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ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κείμενο με το οποίο θα ζητάνε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να πει «όχι»
στη συνένωση με το ΤΕΙ Ηπείρου, στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης, ετοιμάζουν οι
πανεπιστημιακοί που έχουν εκφράσει από τον περασμένο Δεκέμβριο, την κατηγορηματική
αντίθεσή τους στην επιχειρούμενη, άνωθεν, συνένωση των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων...

Το αρχικό κείμενο των 166 υπογραφόντων, μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ήταν
μια ηχηρή παρέμβαση από τα μισά σχεδόν μέλη ΔΕΠ του τοπικού ΑΕΙ που είπαν «όχι» στην
προωθούμενη ενοποίηση και για την παρέμβαση αυτή ακούστηκαν σχόλια επικριτικά έως
ελαφρώς απαξιωτικά. Δυόμιση μήνες μετά, πέντε εκ των υπογραφόντων το αρχικό κείμενο,
οι Κωνσταντίνος Πέτσιος (Καθηγητής Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας –
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας), Γιώργος Θυφρονίτης (Καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών
Εφαρμογών και Τεχνολογιών), Ντίνος Σιάκαρης (επίκουρος Καθηγητής του ΦΠΨ), Νικόλαος
Ζαφειρόπουλος (αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών) και
Βενετσιάνος Μαυρέας (Καθηγητής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής) βγήκαν μπροστά ως
συντονιστική επιτροπή, για στείλουν το μήνυμα ότι η αντίδραση είναι υπαρκτή και όχι μόνο
στα χαρτιά – εδώ τι είπαν στις 13 Φεβρουαρίου.

Στην ώρα – «μηδέν» που διάγει σήμερα, η υπόθεση της ενοποίησης των δύο ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μετά το ξεκίνημα της αντίστροφης μέτρησης για τη δημόσια
διαβούλευση, σε χρόνο ασφυκτικό δέκα μόλις ημερών – η προθεσμία της διαβούλευσης
λήγει τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. – η πρωτοβουλία των αντιδρώντων
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μελών ΔΕΠ ενεργοποιείται και μετά τη νέα προσπάθεια συλλογής επικαιροποιημένων
υπογραφών, σχεδιάζεται η πραγματοποίηση μιας συγκέντρωσης, πιθανότατα την Τετάρτη,
παραμονή της συνεδρίασης της Συγκλήτου.

Το αίτημα της κινητοποίησης αυτής, όπως και του κειμένου που συντάσσεται αυτές τις
ώρες, θα έχει ως παραλήπτη τη Σύγκλητο και θα είναι σαφές: «πείτε όχι, στην ενοποίηση
με το ΤΕΙ».

Οι συσχετισμοί και οι μετανοούντες...

Ποιοι είναι όμως, οι συσχετισμοί στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ένα όργανο
διοίκησης το οποίο απαρτίζεται από τον Πρύτανη, τους προέδρους των Τμημάτων και
κοσμήτορες των Σχολών του Πανεπιστημίου, καθώς και τους αναπληρωτές Πρύτανη, οι
οποίοι όμως, είναι οι μόνοι που μετέχουν στο όργανο, χωρίς δικαίωμα ψήφου;

Πληροφορίες λένε πως πολλοί δηλώνουν προβληματισμένοι από τη διαδικασία του
ακολουθήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και κάποιοι εκφράζουν έντονες ενστάσεις για
συγκεκριμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου. Έτσι, θεωρητικά, σε μια ενδεχόμενη
ψηφοφορία, κανείς δε θα μπορούσε να προδικάσει το αποτέλεσμα.

Είναι πιθανό όμως, να φτάσουμε σε ψηφοφορία για το θέμα της ενοποίησης; Είναι
εξαιρετικά δύσκολο, γιατί ο... αριστερός Υπουργός Παιδείας, με το καλοκαιρινό του
νομοθέτημα για την ανώτατη εκπαίδευση, στέρησε το δικαίωμα της έκφρασης άποψης για
θέματα ίδρυσης νέων τμημάτων, από τα όργανα διοίκησης ενός ιδρύματος... Άρα, είναι
πιθανότερο στη Σύγκλητο να γίνει απλά μια φιλολογική συζήτηση που δεν θα έχει
ουσιαστικό αποτέλεσμα...

Από την άλλη, για να επανέλθω στους συσχετισμούς... έχει ενδιαφέρον πως
μεταλλάσσονται κάποιοι τις τελευταίες ώρες, θετικά διακείμενοι μέχρι πρότινος για την
ενοποίηση ΑΕΙ και ΤΕΙ, επειδή θα είναι υποψήφιοι στις Πρυτανικές εκλογές της 6ης Ιουνίου.
Από τους τρεις φερόμενους ως υποψήφιους Πρυτάνεις – Κ. Πέτσιος, Τρ. Αλμπάνης και Ιω.
Γεωργίου – μόνο ο πρώτος ήταν ως τώρα, ειλικρινώς κατά της ενοποίησης. Ο τρίτος δεν
είχε υπογράψει το κείμενο των «166» και προσωπικά δε γνωρίζω τις απόψεις του για το
θέμα, ο δε πρώην Πρύτανης και εκ νέου υποψήφιος κ. Αλμπάνης επιχειρεί τις τελευταίες

2/3

Συγκέντρωση κατά της ενοποίησης με το ΤΕΙ
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 07 Μάιος 2018 09:49 -

ώρες να αποσυνδέσει το όνομά του και να αποσείσει τις όποιες ευθύνες του από το
«τερατούργημα» Γαβρόγλου, καίτοι είναι ένας εκ των ιθυνόντων νοών, στους οποίους
βασίστηκε η ιδέα της ομογενοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ήπειρο, εδώ και
τουλάχιστον ένα χρόνο...
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