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Από τον κ. Βασίλη Τριανταφύλλου ,Καθηγητή -Προϊστάμενο του τμήματος ΤΕΣΥΔ
του ΤΕΙ Μεσολογγίου, λάβαμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη επιστολή. Ως
agrinionews.gr να του επισημάνουμε ότι δεν αναφέραμε οτι κλείνει το τμήμα αλλα
πως ξανά διακινούνται σχετικά σενάρια. Θεωρώντας απολύτως καλόπιστη και
εποικοδομητική την παρέμβασή του αντιπαρερχόμαστε την αναφορά πως » η
επιλογή του χρόνου της σχετικής δημοσίευσης (εγγραφές πρωτοετών) δημιουργεί
απορίες».

Η επιστολή

Για μία ακόμα φορά την τελευταία 5ετία το τμήμα ΤΕΣΥΔ μετακινείται στο Μεσολόγγι.
Σήμερα αφορμή για αυτό είναι το σχέδιο «Αθηνά». Οι συντάκτες του άρθρου θα έπρεπε να
είναι πιο προσεκτικοί και όπως επιβάλει και η δημοσιογραφική δεοντολογία να έχουν
απευθυνθεί και στην διοίκηση του ιδρύματος, τμήματος για την διασταύρωση της σχετικής
«φήμης».
Αναφορικά με την σχετική φήμη:
1. Το σχέδιο «Αθηνά» θα τύχει επεξεργασίας από την ΑΔΙΠ και θα πρέπει να ακολουθεί τα
γενικά κριτήρια που θέτει ο νόμος . Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν διαρρεύσει στο
Τύπο (αριθμός εισακτέων, ενεργών φοιτητών, αποφοίτων, αριθμός μελών Ε.Π.) το τμήμα
ΤΕΣΥΔ δεν εμπίπτει σε καμία από αυτές τις κατηγορίες.
2. Το τμήμα ΤΕΣΥΔ είναι από το πιο ανταγωνιστικά τμήματα των ΤΕΙ και Πανεπιστημίων.
Στα μόλις 8 χρόνια λειτουργίας του έχει: αξιολογηθεί εξωτερικά (στα 5 πρώτα το 2010) με
εξαιρετικά αποτελέσματα, διεξαγάγει διεθνώς ανταγωνιστική έρευνα συμμετέχοντας σε
διεθνείς ερευνητικές κοινοπραξίες διεκδικώντας έργα που χρηματοδοτούνται από
Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (FP7, COST κ.λ.π), έχει υποστηρίξει την διεξαγωγή θερινών
σχολείων (και από το 2013 διεθνούς θερινού σχολείου) και συνεδρίων κ.λ.π.
3. Είναι από τα ελάχιστα τμήματα ΤΕΙ στα οποία δόθηκε η δυνατότητα οργάνωσης
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αυτοδύναμου μεταπτυχιακού προγράμματος (ένα από τα 9 που εγκρίθηκαν). Η ημερομηνία
έναρξης τοποθετείται το Φεβρουάριο του 2013.
4. Συνεισφέρει μέσω των προγραμμάτων (έρευνας, μεταπτυχιακού και κατάρτισης) πάνω
από 200.000 ευρω στο ΤΕΙ/Μ και στην Επιτροπή Ερευνών και εάν το θεσμικό πλαίσιο ήταν
διαφορετικό θα μπορούσε μεγάλο μέρος των χρηματοδοτικών του αναγκών να καλύπτεται
από ιδίους πόρους.

Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε πολλά άλλα που έχουν γίνει κατορθωτά από τις
προσπάθειες και την ποιότητα του προσωπικού (ακαδημαϊκό και διοικητικό), με την στήριξη
και του ΤΕΙ/Μ, με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα από πιο ανταγωνιστικά προγράμματα
σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από την επιτυχία
των αποφοίτων μας στην επαγγελματική τους ζωή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.

Σημαντικό μέρος της επιτυχίας οφείλεται και στην χωροθέτηση του τμήματος στην
Ναύπακτο αφού λόγω της γειτνίασης με την Πάτρα αποτελεί πόλο έλξης για
περισσότερους επιστήμονες.

Η επιλογή του χρόνου της σχετικής δημοσίευσης (εγγραφές πρωτοετών) δημιουργεί
απορίες την ώρα μάλιστα που σε κανένα σχετικό δημοσίευμα δεν έχει αναφερθεί το τμήμα
ΤΕΣΥΔ.

Θα παρακαλούσα στο μέλλον και στην δύσκολη για όλους συγκυρία να μην συνεισφέρετε
στη γενικότερη σύγχυση που επικρατεί στην κοινωνία και να σεβαστείτε την ανάγκη που
υπάρχει στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας για ηρεμία. Σε κάθε περίπτωση είμαι στην
διάθεση σας για την παροχή πληροφοριών που αφορούν το τμήμα ΤΕΣΥΔ.

Η μετακίνηση ή κλείσιμο ενός τμήματος 3βμιας εκπαίδευσης δεν είναι μια απλή υπόθεση και
μπορεί να ανατρέψει την χημεία που έχει επιτευχθεί, να ενισχύσει της τάσεις φυγής προς
άλλες «πολιτείες» και εν τέλει να καταστρέψει ότι επιτυχημένο έχει γίνει μέχρι σήμερα.
Είναι συνηθισμένο άλλωστε στο νομό μας – με την αντίληψη της πόλης κράτος – να
βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια με τελικό αποτέλεσμα την ενίσχυση του πόλου της Πάτρας σε
βάρος όλων των άλλων.
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