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«Ότι ζηις μεθοδεύζεις για ηις Πανεπιζηημιακές ζτολές ηοσ Αγρινίοσ» 

 

Τηο ηειεπηαίεο κέξεο, ην Επηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο όπσο θαη θάζε θνξέαο πνπ 

δελ είλαη μεθνκκέλνο από ηελ θνηλσλία, γίλεηαη κάξηπξαο ηνπ γλσζηνύ «ζεάηξνπ ηνπ 

παξαιόγνπ» αλαθνξηθά κε ηηο ζρνιέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ πόιε, είηε σο Οηθνλνκηθή Σρνιή 

εθ Παηξώλ, είηε σο κέξνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ζηε ζπλέρεηα , είηε σο απηόλνκν 

Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Ειιάδαο πξόζθαηα, είηε σο «παξάξηεκα» θαη πάιη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ησλ Παηξώλ.  

Τν ζέαηξν απηό ηνπ παξαιόγνπ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζην εμήο: Κάζε κηθξή ή κεγάιε 

αιιαγή, από ηηο παιηλσδίεο κε ηελ Οηθνλνκηθή Σρνιή κέρξη ην επθαηξηαθό θαη κεζνβέδηθν 

ζρέδην «Αζελά», πξέπεη λα δνθηκάδεηαη από όιε ηελ Ειιάδα,  πξώηα θαη θύξηα ζην Αγξίλην 

θαη θαη’ επέθηαζηλ ζηελ πνιύπαζε Αηησιναθαξλαλία. Δελ πξέπεη λα μερλάκε άιισζηε όηη θαη 

ην ΤΕΙ Μεζνινγγίνπ, αλ θαη από ηα αξραηόηεξα θαη απνδνηηθόηεξα ζηελ Ειιάδα, όρη απιά 

δελ αλαπηύρζεθε, αιιά ζε παξόκνηα επθαηξία απνςηιώζεθε θη απαμηώζεθε θη αο επρεζνύκε 

όηη δελ έπεηαη ζπλέρεηα. 

Απηή ηε θνξά δελ είλαη αξζξνγξάθνη εμ Αζελώλ πνπ αλέιαβαλ λα μεζεθώζνπλ ηνλ 

θόζκν θαη λα  κηιήζνπλ γηα «Παλεπηζηήκηα πνπ ππάξρνπλ γηα θάπνηεο θαθεηέξηεο, γηα 

ζνπβιάθηα θαη γηα ηα ελνίθηα». Απηή ηε θνξά ην ζέκα αλαθηλήζεθε από ηηο Πξπηαληθέο αξρέο 

ζηελ Πάηξα πνπ κέζα ζε ειάρηζην ρξνληθό δηάζηεκα κπόξεζαλ λα απνδείμνπλ ην «βάξνο» γηα 

ην Παλεπηζηήκην ηεο Πάηξαο θαη λα πξνθαιέζνπλ ζπλειεύζεηο θαη ςεθνθνξίεο από 

θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο σο ηεηειεζκέλα γηα λα θύγνπλ νη ζρνιέο ηνπ Αγξηλίνπ γηα ηελ Αρατθή 

Πξσηεύνπζα. Μάιηζηα,  θύθινη θέξνληαη λα ηνλίδνπλ όηη ην ρσξνηαμηθό δήηεκα επαθίεηαη 

ζηα ίδηα ηα Παλεπηζηήκηα θαη δελ εκπιέθνληαη ζε απηό ηα Υπνπξγεία θαη νη θεληξηθέο 

Κπβεξλήζεηο, θάηη πνπ αζθαιώο, ζε εθαηνληάδεο πεξηπηώζεηο δηαρξνληθά ζηελ Ειιάδα, 



νπδέπνηε ζπλέβε, θαζώο ε ρσξνηαμία ησλ Αλσηάησλ Ιδξπκάησλ ήηαλ πάληα πνιηηηθή 

απόθαζε. κσο, όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, είλαη πξνθαλέο όηη θάπνηνη βξίζθνπλ 

πξόζθνξν έδαθνο ζην Αγξίλην λα πεηξακαηηζηνύλ θαη λα κεηξήζνπλ αληηδξάζεηο. Ίζσο γηα 

πξώηε θνξά ελεπιάθε ε πνηόηεηα δσήο ησλ θνηηεηώλ -πνπ είλαη επζύλε ηνπ θξάηνπο-κε ην 

θαηά πόζνλ ε πόιε ηνπ Αγξηλίνπ κπνξεί λα «θξαηήζεη» θνηηεηέο! 

