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άλλα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας και της σημερινής 
κυβέρνησης έχουν απαξιώσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο 
προς όφελος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, παρά τα προβλήματά 
τους, και παρά τη συκοφάντησή τους, συγκαταλέγονται 
στα καλύτερα του κόσμου. Η ενίσχυσή τους, αλλά και η 
ενίσχυση της Παιδείας γενικά πρέπει να είναι πυλώνας 
της εθνικής πολιτικής για να αντιστραφεί η πορεία κα-
ταστροφής και να χαραχθεί η πορεία της αναγέννησης.

Ιωάννης 
Σαρακιώτης, 
βουλευτής 
Φθιώτιδας με το 
ΣΥΡΙΖΑ

«η ΝΔ δεν ξεχνά, την 
κατάργηση του

 Πανεπιστημίου Στ. Ελλάδας 
με το .“Σχέδιο Αθηνά” το 

2013»

«Διάβασα με ικανοποίηση το προηγούμενο τεύχος 
του εντύπου σας, το οποίο και επαναφέρει στο επίκεντρο 
της δημόσιας συζήτησης το θέμα της προοπτικής δημι-
ουργίας του Δελφικού Πανεπιστημίου. Μία πρόταση της 
“Επιτροπής Πανούση”, που συστήθηκε το 2018 και συ-
γκέντρωσε το ενδιαφέρον και την υποστήριξη πολλών 
θεσμικών φορέων της περιοχής. Δυστυχώς, οι μετέπειτα 
εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την Κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας δεν άφησαν περιθώριο για 
την ουσιαστική συνέχεια των προσπαθειών αυτών. Αυτό 
άλλωστε επιβεβαιώνεται και στο ρεπορτάζ σας, αφού πε-
ριέχεται δήλωση που επιβεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση της 
Ν.Δ. δεν επιθυμεί ίδρυση νέων πανεπιστημίων.

Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά, απο-
στρέφεται κάθε εγχείρημα που προάγει την ενίσχυση 
του ακαδημαϊκού στίγματος της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας είναι πλέον αδιαμφισβήτητο. Και για να γίνω 
πιο σαφής, κανείς μας δεν ξεχνά, την κατάργηση του 
Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με το περίφημο 

“Σχέδιο Αθηνά” το 2013, την οποία ακολούθησε η 
απόφαση της Κυβέρνησης της Ν.Δ. για την κατάργηση 
τριάντα επτά (37) Πανεπιστημιακών Τμημάτων της 
χώρας, μεταξύ των οποίων ήταν και εκείνα της Λογοθερα-
πείας στη Λαμία και του Τμήματος Πολιτισμού και Αγρο-
τικού Τουρισμού στην Άμφισσα το Νοέμβριο του 2019. 

Η δυσανεξία της Ν.Δ. απέναντι στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φάνηκε και 
από τη κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 34 του 
Ν. 4589/2019, μία νομοθετική πρόβλεψη της Κυβέρ-
νησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. που αποσκοπούσε να οικοδομήσει 
τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την προοπτική ίδρυσης 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και Ερευνητικών Κέ-
ντρων στην Περιφέρεια μας.

Συνεπώς, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι, η 
σημερινή Κυβέρνηση δεν κινείται με γνώμονα την 
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του ερευνητικού και παραγωγικού δυναμι-
κού της Στερεάς Ελλάδας, αλλά πορεύεται με οδηγό τις 
χρεοκοπημένες ιδεοληψίες της, την εξυπηρέτηση 
ιδιωτικών συμφερόντων και το μικροκομματικό όφελος.»

Γιώργος 
Μουλκιώτης, 
βουλευτής Βοιωτίας 
με το ΚΙΝΑΛ

«….απόλυτα τεκμηριωμένη 
και αξιόλογη η πρόταση 

Πανούση»

«Η επαναφορά της πρότασης για την ίδρυση Δελφι-
κού Πανεπιστημίου αποτελεί μια τολμηρή προσπάθεια, 
η οποία προκύπτει ύστερα από την αλλαγή του πανεπι-
στημιακού χάρτη από την αντιμεταρρύθμιση Γαβρόγλου 
και ενόψει νέων αλλαγών που σχεδιάζονται από την κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη. 

Για την επιτυχία του εγχειρήματος ίδρυσης ενός πα-
νεπιστημίου, αναμφίβολα απαιτούνται θεμελιωμένες 
προτάσεις, ύστερα από εμπεριστατωμένες μελέτες, με 
αμιγώς επιστημονικά κριτήρια. Διότι πρωταρχικός ρόλος 
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οφείλει να έχει η παραγωγή και μετάδοση της επιστημο-
νικής γνώσης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Αυτονόητη και επιβεβλημένη για την επιτυχία του 
εγχειρήματος είναι, επίσης, η στήριξη του από όλη την 
τοπική κοινωνία καθώς και η σύνδεση του με τις ακαδη-
μαϊκές, εθνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές ανάγκες 
τόσο της Στερεάς Ελλάδας όσο και της χώρας συνολικά. 

