους για 
το ξεκλήρισµα της αγροτιάς και των µικροµεσαίων επαγγελµατιών, τη θέση τους για τις 
ελαστικές εργασιακές σχέσεις, για τα 77 λεπτά του ευρώ αύξηση στο κατώτερο µεροκάµατο.  

Για µας είναι ντροπή για όλους όσους βλέπουν τους φοιτητές σαν πορτοφόλια και στηρίζουν 
την ανάπτυξη της πόλης µας µε το ΤΕΙ χωρίς µάλιστα να λένε τίποτα για τους νέους της 
Καλαµάτας που ξενιτεύονται και οι οικογένειές τους πληρώνουν αντίστοιχα δεκάδες χιλιάδες 
ευρώ για να σπουδάσουν. Η δική µας η πρόταση βασίζεται σε έναν κεντρικό σχεδιασµό στη 
λαϊκή οικονοµία που έχει σαν αφετηρία τις πραγµατικές ανάγκες της οικονοµίας και όχι των 
επιχειρηµατιών. Εµείς µιλάµε για  

- ∆ηµόσια ∆ωρεάν Παιδεία σε όλες τις βαθµίδες, ενιαίο δωδεκάχρονο δηµόσιο βασικό 
υποχρεωτικό σχολείο που θα παρέχει ολόπλευρη γενική µόρφωση σε όλα τα παιδιά που 
θα µορφώνει πρώτα και κύρια ανθρώπους ικανούς να παίρνουν την τύχη τους στα 
χέρια τους.  

- Ενιαία ανώτατη εκπαίδευση αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν που θα παρέχει πλήρη 
επιστηµονική και επαγγελµατική επάρκεια στους απόφοιτους και δεν θα είναι 
παραµάγαζο των επιχειρήσεων µε πτυχία διαβατήρια για την ανεργία που θα βγάζει 
επιστήµονες στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι στην υπηρεσία του κέρδους.  

- Αποκλειστικά δηµόσιες. . . (αλλαγή ταινίας). . . αδικία που γίνεται εις βάρος χιλιάδων 
νέων εφόσον δεν πρόκειται για εξετάσεις αποτίµησης του µορφωτικού επιπέδου των 
µαθητών αλλά για κατατακτήριες.  

- Τη σοβαρή αύξηση της χρηµατοδότησης για την παιδεία στο 15% του κρατικού 
προϋπολογισµού (παλαιότερο αίτηµα)  

- ∆ωρεάν σίτιση, δωρεάν στέγαση, δωρεάν συγκοινωνίες για όλους τους φοιτητές και 
σπουδαστές. 

 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 



Συνεδρίαση : 9/2007                                 Τετάρτη  7 / 3 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  236/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  13 

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι είναι γεγονός ότι µε την εφαρµογή της βάσης του 10 
µειώθηκε ο αριθµός των πρωτοετών σπουδαστών των ΤΕΙ και αυτό είχε οικονοµικές 
επιπτώσεις. ∆εν πρέπει όµως να δούµε το θέµα αυτό από την µια µεριά. Εκείνο που έχει 
σηµασία ιδιαιτέρως είναι οι νέοι που σπουδάζουν στα ΤΕΙ να έχουν προοπτικές για 
επαγγελµατική αποκατάσταση. Ήταν λάθος πιστεύω ότι δηµιουργήθηκαν τµήµατα µε παρόµοια 
γνωστικά αντικείµενα και χωρίς σύνδεση µε τις ανάγκες της παραγωγής και της οικονοµίας. Το 
ζήτηµα δεν είναι να κλείνουµε τα µάτια µας και να εισάγουµε στα πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ 
υποψήφιους φοιτητές µε πολύ χαµηλή επίδοση 3, 4, 5 αλλά να εξακριβώσουµε που οφείλεται 
το πρόβληµα και να το λύσουµε στη βάση του. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι και πριν 
από την εφαρµογή της βάσης του 10 υπήρχαν ΤΕΙ που δεν συµπλήρωναν τον αριθµό των 
σπουδαστών. Παράδειγµα το ΤΕΙ Κεφαλονιάς. Μπήκαν 7 αντί για 200 που προέβλεπε η 
απόφαση του ΥΠΕΠΘ. Άλλο ΤΕΙ µε εγγεγραµµένους 464 σπουδαστές, τα τελευταία 7 χρόνια 
πήραν πτυχίο µόλις 6. Ενώ άλλο τµήµα µε εγγεγραµµένους σπουδαστές 688, την τελευταία 
εξαετία πήραν πτυχίο 10 άτοµα.  

Εµείς δεν θέλουµε ο χώρος των ΤΕΙ να µετατραπεί σε χώρο ευκολιών και διευκολύνσεων  
όπως έλεγε ένας καθηγητής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Εκείνο που είναι ανάγκη να γίνει 
είναι η αναβάθµιση των σπουδών. Και αυτό πιστεύω ότι θα επιτευχθεί κυρίως µε την 
αναβάθµιση των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, µε τη βελτίωση των συνθηκών 
εκπαίδευσης, µε την κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, µε την προώθηση των 
διαδικασιών αξιολόγησης όλων των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ, την καθιέρωση µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων, τη σύνδεση των σπουδών µε τις ανάγκες της οικονοµίας και της παραγωγής 
ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων. 
Ευχαριστώ. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι η κατάσταση είναι όχι τραγική αλλά τραγικότατη. Και 
κατά την εκτίµηση τη δική µου το πρόβληµα είναι ότι έγιναν λάθος οι 

εκπαιδευτικές κινήσεις των τελευταίων χρόνων. Και τι ακριβώς θέλω να πω. Αν γινόταν π.χ. 
που αυτό κατά τη γνώµη µου έπρεπε να γίνει, η σταδιακή εφαρµογή της βάσης του 10, όχι 
απότοµα όπως έγινε. Η αξιολόγηση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γιατί όλα από κει 
ξεκινάνε, και η πρωτοβάθµια, αλλά ειδικά και η δευτεροβάθµια. Και στη συνέχεια να γίνει η 
αναβάθµιση. Εάν εποµένως είχαµε αυτά τα τρία βήµατα, δεν θα φτάναµε σ΄ αυτό το χάλι που 
έχουµε φτάσει σήµερα και σ΄ αυτήν την τραγικότητα. ∆εν µπορεί ένας µαθητής που γράφει 8 
και ένας µαθητής που γράφει 10 να του κολλάµε τη ρετσινιά ότι αυτός είναι άχρηστος. 
Κανένας µαθητής αγαπητοί συνάδελφοι που γράφει 8, 10 ή 11 ή 12 είναι άχρηστος. Έπρεπε 
εποµένως πρώτα να γίνει αξιολόγηση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, να γίνει στη συνέχεια 
σταδιακή εφαρµογή της βάσης του 10 και στη συνέχεια να γίνει η αναβάθµιση που όλοι 
πραγµατικά επιζητούµε. 

Και είναι ακόµη τραγική η κατάσταση αγαπητοί συνάδελφοι διότι στο νέο νοµοσχέδιο για την 
εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογία – προσέξτε σας παρακαλώ – που θα κατατεθεί στη 
Βουλή τις επόµενες ηµέρες, για τη δικιά µας περιφέρεια και το νοµό µας και την Καλαµάτα δεν 
προβλέπεται καµία ίδρυση ενός µεταπτυχιακού ερευνητικού κέντρου και προβλέπονται 3 
ερευνητικά κέντρα τα οποία θα είναι στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Ξάνθη, ίδρυση 
ερευνητικού κέντρου στη Θεσσαλία, επίσης ίδρυση της ζώνης καινοτοµίας στη Θεσσαλονίκη 
και όλα αυτά µέσα από το πρόγραµµα των περιφερειακών πόλων καινοτοµίας που ιδρύονται 
στις περιφέρειες κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας στη δυτική Ελλάδα, στη Στερεά και στην 
Κρήτη. ∆υστυχώς στην περιφέρειά µας, στο νοµό µας και στην Καλαµάτα µας απολύτως 
τίποτα. Γι΄ αυτό πιστεύω ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε, έχει σοβαρές ευθύνες. Στο τµήµα 
τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αντιδράσαµε. Είναι από τα καλλίτερα τµήµατα και το µοναδικό στη 
χώρα µας. Απόψε εποµένως µπορεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει πρωτοβουλίες και δράσεις 
τέτοιες ώστε όχι µόνον να κατοχυρώσουµε τη λειτουργία του ΤΕΙ που έχει πολύ αξιόλογα 
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τµήµατα και αξιόλογο επιστηµονικό προσωπικό, αλλά και να βάλουµε τις βάσεις έτσι ώστε 
πραγµατικά και στο µέλλον να µην έχουµε τέτοια φαινόµενα που αφορούν την εκπαίδευση, 
την παιδεία, την έρευνα, την τεχνολογία που δυστυχώς ξανατονίζω µετά απ΄ αυτά που σας 
διάβασα, η περιοχή µας και η πόλη µας έχει σοβαρά προβλήµατα. 

