Όχι στις πολιτικές συρρίκνωσης της
έρευνας στη Δυτική Μακεδονία (με
αφορμή τη συγχώνευση του ΙΤΕΣΚ)
Με το νέο μνημόνιο προβλέπεται η συγχώνευση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και
Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) με το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών
Διεργασιών σε ένα νέο Ινστιτούτο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών
Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων» . Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Δυτική
Μακεδονία προφανώς χάνει το μοναδικό ερευνητικό Ινστιτούτο εκτός εάν το νέο
Ινστιτούτο έχει έδρα τη Δυτική Μακεδονία.
Το ΤΕΕ έχει επανειλημμένα ξεκάθαρα τοποθετηθεί για την αναγκαιότητα ύπαρξης
ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικού Ινστιτούτου στη Δυτικής Μακεδονία. Η παραπάνω
απόφαση δεν θέλουμε να ερμηνεύσουμε ότι αφορά την μεταφορά του ΙΤΕΣΚ – που
στεγάζεται στην Πτολεμαϊδα – εκτός Δυτικής Μακεδονίας. Οι λόγοι είναι
προφανείς και έχουν να κάνουν με την ουσιαστική στήριξη της έρευνας στα
στερεά καύσιμα, όπου φυσικό κέντρο και έδρα σε επίπεδο χώρας, είναι το
ενεργειακό λεκανοπέδιο Δυτικής Μακεδονίας.
Θεωρούμε ελάχιστη υποχρέωση της κυβέρνησης, έδρα του νέου Ινστιτούτου να
είναι η Δυτική Μακεδονία και εάν τούτο δεν είναι δυνατόν να παραμείνει
αυτόνομο.
Είναι αδιανόητο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας να αποδομούνται οι
αναπτυξιακοί βραχίονες της Περιφέρειας μας. Πιστεύουμε, όπως διαχρονικά
τονίζουμε, ότι η ύπαρξη Πανεπιστημίου, ΤΕΙ και ερευνητικού Ινστιτούτου θα
συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην περιφερειακή ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε θέματα
έρευνας και τεχνολογίας και είναι η ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας για την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μιας Περιφέρειας που παρουσιάζει διαπιστωμένη
αναπτυξιακή υστέρηση, γεγονός που αποδεικνύεται εξάλλου και από τους
μακροχρόνιους δείκτες αυξημένης ανεργίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για
Καλλικράτη με δεδομένα άλλα πλην ενός: της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης
της χώρας μας.
Είναι καιρός να έρθουν προ των ευθυνών τους όλοι όσοι απεργάζονται σενάρια
συρρίκνωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας στη Δυτική Μακεδονία. Δε
θα δεχθούμε κανένα σενάριο κατάρρευσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
έρευνας στην Περιφέρεια μας.
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