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Θέμα: Οι θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για τη μορφή των κινητοποιήσεων
των πανεπιστημιακών καθηγητών και για τη στάση της στην απεργία της 17ης Μαΐου.
Η ΚΙΠΑΝ, για λόγους αρχής, είναι αντίθετη σε μορφές κινητοποίησης που διαταράσσουν την
εκπαιδευτική διαδικασία και ως εκ τούτου θίγουν ιδίως τους επιμελείς φοιτητές που
ενδιαφέρονται για τις σπουδές τους. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι αντίθετη, επίσης για λόγους
αρχής, με το δικαίωμα της νόμιμης απεργίας, το οποίο εξάλλου κατοχυρώνεται συνταγματικά.
Η άσκηση, και η ίδια η επίκληση του δικαιώματος της απεργίας, ειδικά στον πανεπιστημιακό χώρο
απαξιώθηκε και εκφυλίστηκε ήδη από τις προηγούμενες δεκαετίες, με αποκορύφωμα αυτήν του
2000-2009, όπου οι περισσότερες από τις απεργίες που συχνά-πυκνά προκήρυσσε η ΠΟΣΔΕΠ, «για
σοβαρό λόγο» κάθε φορά, πραγματοποιούνταν μόνο στα δελτία τύπου, ή στήριζαν την επιτυχία
τους σε ταυτόχρονες καταλήψεις των αιθουσών και των γραφείων μας.
Τώρα λοιπόν, που υπάρχει όντως σοβαρός λόγος, όπως και σε άλλες εξίσου σοβαρές περιστάσεις,
η αξιοπιστία και η συμμετοχή σε απεργία των πανεπιστημιακών έχει από καιρού κατακρημνιστεί,
όπως στο γνωστό παραμύθι «λύκος στα πρόβατα».
Άλλωστε είναι αποδεκτό (και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί πλειστάκις προκειμένου να δικαιολογηθεί
η μη περικοπή αποδοχών ή ακόμη πιο αγωνιστικά η μη δήλωση της απεργίας), ότι το
πανεπιστημιακό έργο δεν έχει ωράριο, δεν είναι εργασία σε φάμπρικα, και ότι τα μέλη ΔΕΠ
εξακολουθούν, και όταν δεν (μπορούν να) πηγαίνουν σε γραφεία και εργαστήρια, έστω και με
περιορισμένη ευχέρεια, να μελετούν, να ερευνούν, να παρακολουθούν πειράματα εξ
αποστάσεως, να συνεργάζονται μεταξύ τους και με τους φοιτητές, και αναπληρώνουν κατά το
δυνατόν τις χαμένες διδακτικές ώρες. Η έννοια της απεργίας δηλαδή σε σχέση με τη φύση του
έργου και την αποστολή των καθηγητών πανεπιστημίου είναι συζητήσιμη. Ορισμένοι όμως
εξακολουθούν να λειτουργούν στον 21ο αιώνα με αποκλειστική αναφορά στις συνθήκες και τους
τρόπους αντίδρασης των εργαζομένων του 19ου αιώνα.
Αυτή η απαξίωση του δικαιώματος της απεργίας εδώ και χρόνια συμβαδίζει με, και τροφοδοτείται
από έναν ευρύτερο και σημαντικότερο εκφυλισμό, που καλλιεργήθηκε από συνεχείς διαταραχές
στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πανεπιστημιακή λειτουργία -με αποχές, καταλήψεις,
καταστροφές υποδομών και απώλειες ανυπολόγιστων ωρών εργασίας στα πανεπιστήμια- τις
οποίες αποφάσιζαν τις περισσότερες φορές κάποιες μειοψηφίες, και μάλιστα έξω από τις
συλλογικές αντιπροσωπευτικές διαδικασίες.
Οι ευθύνες για την υποβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος βέβαια κατανέμονται
αναλογικά σε όλους αυτούς που συμφωνούσαν, ανέχονταν ή σιωπούσαν απέναντι σε αυτές τις
μορφές αντιακαδημαϊκών δράσεων, αναιρώντας στην ουσία τον ρόλο τους και τον βαθύτερο
παιδαγωγικό χαρακτήρα του λειτουργήματός τους. Αυτή η ανοχή, υποστήριξη, ή καθοδήγηση
κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων και από αυτούς που σήμερα έχουν κυβερνητικές ευθύνες, είναι
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που τις τέσσερεις τελευταίες δεκαετίες αποτέλεσε τη μήτρα των φαινομένων βίας, τρομοκρατίας
και διάλυσης που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια σε πολλά Ιδρύματά μας.
Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές οφείλουν και -αν θέλουν- μπορούν να βρουν και άλλους τρόπους,
δυναμικούς συνάμα και "πολιτισμένους", πρωτότυπους, αποτελεσματικούς, για να
δημοσιοποιήσουν προς την κοινωνία και την εξουσία, και να διεκδικήσουν ουσιαστικά και
τελεσφόρα, τα πολλά και δίκαια αιτήματά τους. Το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ την περίοδο 2009-13
απέδειξε ότι τέτοιοι τρόποι υπάρχουν και είναι πραγματοποιήσιμοι (παρά το σαμποτάζ που
δέχτηκε από σχετικές Πανεπιστημιακές Σχολές που κλήθηκαν να βοηθήσουν σε δράσεις
πολιτισμού, από Πρυτάνεις θεατρίνους αλλά και από το εσωτερικό της τότε ηγεσίας της
Ομοσπονδίας). Ας ακολουθήσει και η σημερινή ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ αυτά τα βήματα.
Με αυτό το σκεπτικό, και όχι χωρίς συζήτηση, η ΚΙΠΑΝ είναι η μόνη παράταξη στην ΠΟΣΔΕΠ που
δεν υπερψήφισε στην Εκτελεστική Γραμματεία την απόφαση για συμμετοχή στην 24ωρη γενική
απεργία της 17ης Μαΐου, ενώ στους τοπικούς συλλόγους οι συνάδελφοι ψηφίζουν, όπως κάθε
φορά, ανάλογα με την προσωπική τους στάση στο θέμα.
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