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Σήμερα εγκαινιάσαμε ένα νέο σύγχρονο κτίριο του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, 

που έχει το όνομα ενός μεγάλου παιδαγωγού και κορυφαίου εκπροσώπου του 

εκπαιδευτικού εκσυγχρονισμού του Αλέξανδρου Δελμούζου. Το κτίριο αυτό με τις 

σύγχρονες εγκαταστάσεις του, το μεγάλο του αμφιθέατρο, τις άλλες αίθουσες 

διδασκαλίας και τη βιβλιοθήκη του θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των φοιτητών αυτού 

του καινούριου και συνεχώς αναπτυσσόμενου Πανεπιστημίου, το οποίο μπορεί να 

βρίσκεται στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του αλλά έχει δείξει ήδη σημαντικό έργο.

Το κτίριο αυτό όμως θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και;σαν συνεδριακό κέντρο με τις 

σύγχρονες εγκαταστάσεις του και έτσι θα συμβάλλει στην γενικότερη ανάπτυξη της 

περιοχής.

Γ

Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας ενισχύει τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης τον οποίο στηρίζει η Κυβέρνησή μας. Όπως ξέρετε θέλουμε να 

δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στην οποία ελπίζουμε, πιστεύουμε αλλά και θέλουμε νσ βοηθήσουμε να 

πρωταγωνιστήσουν τα περιφερειακά Πανεπιστήμια της χώρας.

Θέλουμε μία ισόρροπη εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη όλων των 

διαμερισμάτων της χώρας.

Θέλουμε να μην πηγαίνουν'χαμένα “νέα μυαλά” με ικανότητες και ταλέντο, που 

μπορούν και πρέπει να αναπτυχθούν για το καλό της χώρας.



Πρέπει οι πολλές “πρωτιές" που έχουν πάρει οι μαθητές της περιοχής σας στις 

εισαγωγικές εξετάσεις σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. να σταθούν η αφορμή και το έναυσμα για 

την εκπαιδευτική αναγέννηση της περιοχής σας, στην οποία το Πανεπιστήμιο στο 

Βόλο θα πρωταγωνιστήσει.

Ο Βόλος έχει μακρόχρονη παράδοση σαν πολιτιστικό, οικονομικό και κοινωνικό 

κέντρο όχι μόνο της περιοχής της Μαγνησίας αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Το 

Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας χτίζει πάνω σε αυτήν την παράδοση και θέλει να 

δημιουργήσει νέα δεδομένα για την περιοχή.

Θέλουμε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας να συνεχίσει την εκσυγχρονιστική 

εκπαιδευτική παράδοση του Αλέξανδρου Δελμούζου και να αναδειχθεί σε ένα από τα 

πρώτα Πανεπιστήμια της χώρας που θα είναι ένας μοχλός κοινωνικής, εκπαιδευτικής 

και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής σας.