 

Η καινούργια ∆ηµοτική αρχή όπως κάθε ∆ηµοτική αρχή είπε ένα 
πρόγραµµα για να έρθει επιτέλους η ανάπτυξη στην Καλαµάτα και να γίνει 

η Καλαµάτα αυτό που θέλουµε όλοι µας. Και ξαφνικά το τελευταίο εξάµηνο έχουµε χάσει µέσα 
από τα χέρια µας χωρίς να κάνουµε κάτι ουσιαστικό, 5.000 άτοµα σύµφωνα µε πρόχειρους 
υπολογισµούς τα οποία δίνουν 3.000.000 ευρώ µέσα στην πόλη. Τα χάσαµε, µας φύγανε. Και 
παρακολουθούµε αυτήν την κατάσταση µε µια σχετική απάθεια. Οι µεν αντιπολιτεύσεις οι 
οποίες δεν έχουν µια εξάρτηση από την σηµερινή κυβέρνηση µιλάνε για το θέµα που πλήττει 
την πόλη, η δε συµπολίτευση που έχει µια σχέση µε τη σηµερινή κυβέρνηση έχει ενταχθεί σε 
υπερασπιστή της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης.  

Μίλησε ο Αντιδήµαρχος ο κ. Μπασακίδης και ο κ. Πολίτης για την ανάγκη αναβάθµισης της 
παιδείας. Σαφέστατα ο πρώτος που το υποστηρίζει είµαι εγώ. Αλλά όµως η αναβάθµιση δεν θα 
αρχίσει από ένα κοµµάτι, από τα ΤΕΙ, να αρχίσει και από το γυµνάσιο θα έλεγα στον κ. 
Μπασακίδη το οποίο ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο τα τελευταία 20 χρόνια γιατί η παιδεία που 
παίρνουν οι νέοι Έλληνες και Ελληνίδες δίνεται στα φροντιστήρια ή από τους καθηγητές του 
γυµνασίου που κάνουν ιδιαίτερα. ∆εν είδα να γίνει κάτι σ΄ αυτό το κοµµάτι, όλοι κλείνουµε τα 
µάτια εκεί. Εν πάση περιπτώσει να µάθουν απ΄ αυτήν την ιστορία, να προσπαθήσουµε να 
περισώσουµε ότι µπορούµε, αυτή είναι η αποστολή µας σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δεν είναι να 
διαγωνιζόµεθα οι µεν για την οικονοµική κατάσταση, οι άλλοι για την εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση. Τι να µάθουµε; Να προσέχουµε αυτό που µας δίνουν, αυτό που έχουµε. ∆εν το 
προσέξαµε το ΤΕΙ, ας κάνουµε την αυτοκριτική µας. Όταν ήρθε το ΤΕΙ αρχίσαµε και φωνάζαµε 
όλοι «ήρθε η ανάπτυξη» και τρέξαµε να ετοιµάσουµε γκαρσονιέρες και κέντρα διασκεδάσεως 
των φοιτητών. Κακώς. ∆εν χρησιµοποιήσαµε, δεν εντάξαµε το ΤΕΙ µέσα στην πόλη, δεν 
κάναµε επαφές µε το ΤΕΙ, δεν δηµιουργήσαµε οµάδες σαν το ΤΕΙ υποστήριξης της πόλης. 
Εµείς σαν παράταξη είχαµε πει ορισµένα απλά πράγµατα. Να υιοθετήσει το ΤΕΙ κάποιες αλέες, 
κάποιους δρόµους, λίγο στο πράσινο. ∆εν έγιναν αυτά τα πράγµατα. Ήταν λάθη. Πρέπει να 
προσέξουµε στο µέλλον για το πανεπιστήµιο, για το ΤΕΙ όσο µείνει ή όσο πρέπει να γίνει.  

Όσον αφορά το τι θα έπρεπε να γίνει, είναι αυτό το οποίο άφησε να εννοηθεί η κυρία 
Υπουργός το καλοκαίρι. Αναδιάρθρωση. Εδώ έχουν δαπανηθεί λεφτά του ελληνικού λαού για 
να γίνουν αυτές οι εγκαταστάσεις. Αυτή η πόλη προσανατολίστηκε σ΄ αυτή την ανάπτυξη. 
Στρεβλή; Ναι, στρεβλή. Αλλά µη ζητάει η κεντρική εξουσία από τον απλό πολίτη που 
προσπαθεί να αντιµετωπίσει τα καθηµερινά του προβλήµατα να σταθεί και να σκεφτεί και το 
γενικότερο καλό. Η κεντρική εξουσία θα πρέπει να τα σκεφτεί αυτά. Όταν λοιπόν η κυρία 
Υπουργός αποφάσιζε να στείλει ένα ελκυστικό τµήµα στην Σπάρτη σαν θυγατρικό του 
µητρικού της Καλαµάτας στην οποία Σπάρτη απ΄ ότι γνωρίζω έχει επαφές η κα Υπουργός, γιατί 
να µην το κρατήσει στην Καλαµάτα εφόσον ήταν στο σχεδιασµό της κάποια τµήµατα να 
συρρικνωθούν; ∆ηλαδή να ευηµερεί το θυγατρικό ΤΕΙ και να πεθάνει το µητρικό; Είναι σοβαρά 
πράγµατα αυτά; Να πιέσει το Αθηναϊκό κατεστηµένο των καθηγητών που δεν θέλουν να 
φύγουν σχολές από την Αθήνα σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης γιατί παράλληλα µε τη 
δουλειά τους που κάνουν στη σχολή έχουν και κάποιες εταιρείες από δίπλα για να παίρνουν 
ακόµα περισσότερα, να βγουν στην επαρχεία και να µην λέει µε µια απόφαση η κεντρική 
εξουσία ότι σκοτώνω δέκα πόλεις στην Ελλάδα και τις εξοντώνω εν ονόµατι µιας εν µέρει όπως 
είπα µεταρρύθµισης για να µην πειράξω το κατεστηµένο των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και 
της Πάτρας. Πρέπει λοιπόν, κάνω µια έκκληση κε ∆ήµαρχε, όσο µπορούµε, για φέτος νοµίζω 
ότι το είπε και ο κ. Κοσµόπουλος είναι αργά, αλλά για τα επόµενα χρόνια να προσπαθήσουµε 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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τις υποδοµές, την ιστορία τη µικρή αυτή που έχει το ΤΕΙ της Καλαµάτας να την ζωντανέψουµε 
γιατί αλλιώς η πόλη θα έχει σηµαντικότατο πρόβληµα. Ευχαριστώ. 

 

Κε Πρόεδρε, θα αναθεωρήσω την τοποθέτησή µου και θα δώσω το 
βάρος µε αφορµή τα όσα ελέχθησαν γύρω από την αύξηση των 

τµηµάτων του ΤΕΙ στην πόλη της Καλαµάτας.  

Το ιστορικό έχει ως εξής: Όταν καταργήθηκε η Παιδαγωγική Ακαδηµία της Τριπόλεως, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο της Τριπόλεως σύσσωµο υπέβαλε την παραίτησή του. Ήµουν δηµαρχών 
τότε και ζητήθη η συµπαράσταση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Καλαµάτας, το οποίο σε 
έκτακτη συνεδρίαση απεφάσισε να συµπαρασταθεί στο ∆ήµο της Τριπόλεως. Εκπροσωπώντας 
το ∆ήµο στην πλατεία της Τριπόλεως µεταφέροντας το οµόφωνο ψήφισµα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, δήλωσα τη συµπαράστασή µου. Ευθύς την εποµένη εκλήθην στο Υπουργείο 
Παιδείας µε Υπουργό Παιδείας τον κ. Σουφλιά. Έστειλα πρόσκληση σε όλους τους βουλευτάς, 
κυβερνητικούς και µη του νοµού Μεσσηνίας και συνοδευόµενος από τον κ. Γιαννηµάρα στο 
Υπουργείο Παιδείας στη σύσκεψη που έγινε, παρίστατο µόνο ο κ. Λαµπρόπουλος, κανένας 
άλλος εκ των βουλευτών. Εκεί λοιπόν σε µια στρογγυλή τράπεζα στην οποία συµµετείχαν περί 
τα 30 άτοµα, τρεις ήµασταν γνωστοί και ο κ. Σουφλιάς τέταρτος. Ο κ. Γιαννηµάρας, ο κ. 
Λαµπρόπουλος και εγώ. Όταν προσήλθε λοιπόν να προεδρεύσει ο κ. Σουφλιάς, τον διέκοψα 
ζητώντας του να µας γνωρίσει τους συνοµιλητάς. Άκουσα λοιπόν, τον κ. Κλείδωνα τέως 
πρύτανη εκ Τριπόλεως, τον κ. Μπασακίδη τέως αρχηγό της χωροφυλακής εξ Αρκαδίας, των 
έταιρο των συµπαρασταµένων εκ Ζυζοβίστη εξ Αρκαδίας κτλ. Αντιληφθής λοιπόν ότι έχω 
βρεθεί ενώπιον του Αρκαδικού λόµπι, διέκοψα για δευτέρα φορά τη συνεδρίαση ζητώντας την 
ηµερήσια διάταξη, ποιο θα είναι το αντικείµενο της συζητήσεως προσθέτοντας ότι αν το 
αντικείµενο της συζητήσεως είναι αυτό καθ΄ αυτό το περί ενεργοποιήσεως ως άλλωστε 
ξεκινήσαµε της µελέτης του Παντείου ιδρύµατος για τη δηµιουργία πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου, να παραµείνω και να συζητήσω, άλλως είµαι υποχρεωµένος εκ των πραγµάτων 
να αποχωρήσω και να διαλύσω εντός παρενθέσεως τη συγκέντρωση. Πράγµατι έγινε διάλειµµα 
και στη σκάλα του Υπουργείου Παιδείας ο κ. Σουφλιάς τραβώντας µε από το χέρι παρόντος 
του κ. Λαµπρόπουλου και του κ. Γιαννηµάρα είπε «∆ιακόψτε τη συνεδρίαση – µπορεί να τον 
εκθέτω µ΄ αυτά που λέω, αυτή είναι η πραγµατικότητα – να σας δώσω άλλα δύο τµήµατα στο 
ΤΕΙ Καλαµάτας, έχετε πανεπιστήµιο». Τι θέλετε τώρα σε µια διαδικασία για την οποία ο κ. 
Σουφλιάς ήταν αντίθετος; Ο κ. Σουφλιάς ήταν εναντίον της εξακτινώσεως του πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου και κατά τη γνώµη µου είχε δίκιο διότι δυστυχώς δεν παράγει επιστήµονες. Ο 
κ. Σουφλιάς είχε τη δική του φιλοσοφία ότι τα πανεπιστήµια πρέπει να είναι οργανωµένα, να 
βγάζουν επιστήµονες και να µην βγάζουν επιστήµονες του επιπέδου σήµερα που τους οδηγούν 
στην ανεργία. Και έτσι έγινε και έτσι αυξήθηκε το ΤΕΙ Καλαµάτας, αυτό είναι το ιστορικό του. 
Ότι άλλο λέγεται είναι εκτός πραγµατικότητος. Επικαλούµαι τη µαρτυρία του κ. Γιαννηµάρα ο 
οποίος ήταν παρόν και του κ. Λαµπρόπουλου ο οποίος ήταν παρόν. Ο κ. Σουφλιάς βέβαια δεν 
ακούει τώρα να απαντήσει οπότε τελειώνω εδώ. Το 1992. Τότε έγινε η αύξηση κε ∆ήµαρχε. 

