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Χριστόδουλος Χαµζάς: «Ας επενδύσουµε στη
Θράκη, ας φτιάξουµε κάτι εδώ κι ας µη µας τρώει
η γκρίνια και η µιζέρια»
Η δηµιουργία και λειτουργία του Ερευνητικού
Κέντρου Θράκης ναυαγεί; Ο υπεύθυνος
καθηγητής του µοναδικού Ερευνητικού
Ινστιτούτου που υπάρχει στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του Ινστιτούτου
Πολιτικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, κ.
Χριστόδουλος Χαµζάς µιλά σήµερα στον «Κόσµο»
για το θέµα του Ερευνητικού Κέντρου Θράκης.
Καταθέτει το σχέδιο της δηµιουργίας του
Κέντρου, παρουσιάζει το έργο του Ινστιτούτου και αναφέρεται στα µεγάλα
βήµατα που έχουν υλοποιηθεί σε άλλα σηµεία της χώρας στο χώρο της
τεχνολογίας και της ερευνητικής καινοτοµίας µε µπροστάρηδες τα εκεί
Πανεπιστήµια.
Τέσσερα χρόνια µετά την έναρξη της προσπάθειας η εξασφάλιση της έκτασης
εξακολουθεί να είναι ζητούµενο και µαζί η δηµιουργία του Ερευνητικού Κέντρου
Θράκης, τι συνέβη;
Στην αρχή εγκρίθηκε έκταση πενήντα στρεµµάτων στα Κιµµέρια της Ξάνθης,
αρχικώς δόθηκε η χρήση του οικοπέδου από τον Πρύτανη τότε κ. Κ. Σιµόπουλο.
Το Πανεπιστήµιο προώθησε και την αλλαγή της χωροταξικής µελέτης. Τώρα,
ενώ βρισκόµαστε στο τέλος συζητείται εκ νέου η παραχώρηση της έκτασης
χωρίς να καταλάβουµε γιατί. Ευελπιστούµε ότι θα βρούµε κάποια λύση µε την
έκταση.
Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν από αυτή την κωλυσιεργία;
Η κωλυσιεργία και η ενδεχόµενη απόφαση ακύρωσης της παραχώρησης από τις
σηµερινές πρυτανικές αρχές, µέλη της οποίας συµµετείχαν και στη λήψη της
απόφασης του 2001 όπως σας είπα, θα έχει σοβαρές συνέπειες για την περιοχή. Ας
συνυπολογισθούν η ακύρωση ενός µεγάλου επενδυτικού έργου για την Περιφέρεια, η
µειωµένη απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων και η συρρίκνωση των
ερευνητικών δραστηριοτήτων ενός δυναµικά ανελισσόµενου ερευνητικού
Ινστιτούτου που αποτελεί πρότυπο για την περιφέρεια. Επιπλέον θα γίνει απαιτητό
από την Περιφέρεια η επιστροφή των δαπανών που θα έχουν ήδη γίνει στο πλαίσιο
του έργου.
Για τη Θράκη τι θα σήµαινε η δηµιουργία του Κέντρου;
Είναι τεράστια επένδυση για τη Θράκη. Πετύχαµε ήδη συνεργασία µε διάφορες
Βιοµηχανίες που ενδιαφέρονται γι αυτές τις υποδοµές και την έρευνα. Τα άλλα
πανεπιστήµια ξεσηκώνονται να φτιάξουν πολλά ερευνητικά κέντρα. Το
Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας για παράδειγµα ιδρύει δικό του Ινστιτούτο.
Θα έδινε τη δυνατότητα δηµιουργίας και νέων Ινστιτούτων;

Σαφώς ναι! Μπορούµε να φτιάξουµε πολλά Ινστιτούτα: Βιοϊατρικής για παράδειγµα
στην Αλεξανδρούπολη, ∆ιαστηµικής Τεχνολογίας στην Ξάνθη, Ινστιτούτα για τον
Εύξεινο Πόντο και την Νοτιοανατολική Ασία στην Κοµοτηνή. Εµείς αντί να κοιτάµε
όλα αυτά κοιτάµε τα πενήντα στρέµµατα.
