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Με το πρώτο, που εστάλη τη Δευτέρα 4 Μαρτίου, ο Περιφερειάρχης έθεσε εκ νέου το
ζήτημα της ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής και Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με την απόδοση του οφειλόμενου χρέους της
Ελληνικής Πολιτείας προς τους Ηπειρώτες Εθνικούς Ευεργέτες Ν. Στουρνάρη – Γ. Αβέρωφ,
οι οποίοι με τις περιουσίες τους δημιούργησαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
συνέβαλαν – ειδικά ο δεύτερος με τις υποτροφίες που καθιέρωσε – στην ανάπτυξη και
προαγωγή των καλλιτεχνικών σπουδών.

«Οι δωρεές των Ηπειρωτών Εθνικών Ευεργετών, με δεδομένο ότι η Ήπειρος ήταν
υποδουλωμένη, έγιναν προς την τότε Ελεύθερη Ελλάδα. Από την απελευθέρωση όμως μέχρι
και σήμερα πέρασαν εκατό χρόνια. Στο διάστημα αυτό, με αφετηρία το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, ιδρύθηκαν αντίστοιχες σχολές και τμήματα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Η Ήπειρος όμως, η πατρίδα των Εθνικών Ευεργετών, στον τομέα αυτό αγνοήθηκε
επιδεικτικά από την Ελληνική Πολιτεία. […] Είναι καιρός η Ελληνική Πολιτεία, με δική σας
πρωτοβουλία, να εκπληρώσει, επιτέλους, και αυτή το χρέος της προς την Ήπειρο. Ας μη
χαθεί και αυτή η ευκαιρία», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, στο έγγραφό του ο
Περιφερειάρχης, που επαναλαμβάνει και το αίτημα για υπαγωγή στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων των τμημάτων των υπό κατάργηση Πανεπιστημίων Δυτικής Ελλάδος και Δυτικής
Μακεδονίας.

Για τα τμήματα του ΤΕΙ

Ο Περιφερειάρχης με σημερινό του έγγραφο προς τον Υπουργό Παιδείας θέτει ζητήματα
που αφορούν τις καταργήσεις – συγχωνεύσεις τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.

Ειδικότερα, εκφράζει την αντίθεσή του:
- Στην κατάργηση της αυτονομίας του τμήματος Ζωικής Παραγωγής Άρτας,
επισημαίνοντας ότι αυτό πρέπει να αναβαθμιστεί με δεδομένη την υπάρχουσα
κτηνοτροφική παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων ζωικής προέλευσης, κυρίως όμως με τις
νέες κατευθύνσεις που δίνονται και από την Κυβέρνηση για ανάπτυξη του πρωτογενούς
τομέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας στην οποία η Ήπειρος στηρίζει και τη δική της
οικονομική ανάκαμψη.
- Στη συγχώνευση του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Άρτας, το
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οποίο – όπως υπογραμμίζει- έχει διαγράψει μια εξαιρετική πορεία, συνδεδεμένη άμεσα με
την παράδοση της Ηπείρου. Στην περίπτωση που είναι μονόδρομος η ενοποίηση, προτείνει,
αντί της μεταφοράς του στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Κεφαλονιά) - του οποίου η διοίκηση έχει
έδρα την Αθήνα, όπου πραγματοποιούνται και τα μαθήματα- τότε η διαδικασία να γίνει με
άξονα και υποδοχέα το ίδιο.
- Στην κατάργηση του Τμήματος Ιχθυοκομίας και Αλιείας Ηγουμενίτσας, για το
οποίο ζητά τη συνέχιση της λειτουργίας του καθώς, όπως τονίζει, στην περιοχή
αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών και η συνύπαρξή
τους, είναι εποικοδομητική τόσο για την εκπαιδευτική, όσο και για την παραγωγική
διαδικασία.

«Σας απευθύνω έκκληση προκειμένου να αναθεωρήσετε την πρόταση σας, ώστε να
συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους τα τρία προαναφερόμενα τμήματα.
Διαφορετικά θα είναι ανεπανόρθωτο το πλήγμα που θα υποστεί η Ήπειρος, πράγμα που
εκτιμούμε ότι δεν το επιθυμείτε», καταλήγει στο έγγραφό του ο Περιφερειάρχης.
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