 

Κύριε Πρόεδρε έγινε µια προσπάθεια το πρόβληµα των ΤΕΙ να γίνει ότι 
είναι το θέµα της παιδείας. Ο κ. Μπασακίδης αν και είναι εκπαιδευτικός 

προσπάθησε να εντάξει τον ενταφιασµό του ΤΕΙ Καλαµάτας στο θέµα γενικότερα της παιδείας 
λες και έπρεπε να δώσει διαπιστευτήρια για τη µεταρρύθµιση που γίνεται στη παιδεία και να 
ζητάει αξιολόγηση για τα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα και όχι για τα πρωτοβάθµια και 
τα δευτεροβάθµια κε Πολίτη και κε Μπασακίδη που δεν γίνεται, και εκεί πρέπει να γίνεται.  

Αλλά για µας το θέµα δεν είναι αυτό. Η βάση του 10 τι είχε σαν αποτέλεσµα; 25.000 φοιτητές 
που δεν µπήκαν στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα τα δηµόσια, πήγαν όλοι στα ιδιωτικά και 6.000 
φοιτητές έφυγε για το εξωτερικό. Πως γίνεται στα πανεπιστήµια ιδιαίτερα της Αγγλίας να τους 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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δέχονται και στην Ελλάδα να µην τους δέχονται; Άλλωστε το «10» είναι τελείως πλασµατικό. 
Θα σας πω ένα απλό παράδειγµα. ∆ιαγωνίζονται αυτοί που θα πάνε για νοσοκόµοι στα ίδια 
θέµατα µ΄ αυτούς που πάνε στην ιατρική. Ναι ή όχι; ∆ιαγωνίζεται αυτός που θέλει να πάει στο 
ΤΕΙ, στα ίδια θέµατα µε αυτόν που πάει στο πολυτεχνείο. Άρα δηλαδή υπάρχει ένα 
συνονθύλευµα ανθρώπων οι οποίοι διαγωνίζονται σε διαφορετικό επίπεδο. Γιατί ένας που βάζει 
και λέει θέλω ΤΕΙ Καλαµάτας δεν έχει καµία σχέση µ΄ αυτόν που βάζει πολυτεχνείο. Είναι 
διαφορετικά επίπεδα. Το «10» γι΄ αυτόν που βάζει ΤΕΙ Καλαµάτας είναι το «20» στην 
πραγµατικότητα γιατί διαγωνίζεται σε θέµατα µεγάλης σπουδαιότητας, µεγάλης δυσκολίας. 
Άρα λοιπόν αποδεικνύεται ότι η βάση του 10 είναι τελείως πλασµατική και εξωπραγµατική και 
έχει σαν σκοπό αυτό που ειπώθηκε ότι 25.000 φοιτητές έµειναν εκτός, οι 6.000 έφυγαν για το 
εξωτερικό και οι υπόλοιποι πήγαν στα ιδιωτικά κολέγια. Και αυτό είναι η απάντηση στον κ. 
Πολίτη γιατί στο ΤΕΙ στο Ληξούρι δεν πήγαν φοιτητές. Γιατί τα έξοδα της οικογένειας στο 
Ληξούρι είναι τα ίδια µε το κολέγιο που είναι στην Αθήνα. Γιατί να πάει στο Ληξούρι; Άραγε 
αυτό είναι επιχείρηµα; Άρα λοιπόν δεν µπλέκεται σε καµία περίπτωση το θέµα του ΤΕΙ 
Καλαµάτας µε το γενικότερο θέµα της παιδείας. Το πώς θα αναβαθµισθεί η παιδεία είναι θέµα 
της πολιτικής κεντρικής σκηνής να το αναβαθµίσουµε.  

Από κει και πέρα εµάς µε ένα τελείως προσχηµατικό τρόπο της βάσης του 10 ένα ίδρυµα στο 
οποίο θα πω κάτι, επί Παναγή Κουµάντου υπήρχε 1 δισεκατοµµύριο για τη φοιτητική εστία και 
προς τιµήν του ο κ. Κουµάντος είπε να αγοράσει το ΤΕΙ γη για να επεκταθεί - αυτή είναι η 
αλήθεια - γιατί βλέπαµε ότι το ΤΕΙ πρέπει να αναπτυχθεί. Αυτή η φιλοσοφία του «10» πρέπει 
να σταµατήσει, γιατί άµα αυτοί οι φοιτητές είναι του 2 και του 3 κακώς κύριε Μπασακίδη 
πήραν απολυτήριο από το γυµνάσιο. Κακώς το δώσατε και αν θέλετε αξιολόγηση, αξιολόγηση 
παντού, και στο γυµνάσιο και στο δηµοτικό και στο πανεπιστήµιο. Άρα λοιπόν κε Μπασακίδη 
πως αξιολογείται εσείς µαθητές µε µεγάλες βαθµολογίες στο γυµνάσιο, να έχουν στις 
κατατακτήριες  5 και 6; Ένα αυτό που είπε ο φίλος µου ο Παναγιώτης ότι η παιδείας στη µέση 
εκπαίδευση, µπορώ να πω και από το δηµοτικό δεν παρέχεται στο δηµόσιο σχολείο, παρέχεται 
στα φροντιστήρια και στα ιδιαίτερα. Βοά η Καλαµάτα ότι και οι καθηγητές του δηµοσίου 
ιδιαίτερα κάνετε. Βοά η Καλαµάτα. ∆έστε στις πολυκατοικίες σας πόσοι µπαίνουν. Εγώ είχα 
παιδιά και ξέρω τι γίνεται. Άρα λοιπόν µη βγαίνουµε απέξω και κάνουµε κριτική στους µέσα.  

Εγώ ένα θέµα θέλω τελειώνοντας να πω. Ακόµα στο µυαλό µου, στο µυαλό των Καλαµατιανών 
οι δηλώσεις της κυρίας Γιαννάκου που την είχατε και στους Αγίους Αποστόλους και 
προεκλογικώς και µετεκλογικός που έλεγε ότι το ΤΕΙ της Καλαµάτας δεν θα θιγεί. Αυτό είναι 
γραµµένο στις δηλώσεις της και ότι θα δεχτεί τις εισηγήσεις των καθηγητών για τµήµατα ποιο 
θελκτικά. Ούτε το ένα έκανε ούτε το άλλο. Γι΄ αυτό οι πολιτικοί αγαπητοί φίλοι όταν λέµε κάτι 
να το κάνουµε και η βάση του 10 οδηγεί το ΤΕΙ της Καλαµάτας στο κλείσιµο. ∆εν βάζω εγώ 
θέµα παιδείας, το βάλανε αυτοί που είναι εκτός. Εγώ πιστεύω ότι εάν δεν κάνουµε κάτι σε 
συνεργασία µε τους καθηγητές, σε συνεργασία µε τους φορείς της πόλης και δεν είναι θέµα το 
σουβλάκι ή η γκαρσονιέρα, αυτό είναι ο άκρατος λαϊκισµός, το είπε ένας εκπαιδευτικός, ότι το 
ΤΕΙ συνδυάζεται µε σουβλάκι και µε γκαρσονιέρα. Το πνευµατικό επίπεδο της Καλαµάτας 
ανέβηκε ή όχι; Το πολιτιστικό ανέβηκε ή όχι; Λοιπόν, τελειώνοντας έχω να πω ότι πρέπει να το 
δούµε ξεκοµµένα από το γενικότερο θέµα της παιδείας που ασχολούνται οι 300 της Βουλής και 
ας τα λύσουν, εµάς µας ενδιαφέρει ένα ΤΕΙ το οποίο να είναι µε τις σχολές που πρέπει και 
ποτέ, µη παρασυρθείτε στη λογική του ∆ιασάκου που λέει «όποιος βγει παίρνοντας πτυχίο 
πρέπει να βρίσκει δουλειά», αυτό είναι κοµµουνισµός. Αυτό θέλετε; Γιατί όλοι αυτό λέτε. 
Όποιος πάρει πτυχίο πρέπει να του βρούµε δουλειά. Και σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν πάρα 
πολλοί από µεγάλα πανεπιστήµια της Ελλάδος που είναι άνεργοι.  

