
Σπύρος Ευαγγέλου (sevagel@cc.uoi.gr) 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

καταθέτω  υποψηφιότητα  για  το  Συμβούλιο  του  Ιδρύματος,  παρότι  έχει  προκαλέσει  τόση
αμφισβήτηση,  έχει  επικριθεί  από  όλες  τις  Συγκλήτους  κι  έχει  παραπεμφθεί  ως
αντισυνταγματικό στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Βιογραφικό

1954: Γεννιέται στο χωριό Καλέντζι Ιωαννίνων.

1976: Αποφοιτά με άριστα από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

1980:  Αποκτά διδακτορικό (D. Phil.)  από το Theoretical Physics Department University of
Oxford, τίτλος διατριβής: “Dynamic Jahn-Teller effect in Solids”. 

1980-83:  Ερευνητής στο Department  of  Mathematics,  Imperial  College,  University  of
London,  στο Theoretical  Physics  Dept,  University  of  Oxford  και στο Ινστιτούτο Laue-
Langevin, Grenoble Γαλλίας.  

1983-84: Υπηρετεί στρατιωτική θητεία. 

1985-86: Ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ινστιτούτο
Ηλεκτρονικής Δομής και Laser. 

1986-: Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αρχικά επίκουρος 86-
90, αναπληρωτής 90-96, επισκέπτης στο ΙΤΕ μέχρι το 2000 και καθηγητής από 1996 μέχρι
σήμερα.

1992-:  Συμμετέχει  ως  αναπληρωτής  και  κύριος  επιστημονικός  υπεύθυνος  του  Ελληνικού
κόμβου  σε  τέσσερα  τετραετή  επιστημονικά   ερευνητικά  δίκτυα  στις  νανοεπιστήμες,  σε
συνεργασία  με  χώρες  της  ΕΕ.  Συνεργάζεται  με  το  τμήμα  Φυσικής  στο  Πανεπιστήμιο  του
Lancaster και συμμετέχει στο 5ο δίκτυο με τίτλο: Fundamentals of Nanoelectronics

Ερευνητικό έργο: Στις νανοεπιστήμες, φαινόμενα κβαντικής μεταφοράς, κβαντικό χάος και
κβαντική θεωρία πληροφορίας. Έχω 81 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά κύρους
(π.χ. 4 στο Physical Review Letters, 22 στο Physical Review, κ.λπ.), βιβλία και κριτής για το
βραβείο Nobel φυσικής.

Διδακτικό  έργο:  Για  τρείς  δεκαετίες  διδάσκει  προπτυχιακά  και  μεταπτυχιακά  μαθήματα,
κβαντική  φυσική,  στατιστική  φυσική,  θεωρία  πολλών  σωματίων,  κβαντική  θεωρία
πληροφορίας, πολύπλοκα συστήματα, μαθηματικές μέθοδοι φυσικής, κ.λπ.

Ζητώ να με ψηφίσετε: 

(i) Για να μου δοθεί η δυνατότητα να συνεισφέρω σε έναν πιο διαλλακτικό τρόπο
διοίκησης. Το προηγούμενο μοντέλο είχε πολλά θετικά όμως πολλοί πιστεύουν
ότι  δεν μας  εξασφαλίζει  στην κρίσιμη  περίοδο  που  διανύουμε. Η  οποιαδήποτε



αλλαγή θα στηριχθεί στους νέους ανθρώπους, πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στο
διεθνές  κύρος του  Ιδρύματος,  π.χ.  αν  είχαμε  ένα  Νομπελίστα ανάμεσά  μας  θα
έβλεπαν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με άλλο μάτι.