Τν Επηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο επηζπκεί λα μεθαζαξίζεη όηη γηα ηα παηδηά όισλ 

καο, ηνπο θνηηεηέο, ηα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηώκαηα, νη ζπλζήθεο (ζίηηζε, ζηέγαζε, 

ππνζηήξημε από δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο) αιιά θαη ην αθαδεκατθό πεξηβάιινλ κε ηνπο 

απαξαίηεηνπο θαζεγεηέο, είλαη αδηαπξαγκάηεπηα. Αιιά ην δεηνύκελν είλαη νη ιύζεηο θαη 

κάιηζηα από κηα Κπβέξλεζε πνπ εμειέγε αθξηβώο γηα λα ζεξαπεύζεη παξόκνηα πξνβιήκαηα.  

Αληίζεηα, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Αγξηλίνπ νη κεζνδεύζεηο πνπ δνύκε ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα, απνηεινύλ έγθιεκα από θάζε άπνςε. Καη όζνη ιαιίζηαηνη ζην παξειζόλ ηώξα 

ζησπνύλ, πξόθεηηαη λα θξηζνύλ. Δηόηη είλαη επίπιαζηε ε πξνβιεκαηηθή αλ «κπνξνύλ νη 

θνηηεηέο λα ζπζηάδνληαη γηα ηελ νηθνλνκία ή ηελ αίγιε κηαο πεξηνρήο» (άιισζηε, αλάινγνη 

πξνβιεκαηηζκνί δελ ππάξρνπλ αθόκα θαη ζε γεηηνληθέο καο πεξηνρέο;). Τν εξώηεκα είλαη ηη 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ε πεξηνρή καο ζε έλα Παλεπηζηήκην ζπλδεδεκέλν κε ηελ παξαγσγή θαη 

ηελ εξγαζία θαη ηη κπνξεί εθείλν λα πξνζθέξεη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δελ ρξεηάδεηαη λα 

αλαθέξνπκε όηη ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ θόζκνπ κηα πόιε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

Αγξηλίνπ, κε ηηο παξαγσγηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ θάκπνπ ηνπ, κε ηα λεξά ηνπ, ην αλζξώπηλν 

δπλακηθό, ηελ Ιζηνξία ηνπ, ηελ ήδε ππάξρνπζα αθαδεκατθή παξνπζία, αιιά  θαη ηελ εκπεηξία 

ηνπ από ηελ παξαγσγή, ζα είρε ήδε «πάξεη» από ηα κεγάια αζηηθά θέληξα έδξεο όπσο ε 

Γεσπνληθή ή Κιηκαηνινγία θαη δελ ζα ζπλέβαηλε ην αληίζηξνθν. 

Πεξίπνπ δπν ρξόληα πξηλ, ζηηο 28 Μαξηίνπ ηνπ 2013, ην Επηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο, είρε πξαγκαηνπνίεζε κε άιινπο θνξείο εθδήισζε κε ζέκα: 

«Επηρεηξεκαηηθόηεηα & Σηαδηνδξνκία ησλ Νέσλ ζηελ Επνρή ηεο Κξίζεο» ζηε ζπλεδξηαθή 

αίζνπζά ηνπ. Η αίζνπζα ήηαλ θαηάκεζηε από θνηηεηέο αιιά θαη άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ 

ζπκκεηείραλ ελεξγά θαη θαηέζεζαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Καη ηόηε, αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο 