Κε Πρόεδρε έχω χρηµατίσει γενικός γραµµατέας του ΤΕΙ Αθήνας. Γνωρίζω όλα, το πώς 
ιδρύθηκα και τι ανάγκες κάλυψε. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουµε κάτι, ότι την πόλη µας 
την αφορά το ΤΕΙ. Πρέπει µε κάθε τρόπο να σταθεί στα πόδια του διότι και τα παιδιά που 
έρχονται εδώ πέρα το ότι φεύγουν από την οικογένειά τους είναι για την οικογένεια κέρδος. 
Αυτό πρέπει να καταλάβουµε και να µη συγχέουµε τη γνώση µε τη δουλειά γιατί τότε πάµε σε 
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άλλα τα οποία εγώ δεν τα δέχοµαι και όπου αυτά εφαρµοστήκανε – για τον κ. ∆ιασάκο – 
αποτύχανε οικτρά.  

 

Κε Πρόεδρε η προσέγγιση του θέµατος µπορεί να είναι αυτοδιοικητική, 
εκπαιδευτική ή πολιτική. Προσωπικά στέκοµαι στην αυτοδιοικητική προσέγγιση 

όπως του κ. Αλευρά και µε την οποία συµφωνώ απολύτως. ∆εν χρειάζεται να λέµε τα ίδια 
πράγµατα, ανέλυσε πλήρως το θέµα από αυτοδιοικητική άποψη. Τώρα αν είναι να µιλήσουµε 
για αξιολόγηση, για το ένα, για το άλλο µπορούµε να λέµε µέχρι αύριο το πρωί. 

 

Με την ολοκλήρωση των πρωτολογιών ακολουθούν δευτερολογίες µελών του Σώµατος  ως 
εξής: 

 

Για τα επιχειρήµατα του κ. Ηλιόπουλου. Κύριοι συνάδελφοι οι αριστούχοι που 
γράφουν 3 και 4  και περνούν την τάξη έγιναν µε τη νοµοθετική ρύθµιση του 

Υπουργείου επί Υπουργίας Ευθυµίου ο οποίος αναίρεσε την εκπαιδευτική πολιτική Αρσένη. Ένα 
το κρατούµενο. Αν υπάρχει διαρροή προς το εξωτερικό αυτή δεν οφείλεται φυσικά στο «10». 
Αυτός που είναι να βγει στο εξωτερικό να σπουδάσει. . . Το «10» εφέτος βγήκε, πριν δεν 
είχαµε φοιτητές στο εξωτερικό; Πηγαίνουµε στο εξωτερικό να σπουδάσουµε γιατί έχει 
καλλίτερο γνωστικό αντικείµενο. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται και πρέπει να γίνεται µε 
κοινά θέµατα. Ας µου πει ένας, αριστούχο του 20 έχει δει να είναι στο ΤΕΙ Καλαµάτας; Όχι 
φυσικά. Και γιατί δηλαδή να λέµε ότι αυτοί που πάνε στο πολυτεχνείο θα δίνουν σε άλλα 
θέµατα ποιο δύσκολα και ο Καλαµατιανός . . . ∆ηλαδή αυτοµάτως εµείς ξέρουµε ότι το ΤΕΙ 
Καλαµάτας είναι υποδιαίστερο του πολυτεχνείου της Αθήνας; Και τέλος πάντων έχετε δει 
αριστούχο του 20 στο ΤΕΙ Καλαµάτας; Όχι φυσικά! Μη λέτε λοιπόν να βάλουµε διαφορετικά 
θέµατα! Όχι βέβαια! 

 

Κύριοι συνάδελφοι, ο διάλογος υπήρξε εξόχως µακρύς και µε την ανοχή του 
προεδρείου. Βεβαίως το θέµα προϊδέαζε για κάτι τέτοιο. Νοµίζω ότι το θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης ήταν η συζήτηση για τη λήψη µέτρων προς αποτροπήν του θανάτου του 
ΤΕΙ, δεν ήταν συζήτηση θεωρητική για το επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα. Οι µειοψηφίες από 
τη δική τους προσέγγιση µία - µία έκαστη προσέγγισε το θέµα ορθά. Και ενώ όλοι έχουµε την 
πολιτική µας τοποθέτηση, που είναι γνωστή, µε λύπη µου οφείλω να παρατηρήσω ότι ο κ. 
Μπασακίδης και προερχόντος ο κ. Σπίνος, εξεδήλωσαν υπερχηλώς την πολιτική τους 
τοποθέτηση λες κι εδώ η κα Γιαννάκου χρειάζεται αυτόκλητους υπερασπιστές. ∆εν είναι η 
έγνοια η δική µου να προσάψω µοµφή στην κυβέρνηση και στην κα Γιαννάκου. Η έγνοια η 
δική µου ως πολίτη αυτής της πόλης είναι ότι πρέπει το ΤΕΙ Καλαµάτας να υπάρξει. Αυτό είναι 
το θέµα. Σ΄ αυτό το θέµα άκουσα την αγωνία του κ. Παπαµικρούλη, του κ. Κοσµόπουλου, του 
κ. Τσερώνη, του κ. Μπάκα και τη δική µας. Κε Αθανασόπουλε µε πολύ προσοχή κάνατε την 
αναφορά σας, θα έλεγα µε ιστορικά χαρακτηριστικά, ήταν ιδιαιτέρως χρήσιµη, την αξιολόγησα 
και αν θέλετε την εντάσσω στο συλλογισµό µου. Όµως, και τελειώνω κε Πρόεδρε, επιµένω ότι 
από δω πρέπει να βγει πρωτοβουλία αποτροπής του θανάτου. ∆εν είναι µια θεωρητική 
συζήτηση όπου µπορούµε στην προσέγγιση του κ. Μπασακίδη κι εγώ σε µερικά στοιχεία να 
προσχωρήσω εάν το θέµα ήταν αυτό «Ελάτε να συζητήσουµε για την αναβάθµιση του 
επιπέδου σπουδών». ∆εν είναι αυτό. Κλείνει το ΤΕΙ, φεύγει το ΤΕΙ, τι θα κάνουµε εµείς; Θα 
επιδοθούµε στη σύνταξη ενός ψηφίσµατος και θα τάχουµε καλά µε τη συνείδησή µας ότι 
εκπληρώσαµε το χρέος µας; Εµείς συνάδελφοι δεν πρόκειται να συµπράξουµε ως παράταξη 
στην έκδοση ψηφίσµατος διότι αυτό, υπογραµµίζω εµφατικά τον όρο, εξ αντικειµένου 
ισοδυναµεί µε τη σύµπραξη στη ληξιαρχική πράξη θανάτου του ΤΕΙ και εµείς αυτό σε καµία 
περίπτωση δεν θα το κάνουµε. Ευχαριστώ. 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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Αγαπητοί συνάδελφοι δύο χρόνια τώρα συζητάµε το συγκεκριµένο θέµα και όσοι 
από µας κατείχαν διάφορες θέσεις πρέπει να έχουν µιλήσει αρκετές φορές. Εγώ 

για το συγκεκριµένο θέµα έχω µιλήσει τέσσερις φορές µέχρι τώρα. Και παρότι κάποιες φορές 
µίλησα στην κρίσιµη προεκλογική περίοδο που λέγονταν πολλά και διάφορα, τις ίδιες απόψεις 
που είχα και τότε, εξακολουθώ να έχω και τώρα. Θέλω να συµφωνήσω από την αρχή και να το 
πω, περισσότερο απ΄ όλους µε τον κ. ∆ιασάκο έστω και αν είµαι στην απέναντι πλευρά, το 
θέµα είναι βαθύτατα πολιτικό και ιδεολογικό. Και η αγόρευση του κ. Αλευρά ήταν βαθύτατα 
πολιτική και ιδεολογική. Τελεία και παύλα. Αυτό θα το αποδείξω στην πορεία.  

∆εν είναι ένα τοπικό ζήτηµα, είναι ένα γενικότερο ζήτηµα που αφορά την κατάσταση της 
ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Και εθελοτυφλούµε εάν δεν εντάξουµε το τοπικό ζήτηµα, 
το πρόβληµα µε το ΤΕΙ Καλαµάτας στο γενικότερο ζήτηµα το οποίο έχει δηµιουργηθεί. ∆εν 
βρέθηκε ξαφνικά ένας Νέρωνας Υπουργός Παιδείας ή µια ανισόρροπη Υπουργός Παιδείας η 
οποία τα έβαλε µε την ανώτατη εκπαίδευση, τα  έβαλε πρώτα απ΄ όλα µε το ΤΕΙ Καλαµάτας, 
µια κυβέρνηση εχθρός του λαού – έτσι ειπώθηκε – που τα έβαλε µε το ΤΕΙ Καλαµάτας και πάει 
να το κλείσει και να στερήσει δεν ξέρω εγώ ποιες προσόδους οικονοµικές από το λαό της 
Καλαµάτας, λες και τα παιδιά που φεύγουν απ΄ αυτόν τον τόπο και πάνε και σπουδάζουν στα 
ΤΕΙ της Ηγουµενίτσας, της Αλεξανδρούπολης, της Κοζάνης σε διάφορες υποβαθµισµένες 
σχολές και στέλνουν κάθε µήνα οι Καλαµατιανοί γονείς τους χρήµατα από την Καλαµάτα, αυτά 
τα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση και είναι όλα ωραία και καλά.  

