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Γράμμα προς Συλλόγους Μελών ΔΕΠ σχετικά με το 14ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ.

E

κ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων της
Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
γράφουμε για να σας προτείνουμε, όσοι και
όποια σχήματα εκ των συλλόγων συμφωνούν,
κοινή κάθοδο για την Διοικούσα Επιτροπή της
ΠΟΣΔΕΠ.
Μέχρι σήμερα τα διάφορα σχήματα που
διεκδικούν θέσεις στη ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ κατεβαίνουν με μακροσκελή προγράμματα και συναγωνίζονται στην καλλιέπεια των προτάσεών
τους. Δυστυχώς όμως, αυτές οι όμορφες τοποθετήσεις δεν αντιστοιχούν σε έργα από πλευράς της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ, η οποία παραμένει
πολύ πίσω από τις διεκδικητικές μας ανάγκες.
Θεωρούμε ότι η πρόσδεση των μελών της
ΔΕ με τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους και η δέσμευσή τους να μεταφέρουν και να υποστηρίζουν στην ΔΕ τις θέσεις που διαμορφώνονται
στου Συλλόγους, όπως και αντίστροφα, η ενημέρωση και κρίση από τα μέλη των συλλόγων
πάνω στα πεπραγμένα και τις δράσεις που αποφασίζει (ή δεν αποφασίζει) η Διοικούσα Επιτροπή θα μπορούσε να δώσει μεγάλη ώθηση
στο ζωντάνεμα της ΔΕ.
Τα διάφορα σχήματα που εκφράζονται στα
συνέδρια της ΠΟΣΔΕΠ δεν πάσχουν από πολιτικές θέσεις ούτε από σοβαρές αναλύσεις που
ξεκινούν από τα προβλήματα της Ελληνικής κοινωνίας και καταλήγουν στα προβλήματα των
πανεπιστημιακών. Παρόλ’ αυτά όμως, ο συνδικαλισμός στον χώρο του ΔΕΠ απομαζικοποιεί-

ται και φθίνει από συνέδριο σε συνέδριο. Διαχρονικά, οι μόνες προσπάθειες που κέρδισαν
τη συμπάθεια των μελών ΔΕΠ ήταν εκείνες που
προήλθαν από διασυλλογικές πρωτοβουλίες με
άμεση συμμετοχή των πρωτοβάθμιων οργανώσεων, όπως για παράδειγμα συνέβη με το διασυλλογικό που λειτούργησε με πρωτοβουλία
του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ κατά τον χειμώνα
και την άνοιξη του 2018.
Προτείνουμε λοιπόν, χωρίς κανένας σύνεδρος η σχήμα να εγκαταλείψει τις θέσεις του,
όποιοι συνάδελφοι συμφωνούν να κατέβουν
με ενιαίο ψηφοδέλτιο ως εκπρόσωποι συλλόγων. Η δέσμευσή τους θα είναι ότι θα μεταφέρουν στη ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ τις θέσεις που διαμορφώνονται στο Σύλλογό τους πάνω στα εκάστοτε
συζητούμενα θέματα και αντιστρόφως, θα μεταφέρουν στους Συλλόγους τους τα όποια ερωτήματα τίθενται στη ΔΕ, προκειμένου να καταλήγουν οι Σύλλογοι σε θέσεις. Επίσης, ανάλογα
με τον αριθμό των εδρών που θα καταλάβει
αυτό το ψηφοδέλτιο στη ΔΕ και την ΕΓ, θα γίνεται εναλλαγή των εκπροσώπων των Συλλόγων
που συμμετέχουν, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όρος για να συμμετέχει κάποιος στο ψηφοδέλτιο θα είναι η αποδοχή των παραπάνω,
ότι δηλαδή στη ΔΕ θα λειτουργεί ως εκπρόσωπος Συλλόγου και όχι παράταξης. Εννοείται ότι
στις συζητήσεις στο πρωτοβάθμιο όργανό του
(ΓΣ και ΔΣ του Συλλόγου του), ο κάθε συνάδελ-

φος θα υποστηρίζει τις απόψεις του, όποιες κι ταφέρει τις θέσεις στις οποίες τελικά θα κατααν είναι αυτές και όπως και αν έχουν διαμορ- λήξει ο Σύλλογός του στη ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ και να
φωθεί. Απλώς, υποχρέωσή του θα είναι να με- ψηφίζει γι’ αυτές.
***
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μείς, ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΘΕ του ΕΚΠΑ κάνουμε αυτή την πρόταση προς όλα τα μέλη των Συλλόγων που συμμετείχαν στο διασυλλογικό του 2018 και
ελπίζουμε σε θετικές απαντήσεις. Είμαστε της γνώμης ότι ένα τέτοιο πρότυπο λειτουργίας ενδεχομένως να δώσει νέα ζωή στην ΠΟΣΔΕΠ και να ανατρέψει την πορεία απομαζικοποίησής της.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Κ. Μηλολιδάκης

Σ. Κολλιόπουλος

