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Προς
τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σε απάντηση της από 3/11/2014, ανακοίνωσης του Δ.Σ. του Συλλόγου μελών ΔΕΠ, το Συμβούλιο
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα:
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του Οκτωβρίου 2014 (25 έως και 29/10/2014)
είχαν προγραμματιστεί και πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από εκδηλώσεις, όπως:
1. Ολομέλεια του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τη φυσική παρουσία όλων
των μελών του,
2. Συνάντηση Προέδρων, Αναπληρωτών Προέδρων και Μελών Συμβουλίων από μεγάλο
αριθμό Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας και ιδιαιτέρως του δικού μας,
3. Κοινή συνεδρίαση των μελών των Συμβουλίων με τις Πρυτανικές Αρχές μεγάλου
αριθμού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας,
4. Σεμιναριακή Επιστημονική Ημερίδα με συμμετοχή διακεκριμένων Καθηγητών από όλα
τα Πανεπιστήμια της χώρας και του δικού μας και
5. Εικαστικές εκδηλώσεις όπως:
- Έκθεση ζωγραφικής,
- Έκθεση συλλεκτικών φαρμακοδοχείων και
- Έκθεση παλαιών χαρτών της Ηπείρου και του Ιονίου.
Όλα αυτά στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και με τη σύμφωνη γνώμη των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου μας.
Τα θέματα που συζητήθηκαν και απασχόλησαν ήταν η αναγκαιότητα των Συμβουλίων στα
Ελληνικά Πανεπιστήμια, η Έρευνα, η Τεχνολογία, η Καινοτομία, η Εκπαίδευση, η
χρηματοδότηση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα ερευνητικά προγράμματα, η εξωστρέφεια
του Πανεπιστημίου, η διασύνδεση του πτυχίου με την αγορά εργασίας, η διοίκηση και η
οικονομική διαχείριση του πανεπιστημίου και ο ρόλος των διαφόρων ειδικοτήτων εργαζομένων
στην λειτουργία του πανεπιστημίου, μεταξύ άλλων.
Ενώ όλες οι εκδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στο Συνεδριακό Κέντρο
«Κάρολος Παπούλιας» στην πανεπιστημιούπολη, που είναι ο φυσικός χώρος – η εστία μας για
την πραγματοποίηση παρόμοιων εκδηλώσεων - η Σεμιναριακή Επιστημονική Ημερίδα της
τετάρτης 29/10/2014 μεταφέρθηκε σε Ξενοδοχείο της πόλης, διότι υπήρξε δυστυχώς η
πληροφόρηση και αλλεπάλληλα δείγματα βίαιης διάλυσης της ημερίδας όπως επιβεβαιώθηκε
από τον βανδαλισμό του Συνεδριακού Κέντρου.
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Επιπλέον για την οδυνηρή λήψη της απόφασης της μεταφοράς, υπήρξε η θλιβερή εμπειρία της
πρώτης Ολομέλειας του Συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές
προσκλήθηκαν από κοινού με όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να συμμετάσχουν
και να εκφράσουν τις απόψεις τους στο πνεύμα του δημοκρατικού διαλόγου που όλοι
οφείλουμε να σεβόμαστε και να υπηρετούμε.
Δυστυχώς στην εκδήλωση εκείνη εμφανίστηκαν κάποιοι «φοιτητές και εργαζόμενοι» που
διέλυσαν την συνάντηση και καθύβρισαν τα μέλη του Συμβουλίου, τον Πρύτανη και άλλους
παράγοντες της πολιτείας. Εμπόδισαν την προσέλευση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για την
αναγόρευση, ενός διακεκριμένου επιστήμονα κατόχου βραβείου Nobel, σε επίτιμο διδάκτορα
του πανεπιστημίου μας, αναιρώντας έτσι την έννοια της ακαδημαϊκής αριστείας και
προσβάλλοντας βάναυσα την εικόνα και το κύρος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα μάτια του
υψηλού ξένου προσκεκλημένου μας.
Το Συμβούλιο τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία και τους νόμους όπως εφαρμόζονται
σε όλες τις Δημοκρατικές κοινωνίες και όλες οι διαδικασίες που ακολουθεί είναι διαφανείς και
καταγράφονται στα πρακτικά που τηρούνται.
Είναι κρίμα διότι τρέχοντα θέματα όπως μεταγραφές, χρηματοδότηση, διαθεσιμότητα,
προκηρύξεις και διορισμoί μελών ΔΕΠ ήταν στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης των
προεδρείων των συμβουλίων και θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ευρύτερου
διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων. Δυστυχώς μια ακόμα σπουδαία ευκαιρία κοινού
βηματισμού από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας –
συμβούλια, πρυτανικές αρχές, φοιτητές, εργαζόμενοι – προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης
των Πανεπιστημίων και την εγκατάσταση πνεύματος ακαδημαϊκής αριστείας χάθηκε και πάντως
όχι με ευθύνη του Συμβουλίου και των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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