Λοιπόν είναι βαθύτατα πολιτικό το ζήτηµα, αφορά το µέλλον της Ελληνικής νεολαίας, είναι 
εθνικό το ζήτηµα και όταν το περιορίζουµε στο τοπικό και στο ΤΕΙ τότε εθελοτυφλούµε. Και 
σ΄ αυτά τα δύο χρόνια τοποθετήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι από την Ελληνική κοινωνία και 
να πω και µια προσωπική πολιτική και ιδεολογική άποψη, φαίνεται να συγκλίνουν δυνάµεις από 
τη φιλελεύθερη δεξιά, από τη φιλελεύθερη  αριστερά, από το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, φωνές  
όπως του Βερέµη, όπως του Σωµερίτη, φωνές όπως του Κλάδη του συντάκτη του νόµου 
πλαισίου του 1982 το περίφηµο νέα κούλπα στο βήµα το οποίο συγκλόνισε την Ελληνική 
κοινωνία. Για τα παιδιά µας µιλάµε, όχι για τα παιδιά της Καλαµάτας, για τα παιδιά της Ελλάδος 
µιλάµε, αν θέλουµε να είµαστε σωστοί να κοιτάξουµε κατάµατα την ανώτατη εκπαίδευση. 
Πράγµατι δεν υπάρχει µόνο πρόβληµα στην ανώτατη εκπαίδευση, το πρόβληµα διατρέχει 
ολόκληρο τον κορµό της εκπαίδευσης, να σταθούµε απέναντι σ΄ αυτά τα µεγάλα ζητήµατα και 
να µην κάνουµε όλοι τους έξυπνους ότι έχουµε τη λύση στο τσεπάκι ή να περιορίζουµε κάπως 
το πρόβληµα για να αντλούµε τα όποια οφέλη. 

Ας ψάξουµε να βρούµε τις αιτίες του προβλήµατος. Άκουσα απ΄ έναν αγορητή προηγουµένως 
που είπε «µας πήρε από κάτω η γνώση». ∆εν θυµάµαι ποιος το είπε. Πράγµατι η εκρηκτική 
γνώση στη δεκαετία του ΄80 έφερε τα πάνω κάτω. Είπε κάποιος άλλος ότι σκορπίζαµε ΤΕΙ 
δεξιά και αριστερά. Με πολιτικά κριτήρια, µε πιέσεις των τοπικών κοινωνιών. Έχουµε τα ΤΕΙ 
των Πατρών. ∆εν δίνουν επαγγελµατικά δικαιώµατα. Τελειώνουν τα παιδιά χωρίς 
επαγγελµατικά δικαιώµατα. Έχουµε χιλιάδες εισερχοµένους και ελάχιστα πτυχία. Αυτά πρέπει 
να τα δούµε ως προβλήµατα και λυπάµαι όταν λέγεται ότι µια υπουργός ή µια κυβέρνηση 
αντίθετη µε τα λαϊκά συµφέροντα, αντίθετα µε τα συµφέροντα του λαού κινείται για να 
ισοπεδώσει, για να καταστρέψει, για να κλείσει, για να υπονοµεύσει. Ας δούµε λοιπόν την αιτία 
του προβλήµατος και ας συµφωνήσουµε στη διαπίστωση αδερφέ, είµαστε µια χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός και αν συµφωνούµε ότι πρέπει και εδώ να χρησιµοποιήσουµε τις 
µεθόδους που χρησιµοποιούνται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είµαστε εµείς 
εδώ; Ποιες συνταγές αλήθεια εµείς εδώ θα χρησιµοποιήσουµε για την αναβάθµιση της 
ανώτατης παιδείας; ∆εν ξέρουµε ότι το 2010 αν δεν έχουµε πιστοποιηµένα πτυχία, τα παιδιά 
µας θα πάνε στα Τίρανα, ναι στα Τίρανα θα πάνε ή στη Βουλγαρία που φαίνεται να µας 
ξεπερνάει παντού γιατί η Πολωνία και η Ουγγαρία χώρες της σοβιετίας – δεν ξέρω ποια είναι η 
χώρα, µην υπερβάλω,  η τελευταία της σοβιετίας που έχει µείνει στην Ευρώπη – µας έχουν 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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προ πολλού ξεπεράσει. Το 2010 φτάνει. ∆εν θα πάρουµε µέτρα; Αντίδραση λυσσαλέα µέσα 
από την εκπαιδευτική κοινότητα έφαγε υπουργούς και υπουργούς. Θυµάµαι εκείνη τη δειλή 
µεταρρύθµιση του Αρσένη, γι΄ αυτό είπα για τις φιλελεύθερες δυνάµεις της δεξιάς, του 
εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, και της αριστεράς, πράγµατι που πυκνώνουν τις τάξεις αυτών των 
εκπαιδευτικών που δεν είναι οι παρασκευαστές και οι βοηθοί του 1982 που δεν µπορούν να 
σταθούν µε εκπαιδευτικά κριτήρια και τώρα έχουν την ηγεσία της ποσρέπ.  

Λοιπόν, τι είπε η εισήγηση; Ακούστε ποια είναι τα αίτια κατά την εισήγηση, γι΄ αυτό είπα ότι 
είναι βαθύτατα πολιτική η εισήγηση, δεν είναι αυτοδιοικητική. Είπε λοιπόν η εισήγηση «Είναι 
απαράδεκτο οι θέσεις για την περιορισµένη γνώση η βάση του 10. Είναι θέσεις, µια αντιλαϊκή 
κυβέρνηση θέλει να περιορίσει τις γνώσεις». Πάµε παρακάτω «Αυτή η αντιλαϊκή κυβέρνηση 
δεν θέλει τα παιδιά του λαού να πάνε στα δηµόσια ιδρύµατα, στα πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ, 
θέλει να πάνε στα ΚΕΣ, στα ΚΕΚ, στα κολέγια και στα λοιπά ιδρύµατα». ∆ηλαδή µεθοδικά, 
επιστηµονικά κόβει τα παιδιά και τα στέλνει σ΄ αυτά τα ιδρύµατα. Ακούστε λοιπόν τι άλλο 
κάνει αυτή η κυβέρνηση. Έχει µια υπουργό παιδείας η οποία θέλει να καταστρέψει και να 
κλείσει το  ΤΕΙ Καλαµάτας, απαξιώνει τις δηµόσιες επενδύσεις εκατοµµυρίων επειδή έτσι το 
νοµίζει. Τώρα αν από την άλλη µεριά έχουµε 12,500 – 15 εκατοµµύρια επενδύσεις στη θητεία 
αυτής της υπουργού, εάν έχουµε τα µεταπτυχιακά στη θητεία αυτής της υπουργού, εάν 
έχουµε άλλα ζητήµατα που ζήτησε ο κ. Πανάγου για το ΤΕΙ στη θητεία αυτής της υπουργού, 
είναι άλλα ζητήµατα.  

Λοιπόν, η κουβέντα που κάνουµε είναι βαθύτατα πολιτική, να συµφωνήσουµε σ΄ αυτό έστω 
και αν διαφωνούµε στις προσεγγίσεις τις οποίες κάνουµε. Εγώ είπα συµφωνώ µε τον κ. 
∆ιασάκο διότι είναι από την άλλη πλευρά και ξεκάθαρα ο άνθρωπος είναι από την άλλη όχθη, 
είναι εναντίον στις ντιρεκτίβες και στους µηχανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει τα 
πράγµατα µε το όνοµά τους και εγώ προσπαθώ να τα λέω µε το όνοµά τους αλλά ας πούµε εν 
πάση περιπτώσει όλοι γιατί εδώ δεν είναι ένα αυτοδιοικητικό όργανο, είναι ένα αυτοδιοικητικό 
όργανο ασφαλώς, δεν είναι µόνο ένα αυτοδιοικητικό όργανο, είναι ένα βαθύτατο πολιτικό 
όργανο και εδώ κουβαλάµε και τις ιδεολογικές και τις πολιτικές µας θέσεις και τις θέτοµε στο 
βάσανο της δηµόσιας κριτικής. Και να έχουµε το θάρρος να λέµε ποιες είναι αυτές. Εγώ σε όλη 
την τετραετία αυτό θα το τονίζω µε ιδιαίτερη έµφαση διότι η προίκα που κουβαλάµε η 
ιδεολογική και η πολιτική πρέπει να εκτίθεται σ΄ αυτήν την αίθουσα για να ξεκαθαρίζουµε 
πράγµατα και καταστάσεις. 

Αγαπητοί συνάδελφοι το ζήτηµα είναι µεγάλο. ∆εν προέκυψε ως κεραυνός εν αιθρία. Είµαστε 
υποχρεωµένοι ως χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είµαστε ανταγωνιστικοί, να έχουµε 
µια διαφορετική παιδεία, να έχουµε µια παιδεία µε προοπτικές, να έχουµε µια παιδεία δεµένη 
µε την οικονοµία, να έχουµε µια παιδεία η οποία να αξιολογείται συνεχώς. Κοιτάξτε, όλα αυτά, 
τους βολεµένους τους βάζουν απέναντι, τους εφησυχασµένους τους βάζουν απέναντι και 
γέµισε η παιδεία από βολεµένους και εφησυχασµένους.  

