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13ο Συνζδριο τθσ ΠΟΣΔΕΠ, 17-19/02/2017
ΘΕΜΑ: Απολογιςμόσ *προσ τθ Διοικοφςα Επιτροπι+ πεπραγμζνων τθσ ΠΟΣΔΕΠ κατά τθ
διετία 1015-17 από τθν πλευρά τθσ ΚΙΠΑΝ.

Ολοκλθρϊκθκε άλλθ μια διετία ςτθ ηωι τθσ ΠΟΣΔΕΠ. Μια διετία πολφ διαφορετικι από
όλεσ τισ προθγοφμενεσ. Είναι θ μοναδικι διετία ςτα 28 χρόνια ηωισ τθσ, κατά τθν οποία θ
Ομοςπονδία -και μάλιςτα μια Ομοςπονδία Πανεπιςτθμιακϊν Κακθγθτϊν – δεν μπόρεςε
να ςυγκροτιςει Προεδρείο. Ενϊ παράλλθλα υπιρξε, για πρϊτθ φορά ςτα χρονικά τθσ
Ομοςπονδίασ, μια πρωτοφανισ ιςχυρι πλειοψθφία μελϊν τθσ ΔΕ -δφο «μεγάλεσ
παρατάξεισ» και 23 τουλάχιςτον μζλθ από τα 33 τθσ ΔΕ- θ οποία ςυμφωνοφςε ςε όλεσ τισ
βαςικζσ επιλογζσ ακαδθμαϊκζσ και πολιτικζσ. Όμωσ αυτοί αδυνατοφςαν να βγουν ανοιχτά,
να ομολογιςουν τθ ςυνεργαςία τουσ και να αναλάβουν τθν ευκφνθ για τθν πορεία, ςτθν
οποία οδθγοφςαν τθν Ομοςπονδία.
Παρόλα αυτά, όλοι αυτοί ςυμφωνοφςαν και ςυμφωνοφν
 ςτισ βαςικζσ κυρίαρχεσ υπερςυντθρθτικζσ κζςεισ τουσ για τα εκπαιδευτικά κζματα,
τθν ολικι αντιμεταρρφκμιςθ, κατάργθςθ των Συμβουλίων, κλπ,
 ςτθν ουςιαςτικι ςτιριξθ τθσ πολιτικισ τθσ Κυβζρνθςθσ και του Υπουργείου
Παιδείασ, κατά ζνα τρόπο πρωτοφανι ςτα 28 χρόνια φπαρξθσ τθσ Ομοςπονδίασ,
 ςτθν αδιαφορία για τα μεγάλθσ κλίμακασ εκφυλιςτικά φαινόμενα μζςα ςτα
πανεπιςτιμια,
 ςτθν αδιαφορία ι αδυναμία εναςχόλθςθσ με τα μεγάλα κεςμικά προβλιματα του
ακαδθμαϊκοφ ςυςτιματοσ.
Συνζπεια αυτισ τθσ κατάςταςθσ ιταν




θ Ομοςπονδία, παρόλο που είχε πρόγραμμα δράςθσ ψθφιςμζνο από το Συνζδριο
με ικανι πλειοψθφία, να μθ λειτουργιςει ςχεδόν κακόλου ςτο κεντρικό επίπεδο
για τθν ανάδειξθ και επίλυςθ των μεγάλων προβλθμάτων που απαςχολοφν τουσ
πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ και τα πανεπιςτιμια,
θ εκπροςϊπθςθ τθσ Ομοςπονδίασ ςτα διάφορα ςϊματα, όπωσ Σφνοδοσ
Πρυτάνεων, Διαρκισ Επιτροπι Μορφωτικϊν Υποκζςεων τθσ Βουλισ, Υπουργεία,
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ςυναντιςεισ με Κόμματα, κλπ, να είναι πάντα κατϊτερθ των περιςτάςεων,
υποτιμθτικι για το ςϊμα των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν αλλά και για τουσ
ίδιουσ που αυκαίρετα και ετςικελικά αυτοπροςδιορίηονταν και κυκλοφοροφςαν
ωσ εκπρόςωποι τθσ ΠΟΣΔΕΠ,
θ πλιρθσ απαξίωςθ τθσ Ομοςπονδίασ, ακόμα και μζςα ςτο δικό μασ, το
πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα, που αποδεικνφεται και από το γεγονόσ ότι θ παρουςία
τθσ αντιπροςωπείασ μασ -μονοπρόςωπθ πάντα- ςε ςθμαντικζσ εκδθλϊςεισ, όπωσ
για παράδειγμα οι Σφνοδοι Πρυτάνεων, ιταν ςτο επίπεδο ενόσ ολιγόλεπτου
χαιρετιςμοφ, όπωσ ςυνζβαινε με τισ Ομοςπονδίεσ ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικθτικϊν
Υπαλλιλων, κλπ. Δεν μιλάμε βζβαια για τισ πολφφερνεσ ςυναντιςεισ με οριςμζνα
κόμματα.

