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Θζμα: 10ο υνζδριο ΠΟΔΕΠ

υνάδελφοι,
Ο πανεπιςτθμιακόσ ςυνδικαλιςμόσ βρίςκεται ςιμερα ςε κρίςιμθ καμπι. Μετά τον
ευτελιςμό που υπζςτθ ςτα μάτια τθσ κοινωνίασ τθν τετραετία των χαμζνων ευκαιριϊν
2005-2008, εξ αιτίασ τθσ επικυριαρχίασ δυνάμεων που ςκζφτονταν και δροφςαν όπωσ 30
χρόνια πριν, αφινοντασ χϊρο ςε αλλοπρόςαλλεσ κυβερνθτικζσ επιλογζσ, που αντί για
μεταρρφκμιςθ προκάλεςαν ζνα γραφειοκρατικό ανακάτεμα ςτα ΑΕΙ, αναπτερϊκθκε το
2009 με τθν ανάδειξθ ανανεωτικϊν δυνάμεων ςτθν θγεςία τθσ ΠΟΔΕΠ. Οι δυνάμεισ αυτζσ
ξεςθκϊκθκαν αυκόρμθτα ςτουσ κατά τόπουσ ςυλλόγουσ, οργανϊκθκαν υποτυπωδϊσ ςε
υφιςτάμενα ι νζα ςχιματα και είχαν ζναν κοινό ςτόχο: τθν απαλλαγι από τον παρωχθμζνο
μεταπολιτευτικό πανεπιςτθμιακό ςυνδικαλιςμό.
ιμερα αντιλαμβανόμαςτε πωσ, πριν κατζβουν ςτθν Ακινα τον Μάρτιο του 2009 για να
ανατρζψουν τθν παλιά διοίκθςθ τθσ ΠΟΔΕΠ, οι ανανεωτικζσ δυνάμεισ κάνανε ζνα
(αναπόφευκτο) λάκοσ πίςω ςτισ ζδρεσ τουσ. Ενϊ μζχρι τισ αρχζσ του 2009 εκφράηονταν
εκτόσ των επίςθμων ςχθμάτων των κατά τόπουσ ςυλλόγων τουσ, π.χ. ςτο πλαίςιο των
χιλίων, ςτθ μεγάλθ τουσ πλειοψθφία επζλεξαν τθν τελευταία ςτιγμι να αναςτιςουν τουσ
υφιςτάμενουσ ςυλλόγουσ, όπου οι δυνάμεισ τθσ πανεπιςτθμιακισ ςυντιρθςθσ διατιρθςαν
τθν ζντονθ παρουςία τουσ, αν όχι και τον ζλεγχο πολλζσ φορζσ. τθν Ακινα, τισ πρϊτεσ δυο
μζρεσ του 9ου υνεδρίου, οι ανανεωτικζσ δυνάμεισ είχαν τθν ευκαιρία να προχωριςουν
ςτθν ίδρυςθ μιασ νζασ ΠΟΔΕΠ, αφινοντασ τθν παλιά ςτθν αντίδραςθ των παρατάξεων τθσ
υςπείρωςθσ και τθσ ΔΗΠΑΚ, που ςτο μεταξφ τα είχαν ςπάςει. Δεν το επιχείρθςαν μζχρι
τζλουσ, διότι παραςφρκθκαν από το γεγονόσ ότι θ διαφαινόμενθ πλειοψθφία κα τουσ
επζτρεπε τελικά να πάρουν τθ διοίκθςθ τθσ παλιάσ ΠΟΔΕΠ, όπωσ και ζγινε. Ζτςι, θ
αυκόρμθτθ ςυνζγερςθ των ςυναδζλφων, κατ’ αρχιν τοπικά και ςτθ ςυνζχεια κεντρικά,
μπικε ςτο κανάλι υφιςταμζνων ςχθμάτων και διαδικαςιϊν, χωρίσ όμωσ να ζχει τθ δφναμθ
να αλλάξει τθ ροι του. Τποχρεϊκθκε με τον τρόπο αυτό να χρθςιμοποιιςει το format του
παρωχθμζνου πανεπιςτθμιακοφ ςυνδικαλιςμοφ και ζχαςε το momentum να δθμιουργιςει
κάτι πραγματικά νζο, για να καναλιηάρει τισ ανανεωτικζσ δυνάμεισ προσ εντελϊσ νζα
κατεφκυνςθ και να τισ πολλαπλαςιάςει.
ιμερα ξζρουμε πωσ θ ανανζωςθ του πανεπιςτθμιακοφ ςυνδικαλιςμοφ επιχειρικθκε μεν
από νζεσ δυνάμεισ, που ςυνεγζρκθκαν αυκόρμθτα ςτουσ κατά τόπουσ ςυλλόγουσ,
ανατρζποντασ και τθν παλιά διοίκθςθ τθσ ΠΟΔΕΠ, επιχειρικθκε όμωσ ς’ ζνα παρωχθμζνο
ςυνδικαλιςτικό πλαίςιο, που δεν ανατράπθκε, οφτε άλλαξε. Ζπρεπε να το ξζρουμε πωσ δεν
μπορείσ να βάλεισ νζεσ ιδζεσ ς’ ζνα παλιό κουτί. τθν πραγματικότθτα, επιχειριςαμε να
αναςτιςουμε ζνα πτϊμα, αναλωκικαμε ςε μάχεσ χαρακωμάτων με τουσ εκφραςτζσ του
παρελκόντοσ και χάςαμε το momentum τθσ ανανζωςθσ που κα μασ οδθγοφςε ςτο μζλλον.

