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Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ

«Στις 6 Ιουνίου, δεν επιλέγουμε μόνο διοίκηση αλλά και τι Πανεπιστήμιο θέλουμε...»... Με το
δίλημμα αυτό που θυμίζει κάτι από το... δημοψήφισμα του 2015, όταν μιλούσαμε για
εκλογές, ερωτήματα και διακυβεύματα... ο Γιώργος Θυφρονίτης, καθηγητής του Τμήματος
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, διεκδικεί την νίκη στις πρυτανικές εκλογές της

1/4

Aναφανδόν κατά της συνένωσης o Γιώργος Θυφρονίτης
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2018 12:01 -

ερχόμενης Τετάρτης, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και με τη συνέντευξη τύπου το πρωί της
Παρασκευής, παρουσίασε κατ' αρχάς, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί το
προωθούμενο σχέδιο απορρόφησης του ΤΕΙ Ηπείρου από το τοπικό ΑΕΙ, «ανερμάτιστη
πολιτική» που θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ο Γιώργος Θυφρονίτης είναι αν όχι ο μόνος, ένας εκ των τριών υποψηφίων Πρυτάνεων που
κάνει εντονότερα σαφή την αντίδρασή του κατά του επιχειρούμενου σχεδίου ενοποίησης
Πανεπιστημίου και ΤΕΙ και σίγουρα, ο... ειλικρινέστερος και συνεπέστερος γιατί αυτή τη
θέση εξέφρασε εξ αρχής και πρωτοστάτησε μάλιστα στις αντιδράσεις με την κίνηση των
«166» και ακολούθως...

Στη συνέντευξη τύπου το πρωί της Παρασκευής, ο κ. Θυφρονίτης ανέδειξε το θέμα αυτό
στο κεντρικό διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης της Τετάρτης και ξεκίνησε μιλώντας
για τους λόγους για τους οποίους το σχέδιο της ενοποίησης δεν πρέπει να προχωρήσει.
Μίλησε για προσπάθεια δημιουργίας ενός «γίγαντα πάνω σε πήλινα πόδια»... και
χαρακτήρισε το σχέδιο νόμου «ανερμάτιστη πολιτική άνευ προγράμματος και μελέτης
σκοπιμότητας...»

Ανέπτυξε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τα κύρια επιχειρήματα κατά της ενοποίησης,
ξεκινώντας από τον κίνδυνο ερημοποίησης του Πανεπιστημίου από διδακτικό προσωπικό.
Από τα παλιά (15) και τα υπό ίδρυση νέα τμήματα (12), 27 στο σύνολο, σε λίγα χρόνια, με
τη δεδομένη πορεία συνταξιοδότησης του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, τα
μισά και πλέον τμήματα δεν θα έχουν ούτε 10 μέλη ΔΕΠ! Ο μονοψήφιος αριθμός μελών ΔΕΠ
ανά τμήμα θα είναι κανόνας...

Το δεύτερο επιχείρημα του κ. Θυφρονίτη ήταν επίκληση των όσων έλεγε πριν από δυο
χρόνια, ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας που τάσσονταν κατά της ενιαιοποίησης του χώρου της
ανώτατης εκπαίδευσης. Σήμερα, προωθεί αυτό που τότε κατήγγελε... μια «μη βιώσιμη
προοπτική» για τα Πανεπιστήμια που συγχωνεύονται με ΤΕΙ, όπως σημείωσε ο καθηγητής.

Τρίτον, το σχέδιο απορρόφησης του ΤΕΙ Ηπείρου δεν έχει τη στοιχειώδη συναίνεση και δεν
προηγήθηκε ο ελάχιστος διάλογος με την τοπική ακαδημαϊκή κοινότητα, σύμφωνα με τον κ.
Θυφρονίτη. 178 μέλη ΔΕΠ έχουν υπογράψει επιστολή κατά του σχεδίου νόμου και 7 από τα
15 τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν καταλήξει σε ψηφίσματα κατά της
συνένωσης. «Κανείς εκ των πρωταγωνιστών της συνένωσης δεν αναλαμβάνει την
πατρότητα της πρότασης» παρατήρησε σκωπτικά και απαντώντας σε δημοσιογραφική
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ερώτηση στη συνέχεια, «φωτογράφισε» τον Τριαντάφυλλο Αλμπάνη και το Σπύρο
Γεωργάτο...

Τέταρτον, η συνένωση σύμφωνα με τον κ. Θυφροονίτη, θα καταστήσει το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων από εξωστρεφές και με καλές αξιολογήσεις ΑΕΙ σήμερα, σε «περιφερειακού
χαρακτήρα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα», τύπου «city college», αφού λόγω φόρτου του
εκπαιδευτικού έργου, οι λιγοστοί πανεπιστημιακοί θα σταματήσουν να παράγουν έρευνα.

Ακολούθως, ο κ. Θυφρονίτης απάντησε και στα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, όπως για
παράδειγμα στον ισχυρισμό ότι «η διεύρυνση άργησε»: «Το μέγεθος δεν κάνει την ποιότητα,
ουκ εν τω πολλώ το ευ» ανέφερε ο καθηγητής και έφερε ως παράδειγμα το Πανεπιστήμιο
Κρήτης που έχει 16 τμήματα αλλά και το MIT με μόλις 5 σχολές...

Σε όσους μιλούν για ενιαίο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, του Υπουργού
συμπεριλαμβανομένου, παρατήρησε πως πραγματικά ενιαίος χώρος της ανώτατης
εκπαίδευσης είναι οι αλληλοσυμπληρούμενοι τομείς των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και των ερευνητικών
κέντρων και όχι αυτό που πάει να γίνει τώρα...

Αν ο νόμος...

Στο υποθετικό ερώτημα της ψήφισης του νόμου μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της
νέας Πρυτανικής αρχής, και στο ενδεχόμενο να είναι αυτός ο νέος Πρύτανης, ο κ.
Θυφρονίτης δήλωσε πως δεν θα περιμένει την 1η Σεπτέμβρη, αλλά θα αναλάβει δράση σε
πολλά επίπεδα από την επομένη των εκλογών. Ασκώντας τα νόμιμα μέσα, με απόφαση της
Συγκλήτου θα ζητήσει την απόσυρση του νόμου και θα προσπαθήσει να πείσει το Υπουργείο
για το λάθος του. Αν δε καταφέρει και τότε, η νέα Σύγκλητος με Πρύτανη τον ίδιο, θα
κατευθύνει τις νέες θέσεις μελών ΔΕΠ μόνο στα παλιά τμήματα του Πανεπιστημίου και όχι
στα υπό ίδρυση. Στο ερώτημα αν αυτό συνιστά υπονόμευση του νόμου ή παράβαση του
νόμου, ο κ. Θυφρονίτης τόνισε πως απαράβατη αρχή του ως δημόσιου λειτουργού είναι η
εφαρμογή του νόμου. Απλά εν προκειμένω, θα μιλάμε για ένα μη λειτουργικό νόμο...

Τέλος, ο υποψήφιος Πρύτανης δεν άφησε σε δεύτερη μοίρα τα γενικότερα θέματα του
τοπικού ΑΕΙ, ζητώντας διαφάνεια στη διοίκηση και στην κατανομή των ερευνητικών
κονδυλίων, θέσπιση οργανισμού και εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας κτλ. «Τα τελευταία
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οκτώ χρόνια η διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ήταν μια ισοηλεκτρική γραμμή...»
σημείωσε χαρακτηριστικά.

Π. Μπούρχας
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