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Μπακογιάννης: Διεκδικούμε την επανίδρυση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Τα σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν από την ενδεχόμενη αλλαγή του εκπαιδευτικού
χάρτη των Ανώτατων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας συζητήθηκαν σήμερα στη Λαμία,
σε ευρεία σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, εκπρόσωποι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν να διαμορφωθεί κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση της
υποβάθμισης της εκπαίδευσης στην Περιφέρεια, με δεδομένο ότι είναι η μοναδική από τις 13
που δεν διαθέτει πανεπιστήμιο.

Όλοι οι φορείς εξέφρασαν την αναγκαιότητα να ανοίξει ο διάλογος με το υπουργείο Παιδείας
για την επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Στην αναγκαιότητα για την δημιουργία πανεπιστημίου στην Περιφέρεια αναφέρθηκε κατά την
εισήγησή του και ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, αναλύοντας συνοπτικά του λόγους
και τους άξονες με τους οποίους το πανεπιστήμιο θα αποτελέσει, από τη μία πλευρά, λύση σε
πολλά προβλήματα της κρίσης και από την άλλη, μοχλό ανάπτυξης και προόδου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπακογιάννης ανέπτυξε τον σχεδιασμό για την σύνδεση του πανεπιστημίου
με την καινοτομία, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια, αλλά και με την αντιμετώπιση του
φαινομένου της μετανάστευσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, της φτώχιας, της
ανεργίας και των ανισοτήτων.

«Η εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός είναι μονόδρομος» είπε χαρακτηριστικά κατά την εισήγησή
του ο Περιφερειάρχης που επισήμανε ότι η εκπαίδευση θα έπρεπε να επανοικοδομηθεί στη
βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Στερεάς Ελλάδας με το ΤΕΙ, των τμημάτων του
Πανεπιστημίου, την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, τη Βιομηχανική Ζώνη, την Αγροδιατροφή,
τον Πολιτισμό και τους φυσικούς πόρους.

Μάλιστα τόνισε ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες της, αξιοποιώντας όλα τα
δυνατά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του Πανεπιστημίου και των υποδομών του.

Αμέσως μετά το τέλος της σύσκεψης ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από
την συναίνεση που επιτεύχθηκε μεταξύ όλων των φορέων και επισήμανε:

«Την ώρα που φεύγουν παιδιά ελληνικών οικογενειών για ξένα πανεπιστήμια, εμείς, αντί να
τους δίνουμε διέξοδο να σπουδάσουν εδώ, στον τόπο τους, τους στεκόμαστε στον σταθμό και
τους κουνάμε το μαντήλι ή, ακόμη χειρότερα, τα παροτρύνουμε να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η



μεγαλύτερη επένδυση μίας χώρας είναι αυτή που στηρίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο και
δυστυχώς η Στερεά Ελλάδα είναι η μοναδική περιφέρεια που δεν της επιτρέπεται να επενδύσει.
Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας να μην μας μετακυλήσει το κόστος της προχειρότητας και των
αποσπασματικών αποφάσεων και να αντιληφθεί το κέρδος για όλη τη χώρα από τον σχεδιασμό
μίας πολιτικής που θα μετατρέψει την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση σε εργαλεία ώθησης
και απεμπλοκής από την οικονομική κρίση. Κάθε μέρα δίνουμε την δική μας μάχη εδώ στην
Στερεά για να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης. Σε αυτή την προσπάθεια, αν δεν
θέλουν να μας βοηθήσουν, ας μη βάζουν εμπόδια».