Πϊσ είναι δυνατόν, ςυνάδελφοι, να κερδίςουμε τθ μάχη τησ ανανζωςησ όταν
υποχρεωνόμαςτε να δίνουμε κακθμερινά τθ μάχη του αυτονόητου με τισ δυνάμεισ του
παρελκόντοσ για να καταδικάςουμε τισ καταλιψεισ, να διαςφαλίςουμε τθν ανεμπόδιςτθ
λειτουργία των ακαδθμαϊκϊν οργάνων, να προαςπίςουμε το άςυλο, να ςταματιςουμε τθν
φυςικι καταςτροφι των υποδομϊν μασ και τθν κατάρρευςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτουσ
πανεπιςτθμιακοφσ χϊρουσ, τθ ςτιγμι που όλα αυτά ςε οποιοδιποτε άλλο χϊρο είναι
λυμζνα;
αν να μθν ζφταναν αυτά, τθ διετία που πζραςε δυο κρίςιμοι εξωγενείσ παράγοντεσ μασ
ζδωςαν ζνα καίριο πλιγμα:


Κατ’ αρχιν, ιρκαμε αντιμζτωποι με μιαν άνευ προθγουμζνου δθμοςιονομικι κρίςθ,
απζναντι ςτθν οποία ακόμθ και ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ με πολφ μεγαλφτερθ
απιχθςθ ςτθν κοινωνία (θ δικι μασ είχε ιδθ απαξιωκεί δραματικά πριν τθν κρίςθ)
αδυνατοφςαν να αντιδράςουν ςτοιχειωδϊσ. Η καλφτερθ ΠΟΔΕΠ των τελευταίων ετϊν
προςζκρουςε ςτθ χειρότερθ δυνατι ςυγκυρία από τθ μεταπολίτευςθ και μετά…



Κατά δεφτερο λόγο, αγνοθκικαμε επιδεικτικά από τθ νζα κυβζρνθςθ, που κατζκεςε
μια επικετικι μεταρρυκμιςτικι πρόταςθ χωρίσ να νοιάηεται όχι μόνο για το αν
υπάρχουν οι δυνάμεισ εκείνεσ να τθν υλοποιιςουν μζςα ςτα πανεπιςτιμια (και που αν
δεν τισ ζβριςκε ς’ εμάσ, αποροφμε ποφ κα τισ αναηθτοφςε), αλλά και αν θ πρόταςι τθσ
πιγαηε από τισ προςδοκίεσ του πιο δυναμικοφ κομματιοφ τθσ πανεπιςτθμιακισ
κοινότθτασ, που πιςτεφουμε ότι εκφράηουμε και εκπροςωποφμε.

Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ ςυγκαλείται αυτι τθν εβδομάδα το 10ο υνζδριο τθσ ΠΟΔΕΠ.
Η ςφγκλθςθ του υνεδρίου τθν χρονικι ακριβϊσ ςτιγμι που υποτίκεται πωσ ολοκλθρϊνεται
ο διάλογοσ του Τπουργείου Παιδείασ με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, αποτελεί για τθν
πανεπιςτθμιακι κοινότθτα χρυςι ευκαιρία να δϊςει αυτή διζξοδο από τθ βάςθ τθσ ςτο
προκφψαν αδιζξοδο κορυφισ μεταξφ Τπουργείου και υνόδου των Πρυτάνεων. Η ευκαιρία
αυτι είναι ςθμαντικι και, πάντωσ, δεν κα υπάρξει άλλθ ςτο άμεςο μζλλον. Ζχει να κάνει με
τθν εκλογι τθσ νζασ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ ΠΟΔΕΠ, ενόσ κρίςιμου εταίρου ςτο διάλογο
με το Τπουργείο. Η ΠΟΔΕΠ ςίγουρα δεν ζχει τθ δφναμθ μιασ ΑΔΕΔΤ, ζχει όμωσ jus standi
απζναντι ςτο Τπουργείο και διακριτό ρόλο ςε ςχζςθ με τθ φνοδο των Πρυτάνεων, τον άλλο
κρίςιμο κοινωνικό εταίρο. ε μασ εναπόκειται αν κα ςτείλουμε ικανοφσ και ειλικρινείσ
διαπραγματευτζσ απζναντι ςτο Τπουργείο ι κα του δϊςουμε ζνα ακόμθ άλλοκι για να
δικαιολογιςει τθ ςτάςθ του απζναντί μασ ςτα μάτια τθσ κοινωνίασ, όπωσ ςυνζβθ με τθν
προθγοφμενθ μεταρρυκμιςτικι απόπειρα.
Κακόςον μασ αφορά, εμείσ φιλοδοξοφμε να εκλζξουμε ζνα τουλάχιςτον μζλοσ μασ ςτθ νζα
Διοικοφςα Επιτροπι τθσ Ομοςπονδίασ μασ, ϊςτε να εκφράςουμε και ςε κεντρικό επίπεδο
τισ απόψεισ που καταςτιςαμε πλειοψθφικζσ ςτον δικό μασ ςφλλογο.
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