Τα «βρόντηξε» ο Πρύτανης
Συντάχθηκε απο τον/την αλεξανδρος θεμελης
Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 22:22 -

Υπέβαλε παραίτηση και δεν πήγε στην Σύνοδο της Πάτρας

Χωρίς να θέλει να χρησιμοποιήσει τη λέξη «παραίτηση» αλλά ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας
τις πληροφορίες που τον θέλουν να έχει καταθέσει τέτοιο αίτημα στο υπουργείο Παιδείας
μίλησε στους «Ν.Α.» ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης,
μετά τα όσα κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες.

Ο ίδιος δεν βρέθηκε στην χθεσινή Σύνοδο των Πρυτάνεων στην Πάτρα, παρά το γεγονός ότι
είναι και μέλος του προεδρείου. Μια κίνηση που μπορεί να ερμηνευτεί μόνο ως συνέπεια της
πρόθεσής του να παραιτηθεί από τη θέση που κατέχει.

Οι λόγοι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί, αλλά μιλώντας στους «Ν.Α» ο κ. Αλμπάνης είπε με
νόημα: «Δεν ξέρω αν υπάρχει νόημα να είναι κάποιος Πρύτανης σε ένα πανεπιστήμιο που
κοντεύει να καταστραφεί. Δεν έχει νόημα να υπάρχει Πρύτανης όταν έρχεται η οικονομική
καταστροφή στο Πανεπιστήμιο», ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε ο κ. Αλμπάνης.
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Η πληροφορία περί παραίτησης κυκλοφόρησε από εργαζόμενους στο χώρο του
Πανεπιστήμιου που ενημέρωσαν τον Πρύτανη για την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στις
κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματίσει για χθες στην Πάτρα συνάδελφοί τους από άλλα
ΑΕΙ.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους ο κ. Αλμπάνης τους ενημέρωσε ότι ο ίδιος δεν θα είναι στη
Σύνοδο και πως έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή του, χωρίς να τους εξηγήσει τους λόγους
για τους οποίους έκανε κάτι τέτοιο.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν η παραίτηση του κ. Αλμπάνη έγινε αποδεκτή, με τον ίδιο
όμως να μεταθέτει χρονικά τις εξελίξεις για τη Δευτέρα.

«Τη Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις στο Υπουργείο και τότε θα μπορέσουμε να πούμε
περισσότερα», μας είπε ο Πρύτανης.

Στο μεταξύ, έγγραφες καταθέσεις έδωσαν την Πέμπτη στον ανακριτή οι συνδικαλιστές του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που διώκονται για παρακώλυση των εκλογών για το εσωτερικό
συμβούλιο του ιδρύματος. Ο πρόεδρος του συλλόγου διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων Κώστας Μπασιούκας και η πρώην πρόεδρος του συλλόγου διοικητικού
προσωπικού, Ντορέτα Ρίζου, βρέθηκαν κατηγορούμενοι για παρακώλυση των εκλογών, αφού
πρώτα είχαν κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες για την υπόθεση.
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