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Καταγγελίες για την προεπιλογή των υποψηφίων

Πολιτικές διαστάσεις που αγγίζουν ακόμα και τον εν ενεργεία Πρύτανη Τριαντάφυλλο
Αλμπάνη δίνει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ στις πρυτανικές εκλογές, με αφορμή την επιλογή των
τριών υποψηφίων και το «κόψιμο» των υπόλοιπων από το Συμβούλιο Διοίκησης.

Σε ανακοίνωσή του και αφού έγινε γνωστό ότι ο κ. Αλμπάνης θα συμμετέχει ξανά στην
εκλογική διαδικασία ως υποψήφιος αναπληρωτής Πρύτανης με το Σχήμα του Γιώργου
Καψάλη, ο ΣΥΡΙΖΑ Ιωανίνων κάνει λόγο για επιλογή υποψηφίων της αρεσκείας του
Συμβουλίου Διοίκησης που «φιλοτεχνούν, χρησιμοποιώντας μια παραπλανητική,
ψευδο-προοδευτική ρητορική και εκμεταλλευόμενοι τις «υψηλές» –δήθεν- πολιτικές
γνωριμίες τους στην Αριστερά ή την Κεντροαριστερά», φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τον
νυν Πρύτανη.

Παράλληλα σημειώνει πως τα «Συμβούλια Ιδρύματος» επιχειρούν να εδραιώσουν τον νόμο
4009/11 της τέως υπουργού Α. Διαμαντοπούλου μέσω της προ-επιλογής των υποψηφίων
της αρεσκείας τους για τη θέση του Πρύτανη, αποκλείοντας από τις πρυτανικές εκλογές
κάθε «ενοχλητικό «πανεπιστημιακό που έχει εκφράσει αντίθετη γνώμη ή έχει
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Ταυτόχρονα, αφήνει αιχμές και για τη σημερινή Διοίκηση του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων για
την οποία υποστηρίζει ότι μπορεί σε επίπεδο επικοινωνιακό να εμφανίστηκε κατά του
νόμου Διαμαντοπούλου, στην πράξη όμως δεν έκανε τίποτα για να τον αποκρούσει.

Γι' αυτό το λόγο – υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ- η στάση αυτή των μελών της Πρυτανείας
εξαργυρώνεται με την συμμετοχή τους στις επερχόμενες εκλογές.

«Παρά τη μεγαλοστομία και την κομπορρημοσύνη των δήθεν μεταρρυθμιστών, ο ν. 4009/11
και αυτοί που τον ακολούθησαν δεν έθιξαν μέχρι τώρα στο ελάχιστο τα πελατειακά δίκτυα
που λυμαίνονται τη διοίκηση των δημοσίων ιδρυμάτων και υποβοηθούν την εφαρμογή της
κυβερνητικής πολιτικής μέσω της συστηματικής προώθησης «προθύμων» και «ημετέρων».
Να το έχουν υπόψη τους οι «παράγοντες» κάθε απόχρωσης και είδους: ουδέν κρυπτόν υπό
τον ήλιον! Όλοι κρίνονται από τη στάση και τα έργα τους και όχι από την ωραιοποιημένη
εικόνα που οι ίδιοι φιλοτεχνούν, χρησιμοποιώντας μια παραπλανητική, ψευδο-προοδευτική
ρητορική και εκμεταλλευόμενοι τις «υψηλές» –δήθεν- πολιτικές γνωριμίες τους στην
Αριστερά ή την Κεντροαριστερά», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ σημείωνει:

«Πέρα και ενάντια σε παράγοντες και παραγοντίσκους, το αίτημα για διαφάνεια,
δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη που καταγράφτηκε ανάγλυφα στις πρόσφατες
εκλογές θα διογκώνεται από εδώ και πέρα μέρα με την ημέρα και θα σαρώσει τελικά όλα τα
κόμματα, τις πρακτικές και τα πρόσωπα που εδραίωσαν τη διαπλοκή και έφεραν τη χώρα
μας στο χείλος της καταστροφής. Και τότε ο νόμος 4009/11 θα καταργηθεί, τα ελληνικά
Πανεπιστήμια θα αφεθούν ελεύθερα να επιλέξουν την πραγματική ηγεσία τους, να
επιβάλουν τη λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα της ακαδημαϊκής ζωής και να συμβάλουν με το
δικό τους τρόπο στο Όραμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου».

2/2