Αυτό που προέχει είναι η ζωτική ανάγκη να στηριχθεί 
η τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να ενισχυθούν η επι-
στημονική έρευνα και η παραγωγή νέας γνώσης, χωρίς 
συντεχνιακά συμφέροντα, που να σπρώχνουν περαιτέ-
ρω την εκπαίδευση στον εκφυλισμό και στο τέλμα.

Η πρόταση του καθηγητή Γιάννη Πανούση είναι πλέ-
ον αξιόλογη και απόλυτα τεκμηριωμένη. Δυστυχώς, δεν 
υπήρξε συνέχεια, μετά την πανηγυρική παρουσία της. 

Ανδρέας 
Κουτσούμπας, 
βουλευτής Βοιωτίας 
με τη ΝΔ

«Δεν έχει να προσφέρει
τίποτε»

Ποια είναι η γνώμη σας για την ίδρυση Δελφι-
κού Πανεπιστημίου;
Θεωρώ ότι αυτό το πανεπιστήμιο δεν  μπορεί να προ-

σφέρει τίποτε. Έχω αυτήν την άποψη διότι η Ελλάδα ήδη 
έχει πολλά και καλά πανεπιστήμια και δεν κινούμε από 
τοπικιστικές αντιλήψεις ότι πρέπει ντε και καλά η Στερεά 
Ελλάδα να αποκτήσει δικό της πανεπιστήμιο Ένα πανε-
πιστήμιο δεν ιδρύεται στο πόδι, επειδή μαζευτήκαμε κά-
ποιοι και είπαμε να το κάνουμε δημιουργώντας κάποιες 
σχολές χωρίς αντίκτυπο στην τοπική και ευρύτερη κοι-
νωνία

Να σας θυμίσω ότι την πρόταση αρχικά έκανε 
ο τότε περιφερειάρχης κ Μπακογιάννης  με 
τον  αείμνηστο πρόεδρο της ΠΕΔ και δήμαρχο 
Ορχομενού Λουκά  Υπερήφανο και την πρό-
ταση υπέγραψε ο τέως υπουργός και καθηγη-
τής  κ Γιάννης Πανούσης
Εγώ με τον Πανούση είμαστε φίλοι. Τότε που έγινε η 

πρόταση τον πήρα τηλέφωνο και τον ρώτησα ευθέως  τι 
νόημα έχει η ύπαρξή του. Το να κάνω ένα τμήμα στους 
Δελφούς πχ Αρχαιολογίας ή κάποιο παρεμφερές θα 
συμφωνήσω απόλυτα. Όμως ένα ολόκληρο πανεπιστή-
μιο χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη το θεωρώ λά-
θος μόνο και μόνο για να λέμε ότι έχουμε πανεπιστήμιο .  

Κώστας 
Κοντογιώργος, 
βουλευτής 
Ευρυτανίας 
με τη ΝΔ

«Δεν χωρά η ίδρυση ενός 
ακόμα πανεπιστημίου»

«Οι Δελφοί, ως ο ομφαλός της γης, φωτοβολούν 
σε παγκόσμιο επίπεδο, δε  χρειάζονται πανεπιστήμιο 
για να αποκτήσουν αίγλη. Ωστόσο, εδώ μιλάμε για ένα 
πανεπιστήμιο της Στερεάς Ελλάδας και εκεί θα πρέπει 
να επικεντρώσουμε τον προβληματισμό μας. Η Ελλάδα 
έχασε για πολλοστή φορά την ευκαιρία να αποτελέσει 
τον πυρήνα , το κέντρο της παγκόσμια εκπαίδευσης . Η 
Ελλάδα ανέκαθεν φημίζεται για την ιστορία , τον πολι-
τισμό και φυσικά τη δημοκρατία της. Αυτό το ρόλο σή-
μερα θα μπορούσε να τον παίξει μέσω της παιδείας. Για 
φανταστείτε, για παράδειγμα, σήμερα ένα πανεπιστήμιο 
«Sokratis land» με έδρα τους Δελφούς; Ένα ιδιωτικό 
πανεπιστήμιο με έδρα τους Δελφούς πόσο μεγάλη ακτι-
νοβολία θα εξέπεμπε σε παγκόσμιο επίπεδο; Χάσαμε 
την ευκαιρία για ιδιωτικά πανεπιστήμια  από ιδεοληψίες 
του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ακόμη και σήμερα θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως αγγλόφωνο , ξενόφωνο ή ακόμη και 
παράρτημα ενός ξένου πανεπιστημίου 

Η Κύπρος μια μικρή χώρα δείτε τι έκανε και πόσοι 
φοιτητές την επιλέγουν με ότι καλό συνεπάγεται αυτό 
για την οικονομία της .

Με δυο λόγια δεν νομίζω ότι χωρά στη χώρα μας 
η ίδρυση ακόμη ενός πανεπιστημίου γιατί εκφυλίζεται η 
έννοια της εκπαίδευσης και επιπλέον οι φοιτητές σήμε-
ρα έχουν να επιλέξουν δεν τους λείπουν οι σχολές.»
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