
 

 

 

 

 

 

 

 

 Πρὸς 

 τὸν Ἐντιμότατον Ὑπουργὸν 

 Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, 

 Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ 

 κ. Κωνσταντῖνον Ἀρβανιτόπουλον 

 Εἰς Ἀμαρούσιον Ἀττικῆς 

 

 Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ, 

 Ἐν μέσῳ διεργασιῶν καὶ διαβουλεύσεων περὶ προωθήσεως τοῦ σχεδίου 

«Ἀθηνᾶ», ἀφορῶντος εἰς τὴν ἀναδιάρθρωσιν τῆς ἀνωτάτης ἐκπαιδεύσεως εἰς τὴν 

χώραν μας διὰ τῆς συγχωνεύσεως καὶ καταργήσεως Πανεπιστημιακῶν καὶ 

Τεχνολογικῶν Σχολῶν καὶ Τμημάτων, αἰσθανόμεθα πιεστικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ 

ἐπικοινωνήσωμεν μεθ᾽ Ὑμῶν, ὅπως ἐκφράσωμεν τὸν ἔντονον προβληματισμὸν καὶ 

τὴν ἔκδηλον ἀνησυχίαν ἡμῶν ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς ἀκριτικῆς περιφερείας, τὴν 

ὁποίαν Χάριτι Θεοῦ διαποιμαίνομεν. 

 Ἀνάστατος ἡ τοπικὴ κοινωνία τῆς Φλωρίνης, ἀπὸ καιροῦ καθίσταται δέκτης 

πληροφοριῶν καὶ φημῶν περὶ σχεδιαζομένης μεταφορᾶς καὶ συγχωνεύσεως τῶν 

τεσσάρων (4) Πανεπιστημιακῶν Τμημάτων, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ καταργήσεως τῶν 

λειτουργούντων τριῶν (3) Τμημάτων ΤΕΙ. 

 Πιστεύομεν ἀκραδάντως ὅτι ἐνδεχόμενος κατάργησις ἢ συγχώνευσις, ἐπὶ 

παραδείγματι, τοῦ Τμήματος Εἰκαστικῶν καὶ Ἐφαρμοσμένων Τεχνῶν θὰ συνιστᾷ 

ἀνεπίτρεπτον προσβολὴν διὰ τὴν πόλιν μας, ἡ ὁποία εἶναι πανελληνίως γνωστὴ ὡς 

πόλις τῶν ζωγράφων καὶ τῶν γλυπτῶν, ἀνήκουσα ἐπὶ πλέον εἰς τὴν τιμητικὴν χορείαν 

εὐαρίθμων ἑλληνικῶν πόλεων μὲ περικαλλὲς Μουσεῖον Συγχρόνου Τέχνης. 

 Ἐπὶ δὲ τούτοις, ἡ τυχὸν μεταφορὰ καὶ συγχώνευσις τῶν Παιδαγωγικῶν 

Πανεπιστημιακῶν Τμημάτων θὰ στερήσῃ τὴν περιοχὴν ἡμῶν καὶ τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἓν 

λαμπρὸν καθίδρυμα μὲ ἀδιάλειπτον ἐπιστημονικὴν παρουσίαν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς 

συνόρων, ὡς καὶ ἀπὸ ἓν καρποφόρον φυτώριον νέων ἐπιστημόνων καὶ παιδαγωγῶν, 

ὡς οἱ μἐχρι τοῦδε ἀποφοιτήσαντες καὶ εὐδοκίμως ὑπηρετοῦντες εἰς τὰς βαθμίδας τῆς 

ἐκπαιδεύσεως. 

 Οὐχ ἥκιστα ἀξιομνημόνευτος ἡ παρουσία τῆς Σχολῆς Τεχνολογίας καὶ 

Γεωπονίας Φλωρίνης τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς Μακεδονίας, τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ πρῶτον ἵδρυμα 

τῆς χώρας ποὺ ἔλαβεν τὸ βραβεῖον Diploma Supplement ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴν 

Ἐπιτροπὴν (Φεβρουάριος 2004). 

 Κύριε Ὑπουργέ, μεσούσης τῆς οἰκονομικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς γενικωτέρας κρίσεως 

εἰς τὴν πατρίδα μας, καὶ ἐνῷ ἐπανειλημμένως καὶ ἐμφατικῶς ἐπισημαίνεται ἀπὸ τὴν 

ὑπεύθυνον Κυβέρνησιν τῆς Ἑλλάδος ἡ ἀνάγκη ὑλοποιήσεως διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν  
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καὶ λήψεως ἀναπτυξιακῶν μέτρων ὡς βῆμα ἐξόδου ἐκ τῆς κρίσεως, θεωροῦμεν ὅτι αἱ 

προαναφερθεῖσαι πιθανολογούμεναι καταργήσεις καὶ συγχωνεύσεις Σχολῶν καὶ 

Τμημάτων πόρρω ἀπέχουν ἀπὸ τοῦ νὰ ὑπηρετῶσιν τὸν ὡς ἄνω ἐπισήμως δεδηλωμένον 

κυβερνητικὸν στόχον. Τοὐναντίον, θὰ  βυθίσωσιν εἰς ἔτι μείζονα ἀπόγνωσιν καὶ 

ἀδιέξοδον κατάστασιν τὴν ἀνηλεῶς μαστιζομένην ἐκ τῶν συνεπειῶν τῆς κρίσεως 

ἀκριτικὴν περιφέρειάν μας, ἡ ὁποία ἤδη δεινῶς ταλανίζεται ἐκ τῆς ἀνεργίας καὶ τῆς 

φτώχειας. 

 Εἰς τὸν δριμύτατον φλωρινιώτικον χειμῶνα θὰ ἔλθῃ νὰ προστεθῇ βαρύτερος 

χειμών, καὶ μία πασχίζουσα νὰ ἐπιβιώσῃ τοπικὴ κοινωνία θὰ περιπέσῃ εἰς 

ἀτελεύτητον χειμερίαν νάρκην, ἐὰν ἀφαιρεθῶσιν βιαίως ἐκ τοῦ σώματός της οἱ 

σημαντικώτατοι οὗτοι πνεύμονες τῆς Παιδείας, ἡ ὁποία συνιστᾷ ἓνα ἐκ τῶν 

βασικωτέρων πυλώνων ἐξελίξεως καὶ προόδου ἑνὸς τόπου καὶ δὴ μεθορίου. 

 Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ, ἑνώνομεν τὴν φωνήν μας μὲ τὴν φωνὴν ὁλοκλήρου 

τοῦ λαοῦ τῆς Φλωρίνης καὶ παρακαλοῦμεν καὶ ζητοῦμεν, ὅπως ἐπανεξετάσητε τὸ 

σχέδιον «Ἀθηνᾶ» εἰς τὸ σκέλος τὸ ἀφορῶν τὴν διατήρησιν καὶ συνέχισιν τῆς 

λειτουργίας τῶν Πανεπιστημιακῶν καὶ Τεχνολογικῶν Τμημάτων τῆς περιφερείας μας. 

 Προσδοκῶντες ὅτι θὰ τείνητε οὖς εὐήκοον, στηρίζοντες μὲν ἓν αἴτημα δίκαιον 

καὶ λογικόν, συμβάλλοντες δὲ τοιουτοτρόπως εἰς τὴν ἐνίσχυσιν τῆς ἀναπτυξιακῆς 

προοπτικῆς μιᾶς πολυπάθου ἅμα τε καὶ διαρκῶς ἀγωνιζομένης καὶ φιλοπροόδου 

γωνιᾶς τῆς φιλτάτης μας πατρίδος, διατελοῦμεν,   
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