Να τελειώσω σ΄ αυτό το σηµείο, δεν έχει σηµασία αν διαφωνούµε και αν τα προσεγγίζουµε 
από διαφορετική γωνία τα πράγµατα. ∆εν έχει σηµασία αν µας πήρε η µπάλα όλους από κάτω 
διότι οι γνώσεις τρέχουν µε ειλιγγιώδη ταχύτητα, είµαστε η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όχι σε κονδύλια, είµαστε από τις χώρες που διαθέτουµε τα ηψιλότερα κονδύλια σε 
επίπεδο ΟΑΣΑ, σε επίπεδο παιδείας, ακόµα και µεγάλα ιδρύµατα όπως το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο στις δεκαετίες του ΄50 και του ΄60 που ήταν πολυτεχνείο το οποίο ακούγονταν 
διεθνώς και αυτό δεν είναι πλέον στα 500 µεγάλα ιδρύµατα του κόσµου. Λοιπόν για τα παιδιά 
µας µιλάµε, δεν µιλάµε µόνο για τα παιδιά που έρχονται στο δικό µας το ΤΕΙ. Μιλάµε και για τα 
παιδιά της Καλαµάτας που διασκορπίζονται σε όλα τα ΤΕΙ της χώρας και στα πανεπιστήµια. 
Μιλάµε για τα παιδιά που πρέπει να έχουν πιστοποιηµένα πτυχία για να µπορούν να 
ανταγωνιστούν τα άλλα παιδιά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εµείς συµφωνούµε µε 
την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι βασική πολιτική και ιδεολογική µας 
θέση και εποµένως πρέπει να συµµορφωνόµαστε ως χώρα µε τις ντιρεκτίβες, τις αρχές και τις 
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αξίες που διέπουν αυτή τη µεγάλη οικογένεια και θα αγωνιστούµε. ∆εν είναι θέµα της 
κυβέρνησης, είναι και όλου του κορµού που κατεβαίνει κάτω – κάτω, όλα αυτά τα οποία 
ισχύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξουν και να λειτουργήσουν και στη δική 
µας χώρα. 

 

Έχει ετοιµάσει µια απόφαση – ψήφισµα ο κ. Μπασακίδης που στο δεύτερο µέρος 
νοµίζω ότι καλύπτει και την πρόταση τη δική σας. Να το διαβάσει ώστε να δείτε 

και το τελευταίο κοµµάτι που νοµίζω ότι καλύπτει και την πρόταση τη δική σας. 

 

Κε Πρόεδρε εµείς τοποθετηθήκαµε και είπαµε ότι δεν θα συµπράξουµε σε 
ψηφίσµατα, τα θεωρούµε παντελώς ανώδυνα και ουσιαστικά συνοδά στοιχεία της 

απειλούµενης συρρίκνωσης του ΤΕΙ.  

 

Συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν το Σώµα να κουβεντιάζει δύο ώρες και να µην 
έχει αυτή η διαδικασία της συζήτησης απόφαση ψήφισµα ή κάτι άλλο. ∆εν είναι 

δυνατόν! Γιατί κουβεντιάζαµε τότε; Κουβεντιάζαµε για να κουβεντιάζουµε, να τα πούµε; Αυτά 
που είπαµε τα γράφουν και οι εφηµερίδες περίπου. Ο καθένας αν πάρει τις εφηµερίδες του 
χώρου του, τα λέει. ∆εν είναι δυνατόν να γίνεται συζήτηση χωρίς απόφαση. Θα υπάρξει 
απόφαση. Αν δεν καταθέσει η εισήγηση πρόταση για απόφαση, θα καταθέσουµε εµείς.  

 

Στην αρχική µου εισήγηση κατάληξα στο δια ταύτα, το Σώµα να αποφασίσει να 
εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο να έχει επικοινωνία µε την κα Υπουργό για µια 

συνάντηση όπου µια συγκεκριµένη σύνθεση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα την δούµε πια θα 
είναι αυτή δεν την προσδιορίζουµε, επικεφαλείς των παρατάξεων, ευρύτερο σώµα συνθέσεως 
µε τους φορείς της πόλης να συζητήσουµε το συγκεκριµένο θέµα και να µας εξηγήσει αφού 
εισηγηθούµε τα µέτρα, η κα Υπουργός εάν προτίθεται να τα υιοθετήσει. Μέτρα που θα 
στοχεύουν τουλάχιστον στη συντήρηση στην παρούσα κατάσταση του ΤΕΙ της πόλης. Έχει δια 
ταύτα και αυτή εισηγούµαστε να είναι η απόφαση. ∆εν κάναµε µια συζήτηση χωρίς κατάληξη.  

Συµφωνούµε σ΄ αυτό; Συµφωνούµε στο προέχων; Στη συνάντηση µε την Υπουργό Παιδείας; 
Αυτό είναι το θέµα. Το περιεχόµενο δηµοκρατικότατα και το πλαίσιό του θα το 
συνακαθορίσουµε.  

 

Η παρέµβασή µου είχε το εξής νόηµα: Αυτό έχει να κάνει µε το πρόγραµµα 
δράσης, το οποίο πρόγραµµα δράσης θα υλοποιήσει τις αποφάσεις που θα 

προκύψουν από τη συζήτηση που είχαµε δύο ώρες εδώ. Πρέπει λοιπόν να πάρουµε κάποια 
απόφαση και  µετά να δούµε τη δράση που θα ακολουθήσουµε. 

 

Κε Πρόεδρε συζητάµε δύο ώρες εδώ πέρα και πάνω, και θα µπορούσαµε 
κάλλιστα να έχουµε γίνει δέκτες πάρα πολλών σηµαντικών στοιχείων εάν 

είχαν κληθεί και µέλη του συµβουλίου του ΤΕΙ για να µας αναπτύξουν τα ζητήµατα όπως αυτά 
τίθενται. ∆ηλαδή λόγου χάριν το ξέρετε ότι υπάρχουν τµήµατα των ΤΕΙ που δεν έχουν 
κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα γιατί εκκρεµούν κάποια  προεδρικά διατάγµατα; Πως 
αυτά τα τµήµατα θα σταθούν στο µέλλον; Πως αυτά τα τµήµατα δεν θα απαξιωθούν; Εφόσον 
όµως δεν είναι εδώ µέλη του συµβουλίου, δεν είναι η διοίκηση του ΤΕΙ, ο πρόεδρος ή οι 
αντιπρόεδροι για να µας αναπτύξουν κάποια ζητήµατα τα οποία τα αγνοούµε, γι΄ αυτό 
προτείνω. . . (αλλαγή ταινίας). . . και εν συνεχεία µε βάση όλες τις εκκρεµότητες που 
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υπάρχουν και όλα τα θέµατα που είναι ανοικτά, να συντάξουµε ένα ψήφισµα, ένα υπόµνηµα 
και να επισκεφτούµε, να επισκεφτεί ο κ. ∆ήµαρχος και δεν ξέρω κι εγώ ποιοι άλλοι, την 
Υπουργό Παιδείας. ∆ηλαδή να κατατεθεί ένα ψήφισµα τώρα, να περάσει κατά πλειοψηφία 
αγνοώντας όλους τους θεσµικούς παράγοντες που πρώτα απ΄ όλα είναι το συµβούλιο του ΤΕΙ 
αλλά και οι φορείς της περιοχής µας, νοµίζω δεν έχει καµία σηµασία. 

 

Ο κ. Αλευράς επί της προτάσεως του  κ. Μπάκα έχει κάτι να πει; 

 

Εγώ θα έλεγα κε Πρόεδρε πάρα πολύ σύντοµα, για να υποβοηθηθεί το Σώµα.  
Καταρχάς συµφωνούµε στην αναγκαιότητα; Εσείς εντάσσετε στην άµεση δράση 

την συνάντηση µε την κα Υπουργό; Να επιδιωχθεί η συνάντηση. Και µετά να καταρτίσουµε, το 
περιεχόµενο αυτό, και στη σύνθεση κλπ. 

 

Η συζήτηση µέσα στο δίωρο ήταν µια ανάλυση της προτάσεως που κατέθεσε ο 
καθένας. Υπάρχει ένα ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο το οποίο περικλείει την 

κάθε πρόταση. ∆ηλαδή αν πάµε, θα πάµε να συζητήσουµε στην Υπουργό τι; Να της πούµε ότι 
«µε τη βάση του 10 µας δηµιουργείται πρόβληµα, ότι εσείς ευθύνεστε για αυτό και το άλλο, 
ότι µια κυβέρνηση. . .;» Υπάρχει µια εισήγηση που την σέβοµαι, και τα επιχειρήµατα και τον 
πολιτικό σκεπτικό και έχει µια κατάληξη η εισήγησή σας, ένα δύο τρία, συγκεκριµένη πρόταση 
και η εισήγηση που κατατέθηκε από την πλειοψηφία έχει κι αυτή ένα πολιτικό και ιδεολογικό 
σκεπτικό και καταλήγει και αυτή σε ένα δια ταύτα που µιλάει για το κράτος, για την 
αποκέντρωση, για το ένα, για το άλλο. Συνολική πρόταση απ΄ αυτή την πλευρά, συνολική και 
από την άλλη. Τι, θα αρχίσουµε να συζητάµε τώρα ποιο θα είναι το περίβληµα της δράσης που 
θα πάµε έτσι να προβάλουµε στην Υπουργό ή να προτάξουµε; Είναι δυνατόν εγώ να πάω να 
λέω στην Υπουργό αυτά τα οποία, όχι δεν πιστεύω, γιατί αυτά τα οποία θέλω να πω, θέλω και 
να τα πιστεύω και να εκφράζουν και την πλειοψηφία του Σώµατος. Τελείωσε. Τι να πάω να 
λέω; 

Ακούστε να δείτε. Εγώ εκφράζω την αγωνία να µην κλείσει το δικό µας, να µην κλείσουν όλα 
τα ΤΕΙ της Ελλάδος και τα πανεπιστήµια και εκφράζω την µεγάλη αγωνία για τα παιδιά της 
Ελλάδος πάνω απ΄ όλα. 

