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Με έκπληξη διαβάσαμε σε δημοσιεύματα εφημερίδων και αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, ότι ο
επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης του συνδυασμού «Αλλαγή Πορείας» κ. Θωμάς
Δημητρίου, δήλωσε ότι η απουσία εκπροσώπου της Δημοτικής Παράταξης «Ανεξάρτητη
Δημοτική Συνεργασία» από τη συνέλευση τοπικών κοινωνικών φορέων για το θέμα της
αναστολής της έναρξης λειτουργίας του πανεπιστημιακού Τμήματος Μετάφρασης και
Διερμηνείας, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 – 11 – 2019 στο Δημαρχείο, γεννά
«ερωτηματικά» για τη στάση μας απέναντι στο σοβαρό αυτό ζήτημα. Να υπενθυμίσουμε ότι
ο συνδυασμός μας έχει λάβει ξεκάθαρη και σαφή θέση, η οποία αποτυπώνεται στην
ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης από την πρώτη
ημέρα που το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου
Παιδείας.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής μας Παράταξης Γιάννης Γόγολος, πήρε επίσης
σαφή και ξεκάθαρη θέση στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας
την11 – 11 – 2019. Και η θέση αυτή είναι, να ζητηθεί από το Υπουργείο και τις πρυτανικές
αρχές, να διευθετήσουν όλες τις εκκρεμότητες ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία
του Τμήματος, έως την ημερομηνία που προβλέπει ο Νόμος την έναρξή του (ακαδημαϊκό
έτος 2020 – 2021), καθώς θεωρούμε ότι χρόνος υπάρχει αρκετός, αρκεί να υπάρξει
βούληση.Επίσης, διεκδικούμε να μην τεθεί η έναρξη λειτουργίας στην κρίση άλλου φορέα
αλλά να καθορισθεί δεσμευτική για όλους ημερομηνία έναρξης με νομοθετική διάταξη.
Ο κ. Γόγολος ήταν ο μόνος μάλιστα, που στη συνεδρίαση του Δ.Σ. άσκησε έντονη κριτική
προς όλες τις πλευρές που είναι υπεύθυνες για αυτή την αρνητική εξέλιξη. Δηλαδή προς τις
Κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις πανεπιστημιακές αρχές για την υποβάθμιση της
λειτουργίας των πανεπιστημιακών τμημάτων της πόλης μας τα τελευταία πέντε χρόνια.
Προς την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον πρώην Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, για την
χωρίς σοβαρή προετοιμασία, ίδρυση δια νόμου του Τμήματος το 2018, την μετάθεση του
χρόνου λειτουργίας του στο μέλλον και τη μη διασφάλιση των αναγκαίων για τη λειτουργία
του Τμήματος πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων). Φυσικά άσκησε την ίδια έντονη κριτική
και προς τη σημερινή Κυβέρνηση και την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία
έλαβε την απαράδεκτη απόφαση να αναστείλει την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος,
χωρίς κανένα διάλογο, εκμεταλλευόμενη τα λάθη και τις παραλείψεις (εσκεμμένες άραγε;)
της προηγούμενης Κυβέρνησης.
Όλα αυτά είναι γνωστά και μέσω επίσημων ανακοινώσεων του συνδυασμού μας. Συνεπώς,
προκαλεί απορία πως δεν τα γνωρίζει ο κ. Δημητρίου, ο οποίος ήταν παρών στην έκτακτη
συνεδρίαση του Δ.Σ. Τόσο ασθενή μνήμη διαθέτει;
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Και σε τελική ανάλυση τι ακριβώς επιδιώκει με τέτοιες ανακρίβειες; Μήπως να
αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τους κύριους υπευθύνους της εξέλιξης αυτής, που
δεν είναι άλλοι από τις Κυβερνήσεις τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της σημερινής της Ν.Δ.; Αν
συνεχίσει με την ίδια αλλοπρόσαλλη τακτική, δεν θα μας φανεί παράξενο να μας …
«κατηγορήσει» ότι ευθυνόμαστε για τα κακά χάλια του ΤΕΙ και την αναστολή λειτουργίας
του νέου Τμήματος.
Ειλικρινά δεν έχουμε καταλάβει τι σκοπεύει η Δημοτική Παράταξη του συνδυασμού «Αλλαγή
Πορείας» και ο επικεφαλής της κ. Δημητρίου. Κάνοντας «αντιπολίτευση στην
αντιπολίτευση», το μόνο που καταφέρνει είναι να διευκολύνει το έργο των κυβερνώντων
είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε στο Δήμο Ηγουμενίτσας. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβει
αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα καταφέρει να ασκήσει το ρόλο του αποτελεσματικά. Εκτός και
αν στην πραγματικότητα, δεν θέλει να το καταλάβει και αρκείται στο ρόλο του ουσιαστικού
υποστηρικτή του κ. Δημάρχου.
ΤΙ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, ΤΙ ΜΕΝΔΩΝΗ………
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