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Υποψήφιοι στο ίδιο σχήμα

Την πορεία που ξεκίνησαν το 2010 αλλά με διαφορετικούς ρόλους συνεχίζουν ο σημερινός
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, και ο αντιπρύτανης
Γιώργος Καψάλης, αφού οι δύο τους θα είναι εκ νέου υποψήφιοι σε αντίστροφους όμως
ρόλους για τις πρυτανικές εκλογές της 25 Ιουνίου στο ίδιο Σχήμα.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές ο υποψήφιος πλέον πρύτανης Γιώργος Καψάλης θα έχει στο
δικό του Σχήμα ως υποψηφίους αντιπρυτάνεις τους κ.κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, Θωμά
Μπάκα και Ανδρέα Φωτόπουλο.

Ο νέος νόμος για τις πρυτανικές εκλογές είχε αποκλείσει τους εν ενεργεία πρυτάνεις από
τη διεκδίκηση μιας δεύτερης θητείας, με τον κ. Αλμπάνη να μην κρύβει ποτέ πως αν του
δινόταν η ευκαιρία θα ήθελε να είναι ξανά υποψήφιος.
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Από τη στιγμή όμως που νομικά αυτό δεν γινόταν, φαίνεται ότι συμβιβάστηκε στη λύση της
αντιπρυτανείας αλλάζοντας ουσιαστικά ρόλους με τον κ. Καψάλη που κατά τη τετραετή
θητεία της σημερινής Πρυτανικής Αρχής ήταν το «δεξί χέρι» του σημερινού Πρύτανη.

Έτσι επί της ουσίας στις 25 Ιουνίου αντιμέτωπα θα τεθούν τρία σχήματα το εν εκ των
οποίων είναι κατά το ήμισυ ίδιο με αυτό που σήμερα διοικεί το Πανεπιστήμιο.

Το παράδοξο στην υπόθεση αυτή δεν είναι φυσικά η συμμετοχή του κ. Αλμπάνη στις
εκλογές, αλλά το γεγονός πως ο ίδιος, αν και δεν είχε δικαίωμα ψήφου, πήρε μέρος στην
τελική επιλογή των έξι υποψηφιοτήτων από τις οποίες προέκυψε η τελική τριάδα.

Φήμες ήθελαν τον κ. Αλμπάνη να προωθεί την υποψηφιότητα του Γ. Καψάλη με τον Πρύτανη
να ερωτάται μάλιστα για το θέμα αυτό διαψεύδοντάς το.

Ο κ. Αλμπάνης είχε χαρακτηρίσει τότε και τους έξι συναδέλφους του ικανούς, λέγοντας ότι
έχουν σημαντική εμπειρία και προσφορά στο Πανεπιστήμιο.
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