Θέλετε να πούµε το εξής; Ακούστε, θέλετε να µην καταθέσετε ως εισήγηση καµία πρόταση, να 
τα ξαναδούµε, να τα ξανακουβεντιάσουµε; Ξέρω εγώ; Εσείς το φέρατε ως πρόταση εδώ. 

 

Τέθηκε ένα θέµα. Αν υπάρχει καταρχήν πρόβληµα στο ΤΕΙ ή δεν υπάρχει. 
Απ΄ ότι φάνηκε δεχόµεθα ότι υπάρχει. Άρα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

καταρχήν µπορεί να πάρει µια απόφαση να συστήσει την επιτροπή µέσα από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, να καλέσει και τους φορείς να δουν το πρόβληµα και να ορίσουν το ραντεβού για 
να επισκεφτούν την Υπουργό αφού ενηµερωθούν και από τους υπεύθυνους του ΤΕΙ. 
Καταρχήν παίρνουµε µια απόφαση ότι υπάρχει πρόβληµα και συστήνουµε µια επιτροπή µέσα 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η οποία επιτροπή θα έχει τα εξής καθήκοντα: Να καλέσει τους 
υπόλοιπους φορείς, το ΤΕΙ, και αφού βρουν τη φόρµουλα,  να επισκεφτούν την Υπουργό. Τι 
το καλλίτερο; 

 

Εάν νοµίζετε ως εισήγηση ότι έπρεπε να κληθούν εδώ και άλλοι παράγοντες, εγώ 
στο ΤΕΙ έχω πάει δύο – τρεις φορές, έχω ακούσει κατ΄ επανάληψη τον κ. 

Πανάγου. Τις ξέρουµε τις θέσεις του ΤΕΙ. Εάν νοµίζετε ως εισήγηση ότι έπρεπε να 
εµπλουτισθεί η συζήτηση µε συµµετοχή και άλλων φορέων εδώ, και κυρίως του ΤΕΙ, έπρεπε 
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να το πείτε στον Πρόεδρο να τον καλέσει. Πάρα πολύ απλά. Από κει και πέρα λοιπόν είναι 
πεδίο συνεννόησης. Αποσύρετε την πρότασή σας να το ξαναδούµε το θέµα σε µια άλλη 
συζήτηση παρουσία του προέδρου του ΤΕΙ; Νοµίζετε ότι θα αλλάξει οτιδήποτε;  

Μια επιτροπή χωρίς να έχει µπούσουλα και πυξίδα τι θα πάει να πει και το τι θα κάνει, δεν έχει 
κανένα νόηµα. Στο τέλος ξέρετε τι θα γίνει; Θα λέµε «ο ∆ήµαρχος που τον βάλαµε επιτροπή 
για να προστατεύσει το ΤΕΙ, δεν πήγε να το προστατεύσει».  

 

Κε Πρόεδρε ο κ. ∆ήµαρχος στην αγωνία του να υπάρξει ένα δια ταύτα, συνολικό 
εγώ υποθέτω και το πιστεύω, έχει αυτές τις παρεµβάσεις. Να ολοκληρώνουµε και 

να τελειώνουµε. Συµφωνούµε και θα δούµε κε ∆ήµαρχε σε εύθετο χρόνο, συµφωνούµε στην 
αναγκαιότητα συνάντησης µε την Υπουργό; Εάν συµφωνούµε κατά πλειοψηφία ή οµόθυµα, σε 
εύθετο και εύλογο χρόνο θα προσδιορίσουµε και ατζέντα θέµατος και συγκεκριµένη σύνθεση 
της επιτροπής µε επικεφαλής εσάς προφανώς.  

 

Επειδή µου κάνατε µια ερώτηση, πρέπει να σας απαντήσω. Όταν πάµε σε έναν 
υπουργό δεν πάµε ούτε για να εκφράσουµε τη φιλία µας ούτε για κοινωνικούς 

λόγους. Πάµε να του εκφράσουµε θέσεις πολιτικές, θέσεις συγκεκριµένες πολιτικές. Λοιπόν 
όλες οι θέσεις και οι πράξεις είναι πολιτικές και αυτές πρέπει να τεκµηριωθούν. Εγώ, ακούστε 
για να µη θεωρήσετε, επειδή πράγµατι ένα σοβαρό ζήτηµα, σοβαρό πανελλήνιο όχι τοπικό, το 
τοπικό εντάσσεται στο πανελλήνιο, ένα σοβαρό ζήτηµα, θέλετε να κάνουµε µια προσπάθεια, 
να βάλουµε µια άνω τελεία εδώ, να το κουβεντιάσουµε και οι επικεφαλείς µε τον πρόεδρο και 
τον εισηγητή να δούµε µήπως φτάσουµε σε µια κάποια σύγκληση την οποία θα 
ανακοινώσουµε στο Σώµα στην επόµενη συνεδρίαση για να υπάρξει ένας απεγκλωβισµός και 
να συνεχίσουµε; Τα είπαµε όλα. 

 

Νοµίζω ότι θα πρέπει επειδή ο χρόνος δεν τρέχει υπέρ µας, να αποφασίσουµε 
σήµερα για την αναγκαιότητα, εµείς επιµένουµε, αυτής της συνάντησης; Να µη 

κλείσει κε Σπίνο το ΤΕΙ Καλαµάτας, αυτό θα είναι το αίτηµα. ∆εν τόχετε αντιληφθεί ακόµα; 

Κε Σπίνο, σπεύσαµε χρονικά νωρίτερα να ρυθµίσουµε τα τραπεζοκαθίσµατα και δεν µας αγγίζει 
το ΤΕΙ; Μα σοβαρολογείτε τώρα; Τι συγκεκριµένη πρόταση; Υπάρχει αρµοδία Υπουργός καθ΄ 
ύλην που µπορεί να δώσει λύση. Το έχετε αντιληφθεί; Υπάρχει καθ΄ ύλην αρµοδία Υπουργός. 
∆εν µπορώ να καταλάβω. Θα είναι ωφελιµότερο να πείτε ότι δεν συµφωνούµε και τελειώνει το 
θέµα! 

 

Θέλω να κάνω µια διευκρίνιση. Εµείς δεν µπορούµε σα ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
να υποδείξουµε στην οποιαδήποτε Υπουργό ποια µέτρα θα λάβει και είναι 

λάθος η προσέγγιση αυτή να πούµε στην Υπουργό ότι «θα κάνεις αυτό το πράγµα». Εµείς θα 
πάµε να της πούµε ότι «Είχες υποσχεθεί αυτά τα πράγµατα και αυτά δεν έγιναν. Προτίθεται να 
γίνουν στο µέλλον; Υπάρχει ένα χρονοδιάγραµµα;» Και έχουµε και το ψήφισµα από το 
περασµένο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που απηχούσε τις απόψεις του ΤΕΙ. Έχουµε δύο βασικά 
κοµµάτι. Τίποτε άλλο. Εµείς θα υποδείξουµε στην Υπουργό ποια µέτρα πρέπει να λάβει η ίδια 
για το ΤΕΙ και το πρόβληµα της παιδείας της Ελλάδος;  

 

Εγώ εκτιµώ διαφορετικά. Ότι θα πρέπει µετά από τη συζήτηση να 
καταλήξουµε σε µια πρόταση και µετά να αποφασίσουµε το πρόγραµµα 

δράσης. Είναι διαφορετικό. Ο κ. Νταγιόπουλος είπε την δική του άποψη. Ο κ. Αλευράς λέει τη 
δική του άποψη. Θα πρέπει λοιπόν να το βάλουµε δεύτερο, να το συζητήσουµε διαφορετικά. Ο 
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κ. Μπάκας αν δεν κάνω λάθος, είπε κάτι διαφορετικό για το πρόγραµµα δράσης. Με όλους 
αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους θα πρέπει εµείς να έχουµε µια απόφαση. Ο ∆ήµος Καλαµάτας 
κύριοι για το ΤΕΙ Καλαµάτας τι λέει; ∆εν µπορεί να λέει αυτό που είπε ο κ. Κοσµόπουλος ότι 
µας είπε η Υπουργός αυτά και δεν τάκανε. ∆εν µπορεί να βγαίνουµε να λέµε αυτό. Άρα λοιπόν 
πρέπει να αποφασίσουµε. Εκτιµώ ότι µπορούµε να συγκλίνουµε. Θέλετε να διαβάσω; 

Προτείνεται από τη δικιά µας τη µεριά: 

- Ο δραστικός περιορισµός της κρατικής παρέµβασης και η ουσιαστική ενδυνάµωση της 
αυτοδυναµίας και της αυτοδιοίκησης της ανώτατης εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. 
∆ηλαδή, οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια των πανεπιστηµίων. 