Εξηγήστε µου κάτι, οι υποδοµές και ο εξοπλισµός, δεν θα ανήκαν στο ∆ηµοκρίτειο;
Ναι, το κτίριο επανέρχεται στην πλήρη κυριότητα του Πανεπιστηµίου το 2051. Η
επένδυση έξι εκατοµµυρίων ευρώ -τόσα χρήµατα έχουµε εξασφαλίσει µέχρι τώρα- θα
είναι δική του, αυτό να δουν οι υπεύθυνοι γιατί την χρειαζόµαστε απελπισµένα αυτή
την επένδυση. Η Θράκη είναι η µόνη περιοχή σε όλη την Ελλάδα που δεν έχει
ερευνητικό κέντρο. Πρέπει να βρούµε µια λύση για να προχωρήσουµε.
Η Κρήτη αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγµα προς µίµηση, δεν είναι έτσι;
Στην Κρήτη έχει γίνει µεγάλο έργο. Το τεράστιο Ερευνητικό Κέντρο φέρνει το 5%
των επενδύσεων της Κρήτης. Για να καταλάβετε έχουν ιδρύσει και την Forthnet.
Εµείς εδώ τι έχουµε κάνει; Μόνο το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας;
Έχουµε µόνο ένα Ινστιτούτο το Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.
Προβάλλουµε τον πολιτισµό µας, ενισχύουµε την Εκπαίδευση, εκπαιδεύσαµε 300
εκπαιδευτές στις νέες τεχνολογίες. Έχουµε καινοτόµες ιδέες και υλοποιούµε
προγράµµατα ενηµέρωσης των εταιρειών σε νέες τεχνολογίες. Ήδη έχει γίνει
πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης να λειτουργήσει ένα Κέντρο Πολιτισµού και
εκπαίδευσης. Να είναι εδώ το Κέντρο κι όχι στην Αθήνα. Θα την προωθήσουµε εκ
νέου αυτή την πρόταση.
Ξέρετε καλά ότι ο τόπος µας έχει ανάγκη από την εισροή σηµαντικών κεφαλαίων από
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα τα οποία να επενδύονται σε υποδοµές και την
απασχόληση του ερευνητικού προσωπικού. Θα γίνει αυτό πραγµατικότητα;
Αν βρεθούµε όλοι µαζί και βάλουµε σωστά οράµατα και στόχους θα υλοποιήσουµε
και εµείς κάτι για την περιοχή µας, όπως έγινε στην Κρήτη.
Μας λέτε δηλαδή ότι η ανάπτυξη εργαστηρίων στην αιχµή της τεχνολογίας και της
ερευνητικής καινοτοµίας µε παραγωγή πρωτογενούς έρευνας είναι εν πολλοίς και
θέµα οµοψυχίας;
Είµαι Θρακιώτης, είµαι Κοµοτηναίος! Γύρισα από την Αµερική µετά από είκοσι
χρόνια και το έχω µεράκι κάτι να φτιάξουµε εδώ. Ας επενδύσουµε στη Θράκη, ας
φτιάξουµε κάτι εδώ κι ας µη µας τρώει η γκρίνια, η µιζέρια και το πώς θα βγάλει ο
ένας το µάτι του άλλου. Υπάρχουν δυσκολίες το καταλαβαίνω. Τι έχουµε να
χωρίσουµε; Κάτι καλό κοιτάµε να φτιάξουµε. Τέτοιες δυσκολίες ας υπάρχουν στην
Αθήνα που είναι πολλά τα ερευνητικά κέντρα και µεγάλα συµφέροντα. Εδώ τι έχουµε
να χωρίσουµε, δεν καταλαβαίνω.