Με όλα αυτά δυςτυχϊσ, θ Ομοςπονδία επανιλκε ςταδιακά αλλά ουςιαςτικά ςτθν προ του
2009 κατάςταςθ, λόγω τθσ δράςθσ (ι παράλειψθσ δράςθσ) των ςυγκεκριμζνων
υπερςυντθρθτικϊν, αντιμεταρρυκμιςτικϊν και ςκλθρά ςυντεχνιακϊν δυνάμεων, με
ελάχιςτα ι ανφπαρκτα ακαδθμαϊκά χαρακτθριςτικά, κακϊσ και λόγω προςωπικϊν
πολιτικϊν, φιλοδοξιϊν και επιδιϊξεων.
Μάλιςτα, εκτιμάμε ότι θ ςθμερινι κρίςθ τθσ Ομοςπονδίασ είναι ποιοτικά χειρότερθ και
πιο επικίνδυνθ από εκείνθ ςτθν οποία βριςκόταν θ Ομοςπονδία πριν το 2009. Τοφτο
επειδι
o με τθ γενικότερθ παράλυςθ και αδιαφορία, που παρατθρείται ςτθν κοινωνία και
ιδιαίτερα ςτουσ πανεπιςτθμιακοφσ κφκλουσ, είναι πλζον πολφ δφςκολο να
διαμορφωκεί ςτο ορατό μζλλον ζνα νζο κίνθμα ανατροπισ τθσ μιηζριασ και του
εκφυλιςμοφ, που χαρακτιριηε ολόκλθρθ τθν προ του 2009 περίοδο,
o οι δυνάμεισ που προκάλεςαν τθν κρίςθ αυτι τθ φορά ζχουν ωσ ςτόχο τουσ να
διατθρθκεί θ Ομοςπονδία ςτο διθνεκζσ ς’ αυτι τθν κατάςταςθ
υπερςυντθρθτιςμοφ,
ςκλθρισ
ςυντεχνίασ,
ακραίου
ςυνδικαλιςμοφ,
αντιακαδθμαϊκότθτασ, αδιαφάνειασ και εκφυλιςμοφ, κακιςτϊντασ ζτςι τθν ίδια ζτι
περαιτζρω αναξιόπιςτθ και τισ παρεμβάςεισ τθσ αναποτελεςματικζσ.
Για να μπορζςει θ ΠΟΣΔΕΠ να υπερβεί αυτι τθν τραγικι κατάςταςθ ο μόνοσ τρόποσ είναι,
οι ςφνεδροι αιςκανόμενοι τισ ευκφνεσ που ζχουν αναλάβει ζναντι των ςυναδζλφων τουσ,
των φοιτθτϊν τουσ, αλλά και ζναντι του ακαδθμαϊκοφ ςυςτιματοσ ςτο ςφνολο του,
 με τθν ενεργι παρουςία και τισ ςυνεχείσ παρεμβάςεισ τουσ κατά τθ διάρκεια των
εργαςιϊν του Συνεδρίου να βοθκιςουν κακοριςτικά ςτθ διαμόρφωςθ των
κατάλλθλων κζςεων και αποφάςεων,
 ςτθ ςυνζχεια δε μπροςτά ςτθν κάλπθ να επιλζξουν τα ψθφοδζλτια εκείνα και τα
πρόςωπα, που κα μπορζςουν να μεταςχθματίςουν τισ όποιεσ αποφάςεισ παρκοφν
ςε δράςθ και πράξθ ςτα όργανα τθσ Ομοςπονδίασ.
Πρζπει άμεςα να ανατραπεί αυτι θ κατάςταςθ μζςα από τθν ουςιαςτικοποίθςθ των
διαδικαςιϊν τθσ Ομοςπονδίασ, τθν πολιτικι αντιπαράκεςθ ιδεϊν και απόψεων που κα
επιτρζψει ξανά τθν παραγωγι ιδεϊν και προτάςεων που κα ςυγκινοφν και κα εκφράηουν
τουσ ςυναδζλφουσ και τθ δυναμικι διεκδίκθςθ των οικονομικϊν και κεςμικϊν αιτθμάτων
μασ. Πρζπει επίςθσ ξεπερνϊντασ μικροπαραταξιακζσ ςκοπιμότθτεσ και προςωπικζσ
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φιλοδοξίεσ και αρχθγικζσ εμμονζσ, να ςυγκροτθκεί ςε ςϊμα και να εκλεγεί Προεδρείο τθσ
Ομοςπονδίασ από τα όργανα που κα προκφψουν, το οποίο κα εκφράςει τισ κζςεισ τθσ
Ομοςπονδίασ, όπωσ αυτζσ κα καταγραφοφν ςτο Συνζδριο και κα εκπροςωπιςει τθν
Ομοςπονδία αποτελεςματικά και με το επιβαλλόμενο από το ρόλο και το λειτοφργθμά
μασ κφροσ.
Η Ε.Γ. τησ ΚΙΠΑΝ προτείνει για ψήφιςη προσ την ΕΓ και τη ΔΕ τησ ΠΟΔΕΠ αυτό το
κείμενο ωσ
απολογιςμό τησ διετίασ 2015-17
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