(ii) Για να θέσω έναν ιεραρχικό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Χρειάζεται
αλλαγή νοοτροπίας, να δοθεί σημασία στα βασικά, η έρευνα να γίνει χρήσιμη και
η διδασκαλία αποδοτική, να προσαρμοσθούν στις σημερινές ανάγκες.  Γι’ αυτό η
ψήφος σας είναι σημαντική, στο συμβούλιο προβλέπονται ευρείες αρμοδιότητες.
Η εμπειρία μέχρι τώρα έχει δείξει ότι ένα σωρό αξιόλογοι συνάδελφοί μας, π.χ.
όσοι  δεν  συμμετείχαν  στις  Γενικές  Συνελεύσεις  των  Τμημάτων,  ήταν  στο
περιθώριο  μέχρι  τώρα,  καιρός  να  αξιοποιηθούν.  Στο  νέο  σύστημα  διοίκησης
παραμένει,  έστω  και  με  διαφορετική  μορφή,  η  Σύγκλητος  κι  ο  Πρύτανης,  που
εγγυάται την έκφραση κάθε διαφορετικής φωνής στα κοινά του Πανεπιστημίου.

(iii)Για  την  αποκατάσταση  της  φήμης  μας.  Για  μείνουμε  μακριά  από  αξιολογήσεις,
αριστείες, και κάθε είδους ανόητα στερεότυπα που κυκλοφορούν ευρέως λες κι
είμαστε άλογα ράτσας. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε αξιολογηθεί ουσιαστικά και
κατ’  επανάληψη,  σε  εξελίξεις  και  εκλογές.  Δεν  πιστεύω  είναι  σωστό  να
διαλαλούμε τα επιτεύγματά μας αλλά ο κόσμος αξίζει να μάθει την αλήθεια, π.χ.
ότι  έχουμε  διακριθεί  διεθνώς  ο  καθένας  στον  τομέα  του,  πιάνουμε  δουλειά  σε
μεγάλη ηλικία, κ.λπ. Η αξιολόγηση κατά τη γνώμη μου χρειάζεται πρωτίστως σε
όσους αναλαμβάνουν υπουργεία, η ψήφος δεν αρκεί.

Έχω  όρεξη  να  συμμετάσχω στη  διοίκηση, πιστεύω μπορώ να βοηθήσω με
φρέσκες ιδέες, π.χ. σε τρόπους αξιοποίησης όλου του έμψυχου δυναμικού. Στις
σημερινές συνθήκες απαιτείται αλλαγή του τρόπου σκέψης, όχι απλή διόρθωση.
Οι  περισσότεροι  μπορούν  να  βοηθήσουν,  τόσα  χρόνια  ήταν  στα  πράγματα  οι
ίδιοι και οι ίδιοι, πιστεύετε δεν έχουν φθαρεί; Τελευταία συχνά ακούτε κι όσους
δίνουν  υποσχέσεις  χωρίς  να  τις  πιστεύουν  ούτε  οι  ίδιοι.  Είμαι  από  δω  και
διαμένω εδώ, διαθέτω την απαραίτητη εμπειρία, δεν συμμορφώνομαι “προς τας
υποδείξεις",  δεν  μου  αρέσει  η  πολυνομία,  θέλω  οι  φοιτητές  μας  να  μην
ταλαιπωρούνται (κάνουν σχεδόν διπλάσιο χρόνο για να τελειώσουν τις σπουδές
τους), κ.λπ. Η εκπαίδευση του μέλλοντος πρέπει να λάβει υπόψη τις οικονομικές
απαιτήσεις  της  κοινωνίας  και  την  ανάγκη,  να  δώσει  το  απαραίτητο  υπόβαθρο
στους  φοιτητές,  καθώς  και  τη  δημιουργία  μιας  πολιτιστικής  ταυτότητας.  Σας
εγγυώμαι ότι το  Πανεπιστήμιο δεν θα διαλυθεί, ούτε κι εμείς θα απολυθούμε, οι
πολιτικοί να απολύσουν όσους διόριζαν τόσα χρόνια.

Η σημερινή κατάσταση μας κρατάει ξύπνιους τα βράδια, βρεθήκαμε με πολύ
κόπο στην κορυφή της εκπαίδευσης και οδεύουμε στον πάτο. Είμαι στη διάθεσή
σας για να βοηθήσω σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.  

Με εκτίμηση,



Σπύρος Ευαγγέλου.

                                                             


