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«Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο προσφέρει άριστες σπουδές» 

 

Το μήνυμα του νεοεκλεγέντος Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά  καθηγητή κ.Άγγελου Κότιου 

στην εκπομπή    «Πρωινή Ανάγνωση» του Καναλιού της Βουλής  

 

Τη σημασία  του προγράμματος "Διεθνείς Κοινοβουλευτικές Υποτροφίες"  (IPS  -

Internationales Parlaments -Stipendium ) για την ελληνική φοιτητική κοινότητα και την χώρα 

μας εν γένει, αλλά και την αξία των σπουδών που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά 

Πανεπιστήμια εν μέσω κρίσης, επεσήμανε ο νεοεκλεγείς πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Πειραιά Άγγελος Κότιος στη διάρκεια της εκπομπής  «Πρωινή Ανάγνωση» του Καναλιού της 

Βουλής τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου. 

Με αφορμή την ενημερωτική εκδήλωση, στην κατάμεστη  από εκατοντάδες φοιτητές αλλά 

και αρκετούς επίσημους προσκεκλημένους,  Αίθουσα Συνεδρίων του Κεντρικού Κτιρίου του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα,  το οποίο διοργάνωσαν  το 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς  και το Πολιτικό Τμήμα της Γερμανικής Πρεσβείας, και συμμετείχε και 

το Ίδρυμα της Ελληνικής Βουλής, ο νυν Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών 

και Διεθνών Σπουδών, που αναλαμβάνει τα πρυτανικά του καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου,  το 

χαρακτήρισε  «ευκαιρία ζωής για τους νέους και τις νέες να μάθουν πως λειτουργούν οι 

κοινοβουλευτικοί θεσμοί σ’ ένα ομόσπονδο δημοκρατικό κράτος». 

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Γερμανικού Κοινοβουλίου και της Βουλής των 

Ελλήνων, αποτελεί συνεργασία του Bundestag (Γερμανικού Κοινοβουλίου) με τα Πανεπιστήμια 

του Βερολίνου και περιλαμβάνει εκδηλώσεις, σεμινάρια στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια 

καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση των υποτρόφων σε γραφεία Γερμανών Βουλευτών. 

Με τον Καθηγητή κ.Άγγελο Κότιο να επισημαίνει:  «Εμείς ως πανεπιστήμιο ανοίγουμε τις 

πόρτες στους φοιτητές μας, ώστε  να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για 

παραμονή στο εξωτερικό, ειδικά σε χώρες με ανεπτυγμένα συστήματα παιδείας και με 

λειτουργούσα δημοκρατία, γιατί πιστεύουμε πως θα διδαχθούν πάρα πολλά. Θα ανοίξει ο 

πνευματικός τους ορίζοντας, θα αποβάλουν ενδεχομένως πολλές από τις προκαταλήψεις  που 

έχουν για τη χώρα  υποδοχής, και θα μάθουν πλείστα όσα για τον κοινοβουλευτισμό, ο οποίος, 

όπως δείχνουν πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

δέχεται  έντονη αμφισβήτηση από ακραίες ιδεολογίες. Παρεμφερείς δράσεις που προάγουν  

την εξωστρέφεια και εξέλιξη των φοιτητών μας έχουμε κάθε σχεδόν εβδομάδα, τόσο στο 

πανεπιστήμιο μας, αλλά και σε άλλα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα». 
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Ο νεοεκλεγείς πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά χαρακτήρισε την έξοδο αποφοίτων 

στο εξωτερικό  τα τελευταία χρόνια  (Brain Drain) «πληγή για την ελληνική κοινωνία και την 

οικονομία της χώρας», προσθέτοντας ότι «δυστυχώς σε περιόδους παρατεταμένης ύφεσης 

παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα, και εν προκειμένω έχουμε ένα κύμα μετανάστευσης πολύ 

υψηλού ανθρώπινου δυναμικού,   ενώ διαπιστώνουμε και μέσα από τις δικές μας έρευνες  ότι 

σχεδόν 80%  των νέων μας επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα». 

«Έχουμε  μεγάλη ευθύνη, εμείς οι προηγούμενες  γενιές, διότι  ζήσαμε εις βάρος αυτών των 

γενεών και η μεταφορά βαρών στην Ελλάδα έγινε μεταξύ γενεών και όχι μεταξύ κοινωνικών 

ομάδων. Ελπίζουμε και προσπαθούμε μέσα από διάφορες εκδηλώσεις  να αντιστρέψουμε 

αυτή την τάση. Το ονομάζουμε Brain Gain.  Ετοιμάζουμε και στις  ΗΠΑ  κάτι ανάλογο με τους 

Έλληνες τις διασποράς και φυσικά όλα θα εξαρτηθούν από την αναστροφή της ύφεσης στην 

Ελλάδα, ώστε ν’ αλλάξει η ψυχολογία στην οικονομία και την κοινωνία. Να σημειώσουμε εδώ, 

πως η μετανάστευση επηρεάζεται όχι τόσο από τις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά από τις 

προσδοκώμενες καταστάσεις. Αν αντιστραφεί το κλίμα και από απαισιόδοξο γίνει αισιόδοξο, 

τότε είναι βέβαιο ότι θα επιστρέψουν πάρα πολλοί νέοι, καθώς δεν επιθυμούν την φυγή, η 

οποία είναι αναγκαστική επιλογή και όχι επιλογή ζωής. 

Στο  τελευταίο μέρος  της συνομιλίας με την οικοδέσποινα της εκπομπής  Κέλλυ 

Κοντογεώργη,  ο Άγγελος Κότιος υπογράμμισε  πως «κίνητρα για τη μετανάστευση των νέων 

μας δεν είναι μόνον  οι οικονομικές απολαβές, αλλά και οι εργασιακοί θεσμοί, καθώς στη 

χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης έχει καταρρακωθεί και καταστραφεί στην πράξη το 

θεσμικό πλαίσιο στο χώρο της εργασίας», αλλά και πως «το ελληνικό πανεπιστήμιο,  παρά τις 

τεράστιες περικοπές  στο διάστημα αυτό της κατά κεφαλή  δαπάνης σπουδών από το κράτος, 

εξακολουθεί να παρέχει άριστες σπουδές  και έτσι δύνανται όλοι  οι απόφοιτοι μας να 

διαπρέπουν στο εξωτερικό, τόσο στον  επαγγελματικό όσο και τον ακαδημαϊκό χώρο και να 

είναι ανταγωνιστικοί  απέναντι σ’ εκείνους  των άλλων χωρών». Παράλληλα, εξέφρασε την 

ευχή «όπως άλλωστε μεταφέρθηκε και στους εκπροσώπους του ελληνικού κοινοβουλίου, την 

λίαν σημαντική πρακτική του εν λόγω  προγράμματος θα μπορούσαμε να την εφαρμόσουμε 

και εμείς σε πρώτο βαθμό στον περίγυρο μας, στα Βαλκάνια, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι 

σχέσεις μας με τις χώρες αυτές και τους νέους ανθρώπους».  

 


