Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμώ να καταθέσω την αγωνία αλλά και την
αγανάκτηση, τόσο τη δική μου όσο και των συνδημοτών μου για την πορεία των
τριών Πανεπιστημιακών τμημάτων που λειτουργούν στην πόλη και ανήκουν στο
Πανεπιστήμιο Πατρών.
Μετά την εφαρμογή του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» και την πλέον δυσμενή εξέλιξη για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, είχαμε εναποθέσει όλες τις ελπίδες στην
δέσμευση σας για επανόρθωση της, εις βάρος μας, αδικίας.
Δυστυχώς, όμως, τις τελευταίες ημέρες γίνομαι αποδέκτης αντικρουόμενων
πληροφοριών που επαναφέρουν δυσοίωνα σενάρια για το μέλλον των
Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
Παρά τις επίμονες προσπάθειές μου να επικοινωνήσω με τον Υπουργό Παιδείας,
προκειμένου να έχω μια σαφή εικόνα των προθέσεων της Κυβέρνησης, δυστυχώς,
δεν κατέστη δυνατό.
Ο Δήμος Αγρινίου, ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, σύμφωνα με
την έκταση όσο και τον πληθυσμό, επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να ανακτήσει τη
θέση που του αρμόζει.
Με δεδομένο ότι ένας τόπος «ακτινοβολεί» από την ύπαρξη Πανεπιστημίου, η
όποια αρνητική εξέλιξη θα αποτελέσει ένα τεράστιο αντικίνητρο που θα πλήξει
την παιδεία, τον πολιτισμό αλλά και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής.
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να
αποτραπεί περαιτέρω αρνητική εξέλιξη και ταυτόχρονα να προχωρήσουν εκείνες
οι πολιτικές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν και θα θωρακίσουν την ακαδημαϊκή
κοινότητα του Αγρινίου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πόλη έκανε το καθήκον
της και στήριξε το Πανεπιστήμιο, κατανοώντας τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί
να διαδραματίσει στις τοπικές εξελίξεις, με όσα μέσα διέθετε:
- Tην παραχώρηση σχολικού κτιρίου για να στεγαστεί η Οικονομική Σχολή, η
πρώτη που λειτούργησε στην πόλη μας.
- Την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές, στα πρώτα βήματα λειτουργίας
της Οικονομικής Σχολής, ώσπου να ορθοποδήσει.
- Την χρηματοδότηση της Μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού για την
ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

- Τη σύνταξη πολεοδομικής μελέτης για την ανάπτυξη των υποδομών στο
παλαιό αεροδρόμιο.
- Την παραχώρηση σχολικού κτιρίου από το υστέρημα της πόλης για τη
στέγαση του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών.
- Το καθημερινό ενδιαφέρον για τα μεγάλα, αλλά και τα μικρά προβλήματα
του Πανεπιστημίου.
Η νέα δημοτική αρχή της πόλης κι εγώ προσωπικά, θεωρούσα δεδομένη τη
συνέχιση της λειτουργίας των τριών τμημάτων, όπως άλλωστε είχαν υποσχεθεί,
τόσο ο κ. Μπαλτάς όσο και η κ. Αναγνωστοπούλου σε πολλές συσκέψεις που
πραγματοποιήσαμε.
Μάλιστα είχαμε αρχίσει να προσανατολιζόμαστε στην κατεύθυνση της
δημιουργίας σχολής με κοσμητεία, η οποία θα έχει έδρα το Αγρίνιο, και θα ανήκει
στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Δυστυχώς όμως, «κύκλοι» που λειτουργούν στο παρασκήνιο προσπαθούν να
μετακινήσουν τα τμήματα του Αγρινίου στην Πάτρα, ανασύροντας σε εμάς
δυσάρεστες μνήμες του παρελθόντος και αφήνοντας την μοναδική, τέτοιου
μεγέθους πόλη στον Ελλαδικό χώρο, χωρίς Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Είμαι πεπεισμένος ότι, εσείς προσωπικά, δεν θα επιτρέψετε να ακολουθηθούν
λογικές ¨συγκεντρωτισμού¨ και θα ικανοποιήσετε το δίκαιο αίτημα της πόλης του
Αγρινίου, που εδώ και χρόνια, αγωνίζεται για τα αυτονόητα.
Σας παρακαλώ να ορίσετε το συντομότερο δυνατό μια συνάντηση εργασίας,
προκειμένου να καταδειχθεί η αναγκαιότητα μιας απρόσκοπτης, χωρίς κωλύματα
και περιορισμούς, συνέχισης της λειτουργίας των τμημάτων στο Αγρίνιο και πάντα
με την προοπτική της περαιτέρω ανάπτυξή τους.
Με τιμή
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