- Η προώθηση των διαδικασιών αξιολόγησης όλων των πανεπιστηµίων και ΤΕΙ και η 
καθιέρωση µεταπτυχιακών σπουδών στα ΤΕΙ. 

- Η σύνδεση των σπουδών µε τις ανάγκες της οικονοµίας και τις αγοράς εργασίας 

- Η γενικότερη αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης κατά τα ισχύοντα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της πιστοποίησης των 
σπουδών 

- Η ύπαρξη πολιτικής ουσιαστικής υποστήριξης των περιφερειακών πανεπιστηµίων και 
ΤΕΙ µε στόχο τη λειτουργία σχολών που θα προσφέρουν επαγγελµατική 
αποκατάσταση. 

- Και στηρίζουµε τις αποφάσεις των προέδρων των ΤΕΙ και τις προτάσεις του ΤΕΙ 
Καλαµάτας για την µετενοµασία και την αλλαγή γνωστικού αντικειµένου των 
τµηµάτων. 

 

Με συγχωρείς, επί της διαδικασίας έχω να πω τούτο. Η πρόταση του κ. 
Αλευρά κατατέθηκε και τώρα µπήκε η δεύτερη πρόταση από τον κ. 

Μπασακίδη. Η πρόταση αυτή ας µου αποτραπεί, είναι στήριξη της διαδικασίας που γίνεται στη 
Βουλή. Αυτό θα πάτε να πείτε εκεί πέρα; Η πρόταση, κύριοι, η δική µας είναι συγκεκριµένη. 
Ένα ευρύ φάσµα φορέων να πιεστεί η κα Γιαννάκου, είτε το θέλετε είτε όχι. 

 

Θυµάµαι, και το λέω µε πλήρη συναίσθηση, όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας 
ίσως και πρώτης διενέργειας του πρώτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σε ερωτήσεις 

δηµοσιογράφων και τόχω κρατήσει είπατε, και εγώ σας είχα παρακολουθήσει σαν Αντινοµάρχη 
και είχατε επιδείξει τέτοια συµπεριφορά, είχατε πει ακριβώς: «Μπορεί να έχω µια δοσµένη 
πολιτική τοποθέτηση αλλά όταν υπάρξει απόκλιση συµφέροντος δηµοτικού µε πολιτικού, 
σαφέστατα τοποθετούµαι υπέρ του δηµοτικού». Κύριε ∆ήµαρχε σας καλώ αυτή σας την 
προέχουσα θέση, την αρµόζουσα θέση να την τηρήσετε και σήµερα. 

 

Πάντα αυτός είναι κανόνας των πράξεών µου. Αγωνίζοµαι για τα παιδιά της 
Καλαµάτας και για τα παιδιά της Ελλάδος και για τα συµφέροντα της Ελληνικής 

νεολαίας και είµαι απέναντι σε διαδικασίες, πρακτικές και θεσµούς που απαξίωσαν και 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και οδήγησαν πτυχιούχους στην ανεργία και στην εγκατάλειψη. Αυτό 
κάνω κε Αλευρά. 

 

Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση τις 
προτάσεις που έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Επαναλαµβάνοντας τις 
προτάσεις τους ο κ. Αλευράς και ο κ. Μπασακίδης αναφέρουν τα εξής: 
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Η πρόταση η δική µας έχει µια θα έλεγα, διάσταση κυρίαρχη. Θέλει το Σώµα µε 
τους εντολείς του, όποιους αποφασίσουµε, να συναντήσει την κα Υπουργό της 

Παιδείας, την καθ΄ ύλην αρµόδια για την εξέλιξη τη δυσµενή του ΤΕΙ Καλαµάτας, να της 
υπενθυµίσει τα υποσχεµένα εδώ στην πόλη, να της θέσει υπόψιν το ψήφισµα που ήδη υπάρχει 
και να την καλέσει να δεσµευθεί στους εκπροσώπους του λαού της Καλαµάτας και της 
Μεσσηνίας γενικότερα ότι θα λάβει άµεσα µέτρα που θα συντηρούν στη ζωή το ΤΕΙ της πόλης. 
Το προέχον στοιχείο είναι η εξουσιοδότηση για συνάντηση µε την κα Υπουργό. 

 

Στην παραπάνω πρόταση του κ. Αλευρά οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας 
δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: 

 

ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αλευράς, ∆ικαιουλάκος, Ηλιόπουλος Παν., Κοσµόπουλος, Μπάκας 
Ιωάν., Νταγιόπουλος, Παπαµικρούλης, Ράλλης, Τσακαλάκου και Τσερώνης. 

ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθ., 
Ηλιόπουλος Ιωάν., Καµβυσίδης, Κλείδωνας, Κουδούνης, Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, Πολίτης, 
Σπίνος και Καρατζέας Πρόεδρος του Σώµατος. 

 

 

Προτείνεται η οικονοµική και διοικητική αυτοδυναµία των σχολών της 
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Η προώθηση των διαδικασιών 

αξιολόγησης όλων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ και η καθιέρωση µεταπτυχιακών στα ΤΕΙ. Η σύνδεση 
των σπουδών µε τις ανάγκες της οικονοµίας και την αγορά εργασίας, η γενικότερη 
αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης µε τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας και την πιστοποίηση των σπουδών. Η ύπαρξη πολιτικής 
ουσιαστικής υποστήριξης των περιφερειακών πανεπιστηµίων και ΤΕΙ µε στόχο τη λειτουργία 
σχολών που θα προσφέρουν επαγγελµατική αποκατάσταση. Στηρίζουµε τις αποφάσεις των 
προέδρων των ΤΕΙ και τις προτάσεις του ΤΕΙ Καλαµάτας για την µετενοµασία των τµηµάτων. 

 

Επί της πρότασης του κ. Μπασακίδη οι κ.κ. Τσερώνης και Κοσµόπουλος αιτιολογώντας την 
ψήφο τους, αναφέρουν τα εξής: 

 

∆εν διαφωνώ σε τίποτα απ΄ όσα λέει το ψήφισµα. Ωστόσο όµως θεωρώ ποιο 
αυτοδιοικητική, ποιο διεκδικητική την πρόταση που ψήφισα προηγουµένως. 

 

Επειδή είµαστε ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας και προέχει η δράση, ΚΑΤΑ. 

 

 

Στην παραπάνω πρόταση του κ. Μπασακίδη οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας 
δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: 

ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθ., 
Ηλιόπουλος Ιωάν., Καµβυσίδης, Κλείδωνας, Κουδούνης, Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, Πολίτης, 
Σπίνος και Καρατζέας Πρόεδρος του Σώµατος. 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αλευράς, ∆ικαιουλάκος, Ηλιόπουλος Παν., Κοσµόπουλος,  
Νταγιόπουλος, Παπαµικρούλης, Ράλλης, Τσακαλάκου και Τσερώνης. 

ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνει ο κ. Μπάκας Ιωάννης. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του το αποτέλεσµα των παραπάνω 
ψηφοφοριών, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εκφράζει τις παρακάτω θέσεις όσον αφορά στην µεταρρύθµιση της ανώτατης και 
ανώτερης εκπαίδευσης στη χώρα µας σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου 
κ. Μπασακίδη και οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
«Σήµερα απαιτούµε: 
 
1)  Αναδιανοµή των θέσεων των σπουδαστών από τις σχολές των µεγάλων αστικών 

κέντρων, που ουσιαστικά δεν υπάρχουν, αφού : 

•••• Τµήµατα της ΣΤΕΓ, υπάρχουν µόνο στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα πρέπει να 
αναδιανεµηθούν σε Καλαµάτα, Ηράκλειο, Λάρισα, και Άρτα. 

•••• Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει µόνο η Καλαµάτα. 

•••• Τµήµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας έχει µόνο η Αθήνα µε πολύ λιγότερους 
εισακτέους. 

 
2) Αύξηση της χρηµατοδότησης για την εφαρµογή πολιτικών σε ένα σύστηµα που 

πεισµατικά αρνείται την αξιολόγηση του. 
 
ενώ θα πρέπει  
 
A. Στην αναγκαία κατεύθυνση υποστήριξης της Οργάνωσης και λειτουργίας υψηλού 

επιπέδου Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, να προταθεί: 

1)  Ο δραστικός περιορισµός της κρατικής παρέµβασης και η ουσιαστική 
ενδυνάµωση της αυτοδυναµίας και της Αυτοδιοίκησης της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης σ’όλα τα επίπεδα. 

2)  Η προώθηση των διαδικασιών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ όλων των Πανεπιστηµίων και 
ΤΕΙ και η καθιέρωση Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΤΕΙ. 

3)  Η σύνδεση των σπουδών µε τις ανάγκες της οικονοµίας και την αγορά 
εργασίας. 

4)  Η γενικότερη αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά τα ισχύοντα 
στην Ε.Ε. µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και την πιστοποίηση των 
σπουδών. 

5)  Η ύπαρξη πολιτικής, ουσιαστικής υποστήριξης των περιφερειακών 
πανεπιστηµίων και ΤΕΙ , µε στόχο τη λειτουργία σχολών που θα προσφέρουν 
επαγγελµατική αποκατάσταση. 

 
B. Να στηρίζουµε τις αποφάσεις των Προέδρων των ΤΕΙ και τις προτάσεις του ΤΕΙ 

Καλαµάτας για την µετονοµασία των τµηµάτων του.» 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 24. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  19 Ιουλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