εθδειώζεηο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην Αγξίλην, νη θνηηεηέο ζηελ πόιε ηνπ Αγξηλίνπ-πνπ 

είλαη αζθαιώο εθείλνη πνπ δελ θηαίλε γηα όζα ηξαγειαθηθά ζπκβαίλνπλ ζηνλ ρώξν ηεο 

Παηδείαο- είραλ εθθξάζεη ηηο αγσλίεο ηνπο αιιά ηνπο αγλόεζαλ όινη. Έθηνηε ππήξμαλ πνιιέο  

δξάζεηο από ην Επηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ή άιιεο πνπ θηινμέλεζε ην 

Επηκειεηήξην ζηνλ ζπλεδξηαθό ηνπ ρώξν. 



Υπάξρνπλ αξθεηνί θαζεγεηέο πνπ ηόζα ρξόληα δνπιεύνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ 

Αγξηλίνπ κε ζζέλνο θαη εξγαηηθόηεηα, ελώ βιέπνπκε θαη άιινπο πνπ πάληα έβιεπαλ ηα 

ηκήκαηα απηά ζαλ ζθαινπάηη γηα ηε κεηαθόκηζή ηνπο ζε άιιε πόιε θαη αιιαγή ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο θάξηαο ζε πην δήζελ επηδεηνύκελε. 

Επίζεο κελ μερλάκε θαη ην πην πξόζθαην. Με ην Ν.4310/2014 γηα ηελ Έξεπλα, 

Τερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία, ελώ ππήξρε ζρεδηαζκόο θαη δέζκεπζε από ηνλ 

αξκόδην ηόηε Γεληθό Γξακκαηέα, ν νπνίνο κάιηζηα ην δηαηπκπάληζε πνιιάθηο κε επηζθέςεηο 

ηνπ ζηελ πεξηνρή καο, γηα ηελ ίδξπζε Εξεπλεηηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ζην Αγξίλην γηα ηα ηξόθηκα, 

αμηνπνηώληαο κάιηζηα ζπνπδαίν θαη παλάθξηβν επηζηεκνληθό εμνπιηζκό γηα ην ζθνπό απηό, 

ηειηθά ε εμαγγειία έκεηλε θάπνπ ζηελ Πάηξα.   

 Τν Επηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο, ζεσξώληαο όηη ην Παλεπηζηήκην είλαη έλαο 

ζεκαληηθόο αλαπηπμηαθόο πόινο,  ήηαλ θαη ζα είλαη πάληα ππνζηεξηθηήο ηεο ζρέζεο ηεο 

Αλώηαηεο Παηδείαο καο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηεο ρώξαο αιιά θαη ησλ ηνπηθώλ 

θνηλσληώλ.  

Εθθξάδεη ηελ βαζύηαηε αλεζπρία ηνπ γηα ηηο εμειίμεηο θαη θαιεί ηνπο αξκόδηνπο λα 

θηλεηνπνηεζνύλ θαη λα κελ επηηξέςνπλ άιιν έλα έγθιεκα θαη γηα ηελ πεξηνρή αιιά θαη γηα ην 

κέιινλ ησλ θνηηεηώλ καο. 

Τέινο επηζπκνύκε λα ζέζνπκε κηα ξεηνξηθή εξώηεζε ζηελ θπξία Πξύηαλε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ε νπνία δηθαηνινγεκέλα ππεξεθάλσο δήισζε όηη όινη γλσξίδνπλ ην 

Παλεπηζηήκην ησλ Παηξώλ (ή θάηη ζπλαθέο πξνο απηό),  

“Ήμεξε θαλείο ην Παλεπηζηήκην Παηξώλ πξηλ ην 1965;”.  

Σην Παλεπηζηήκην Αγξηλίνπ δελ δόζεθε ε επθαηξία λα γίλεη γλσζηό είηε σο Οηθνλνκηθή 

Σρνιή είηε σο Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Ειιάδαο. Μήπσο ζα έπξεπε λα δνζεί επηηέινπο απηή ε 

επθαηξία; 
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