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Δήλωση έκανε ο δήμαρχος Ναυπακτίας Γ.Μπουλές σχετικά με την θετική έκβαση που είχε
σύμφωνα με το τελικό σχέδιο Αθηνά, το τμήμα της Ναυπάκτου

Στην δήλωση του ο δήμαρχος αναφέρει:
"Η παραμονή και μάλιστα η αναβάθμιση του Τμήματος του ΤΕΙ στη Ναύπακτο είναι μια
εξέλιξη που μας χαροποιεί ιδιαίτερα για πολλούς λόγους. Καταρχάς ο δήμος μας διατηρεί
ένα αξιόλογο Τμήμα σε τεχνολογίες αιχμής, το οποίο θα παρέχει τρείς ειδικότητες,
γεγονός που θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Οι φοιτητές και οι
απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής θα συμβάλλουν στη διασύνδεση της
επιστημονικής κατάρτισης με την παραγωγή και την απασχόληση, που είναι το ζητούμενο
σήμερα για τη διέξοδο από την κρίση. Επιπλέον η θετική αυτή έκβαση δίνει ένα δυνατό
μήνυμα για την αναγκαιότητα της ουσιαστικής συνεργασίας και συναίνεσης όλων των
φορέων και όλων των κοινωνικών δυνάμεων σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, προκειμένου να
επιλύσουμε χρόνια προβλήματα και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών.
Δώσαμε μια μεγάλη μάχη σε κοινό μέτωπο οι τρεις Δήμοι της Αιτωλοακαρνανίας με όρους
καθαρά πολιτικούς διατρανώνοντας ένα δίκαιο αίτημα το οποίο υποστηρίξαμε με
ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια μακριά από τοπικισμούς και μικροπολιτικές τακτικές.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, με σχεδιασμό προκειμένου να ενδυναμώσουμε ουσιαστικά και
προς όφελος της κοινωνίας την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή μας. Σε αυτόν τον
αγώνα θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην κοινή προσπάθεια, ιδιαίτερα τον
σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεο, τα μέλη της
συντονιστικής επιτροπής για την άψογη συνεργασία, τον πρόεδρο του ΤΕΙ κ. Πολίτη, τους
καθηγητές και τους φοιτητές του ΤΕΣΥΔ, τα στελέχη πολιτικών κομμάτων που στήριξαν το
δίκαιο αίτημά μας και όλους τους φορείς και πολίτες που πίστεψαν και πρωτοστάτησαν
στη διεκδίκησή μας.
Απομένουν ακόμη πολλά για να κατακτήσει η πόλη μας και η κοινωνία μας την επιστημονική
και τεχνολογική γνώση και εμπειρία που θα την οδηγήσει σε σύγχρονες μορφές οργάνωσης
και στην κοινωνική πρόοδο.
Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας."
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