Έχει μέλλον το παράρτημα ΤΕΙ Ναυπάκτου;

του Χαράλαμπου Δ. Χαραλαμπόπουλου
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Προ ημερών ναυπάκτιος φίλος με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να δραστηριοποιηθώ μαζί
με άλλους για να σώσουμε το παράρτημα, για το οποίο ελλοχεύει ο κίνδυνος να μετακινηθεί
από τη Ναύπακτο.
Λυπούμαι που φθάσαμε σ΄ αυτό το σημείο. Η κακή τύχη του οικονομικού τμήματος του
Αγρινίου, το οποίο μεταφέρθηκε στην Πάτρα μετά από δεκαετή λειτουργία του, δεν μας
υποψίασε. Συνεχίσαμε αμέριμνοι να δρέπουμε τους καρπούς της λειτουργίας του, χωρίς να
παίρνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα που θα το καθιστούσαν άτρωτο σε οδυνηρές μεταβολές.
Κάποιοι θεωρούν ότι το παράρτημα ιδρύθηκε με χαριστική πράξη, άρα και με χαριστική
πράξη θα διατηρηθεί. Επειδή, ως πρόεδρος της Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών που
ξεκίνησε το θέμα ίδρυσης τον Απρίλιο του 1998, πρωτοστάτησα στον αγώνα που κράτησε 5
χρόνια, γνωρίζω ότι είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας, οργάνωσης συμμαχιών και
χρησιμοποίησης επιχειρημάτων μέσω της ειδικής Ημερίδας που οργανώσαμε στη
Ναύπακτο.
Είμαστε η μοναδική πόλη που εκδώσαμε βιβλίο, στις 40 περίπου που διεκδικούσαν τμήμα
ΤΕΙ, με επιχειρήματα που προκάλεσαν και την ίδρυσή του. Αυτά για την ιστορία.
Οι ευθύνες αρχίζουν από τις 20 Ιουνίου 2002 που έγινε η ανακοίνωση ίδρυσης του
παραρτήματος στη Ναύπακτο, το οποίο επισήμως ιδρύθηκε με τον ν. 3255 (ΦΕΚ 138
Α/22.7.2004).
Το Δημοτικό Συμβούλιο στην απόφασή του (συνεδρία 30-1-2001), ανάμεσα στα άλλα
αναφέρει: «4. Επαναλαμβάνει τη δέσμευση για την εξεύρεση των κατάλληλων χώρων για
την προσωρινή στέγαση του Τμήματος από το Ακαδημαϊκό Έτος 2001 - 2002, ως και την
παραχώρηση μεγάλης δημοτικής έκτασης για την μόνιμη εγκατάστασή του» .
Υποσχεθήκαμε οικόπεδο, αλλά ακόμα ψάχνουμε να το βρούμε. Από το 2002 μέχρι σήμερα
πέρασαν 10 άγονα χρόνια, που μέσα σ΄ αυτά έπρεπε να έχει λυθεί το θέμα των
εγκαταστάσεων και να προαχθεί το Τμήμα σε Σχολή τριών συναφών τμημάτων.
Η αδράνεια και η αβελτηρία μας στη λύση του προβλήματος επιτείνεται και από τον
νομικισμό των υπευθύνων σαν να μην υπάρχει η διασταλτική ερμηνεία.
Η επιδότηση του ενοικίου του κτιρίου του παραρτήματος από τον Δήμο λένε ότι δεν μπορεί
να γίνει, γιατί η έδρα του ΤΕΙ βρίσκεται στο Μεσολόγγι και δεν επιτρέπεται στον Δήμο
Ναυπακτίας να το επιχορηγήσει αφού είναι εκτός της έδρας του, παρότι το παράρτημα
εδρεύει στη Ναύπακτο και τα χρήματα θα διατεθούν για τη λειτουργία του. Παραλογισμός;
Νόμοι που γίνονται στο γόνατο; ΄Ο,τι και να πούμε, ισχύει.
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Όταν προ ολίγων ετών ψηφίσθηκε ο νέος δημοτικός κώδικας ζητήσαμε μέσω των
Αιτωλοακαρνάνων βουλευτών να τροποποιηθεί το άρθρο που δεν επιτρέπει σε σωματεία ή
ιδρύματα εκτός του Δήμου να επιχορηγούνται απ΄ αυτόν. Μα είναι δυνατόν η Εταιρεία
Ναυπακτιακών Μελετών ή η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας, ή άλλα σωματεία, που όλο
το έργο τους αναφέρεται στη Ναυπακτία, να μην μπορούν να επιχορηγηθούν από τον Δήμο
Ναυπακτίας;
Το ερώτημα τέθηκε τότε και παραμένει αναπάντητο. Επιτέλους, εάν επιμείνει ο Επίτροπος
ας ζητήσουμε την τροποποίηση του νόμου. Δεν μπορεί για τυπικούς λόγους να μεταφερθεί
το ΤΕΙ από τη Ναύπακτο. Τι πρέπει να γίνει; Θα σηκώσουμε τα χέρια και θα παραδοθούμε
αμαχητί;
Χρειάζεται οργάνωση και αγώνας. Ο Δήμος ας κινητοποιήσει όλες τις υγιείς δυνάμεις της
πόλης και της ενδοχώρας. Τίποτε δεν χαρίζεται. Τα πάντα κερδίζονται με αγώνα.
Το ΤΕΙ πρέπει να μείνει στη Ναύπακτο και να αναπτυχθεί. Τούτο θα γίνει μόνο, εάν πρώτοι
εμείς το πιστέψουμε, όπως τότε που παλέψαμε πέντε χρόνια για να το ιδρύσουμε.
Όλοι ας ξεσηκωθούμε και ας συμπαραταχθούμε με τον Δήμο. Η ηττοπάθεια και η
παραίτηση δεν ταιριάζουν στη μακραίωνη ναυπακτιακή ιστορία.
Χαράλαμπος Δ. Χαραλαμπόπουλος
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