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Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΤΥ Π Ο Υ
Θέμα: Στην πορεία προς το 11ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΣΔΕΠ: Ποιοι δεν πρέπει να λείπουν;
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ευχόμαστε Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους και Καλή Χρονιά,
Οι εκλογές για το 11ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, θα γίνουν σε όλους τους Συλλόγους μελών ΔΕΠ μέσα
στον Ιανουάριο 2013 και το ΣΥΝΕΔΡΙΟ θα γίνει στις 1-3 Φεβρουαρίου 2013. Όλοι έχουμε
συνείδηση της κρισιμότητας αυτής της περιόδου για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο αλλά και για τη
χώρα. Κεντρικός μας στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής στις εκλογές, αλλά και γενικότερα στις
διαδικασίες της Ομοσπονδίας, στο μέγιστο. Μια μαζική Ομοσπονδία είναι πιο ισχυρή και μπορεί
να δώσει απαντήσεις στα οξυμένα προβλήματα των πανεπιστημιακών και των πανεπιστημίων.
Έχουμε πλέον μια νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία (1619/2012 Απ. Πρωτοδικείου Αθηνών//
Απ. Διόρθωσης 3452/2012- Αυξ. Αριθμ. Βιβλίου Σωματείων 29041/27-7-2012), η οποία μάλιστα
έγινε πρόσφατα (1 Δεκεμβρίου 2012) πλήρες μέλος της Education International (EI: www.eiie.org), δηλαδή της παγκόσμιας οργάνωσης που έχει μέλη της Ομοσπονδίες εκπαιδευτικών όλων
των βαθμίδων με περίπου 30 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς. Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ είναι μέλη της από
πολλά χρόνια (εμείς δεν μπορούσαμε να γίνουμε μέλη, αφού δεν είχαμε καταστατικό εγκεκριμένο
από Πρωτοδικείο!). Έτσι η ΠΟΣΔΕΠ αποτελεί πλέον και επίσημα, μετά από 23 χρόνια λειτουργίας,
το μοναδικό θεσμικά κατοχυρωμένο όργανο εθνικής αλλά και διεθνούς εμβέλειας όλων των
πανεπιστημιακών καθηγητών στην Ελλάδα.
Με αυτά τα δεδομένα αλλά και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στα Πανεπιστήμια και τη
χώρα, θεωρούμε ότι πρέπει:
 Να μετατρέψουμε το 11ο Συνέδριο σε ένα τόπο διαλόγου, προβληματισμού και
αποφάσεων για τα κεντρικά προβλήματα του Πανεπιστημίου αλλά και της σχέσης του με
μια κοινωνία σε βαθειά κρίση.
 το Συνέδριο αυτό να αποτελέσει το σημείο συνάντησης ΟΛΩΝ των ζωντανών δημιουργικών
δυνάμεων των Πανεπιστημίων μας και γενικότερα να καθιερωθεί ότι στα Συνέδρια της
ΠΟΣΔΕΠ θα συζητούνται και θα αποφασίζονται ανά διετία τα σημαντικά ζητήματα
κεντρικής στρατηγικής του πανεπιστημιακού συστήματος της χώρας, από τους ίδιους τους
Πανεπιστημιακούς -άλλωστε είναι οι μόνοι που έχουν την απαιτούμενη γνώση και
εμπειρία.
 Να αναλογιστούμε ότι για να μπορέσει να προχωρήσει η μεταρρύθμιση και να
μπορέσουμε να χειριστούμε με το βέλτιστο τρόπο τις επερχόμενες εξελίξεις στην Ανώτατη
Εκπαίδευση και την Έρευνα, θα πρέπει να προκύψει μια ισχυρή ηγεσία -και τοπικά στους
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Συλλόγους αλλά και κεντρικά στην ΠΟΣΔΕΠ- σαφώς θετική προς την κατεύθυνση της
μεταρρύθμισης.
 Οι νέες ηγεσίες των ιδρυμάτων να έχουν δίπλα τους σοβαρές και υπεύθυνες ηγεσίες στους
Συλλόγους, ώστε να καταστούν σημαντικοί αρωγοί στους δύσκολους καιρούς που
έρχονται, αλλά και σταθερά αυστηροί ελεγκτές του έργου τους. Ρόλο ανάλογο βέβαια
καλείται να επιτελέσει και η νέα ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ κεντρικά αλλά κατά περίπτωση και
τοπικά.
Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, θα πρέπει όλοι να εμπλακούμε ενεργά στην υπόθεση
των εκλογών για το 11ο Συνέδριο. Για να είναι αυτό αποτελεσματικό, θα πρέπει πρώτα και κύρια
να υπερβούμε όλοι τις νοοτροπίες του παρελθόντος, όπως η αντίληψη ότι όσοι ασχολούνται με τα
της ΠΟΣΔΕΠ και των Συλλόγων είναι οι «συνδικαλιστές» και όσοι ασχολούνται με τα Συμβούλια
και τις άλλες θεσμικές θέσεις των ΑΕΙ (Πρυτάνεις Κοσμήτορες, Πρόεδροι, κλπ) είναι οι
«ακαδημαϊκοί» και οι ανεξάρτητοι. Αυτές οι διακρίσεις έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνιούνται και η
Ομοσπονδία μετατρέπεται σε συλλογική έκφραση όλων των δημιουργικών δυνάμεων, κάτι που
επιτρέπει να ελπίζουμε ότι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο βρίσκεται πιο κοντά στο επιδιωκόμενο
ποιοτικό άλμα..
Το 11ο Συνέδριο θα πρέπει να αποτελέσει τον τόπο συνάντησης:
 Όλων όσοι κατέχουν θεσμικές θέσεις, ειδικά αυτοί που έρχονται να υπηρετήσουν τη νέα
διοικητική δομή των πανεπιστημίων. Δεν υπάρχει καμιά αντίφαση ή ασυμβίβαστο μεταξύ
της ιδιότητας του εκλεγμένου μέλους της Διοίκησης ενός Ιδρύματος και αυτής του
συνέδρου στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας. Εδώ δεν έχουμε την αντίφαση μεταξύ
ελέγχοντος και ελεγχομένου, η οποία βέβαια όπου εμφανίζεται ξεφεύγει από τα όρια
της όποιας σοβαρότητας.
 Όλων όσοι -επηρεασμένοι από τις παραπάνω αναφερόμενες αντιλήψεις περί
«συνδικαλιστών» και «ακαδημαϊκών»- θεωρούσαν ακαδημαϊκά αναξιοπρεπές να
ασχοληθούν με οτιδήποτε είχε σχέση με την Ομοσπονδία. Η ενεργοποίηση τους στο
συλλογικό φορέα στέρησε ζωτικό χώρο από τις μειοψηφικές ομάδες περιορισμένων
ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών, που όταν επικρατούν σε αυτόν καταλήγουν στην ακραία
συντήρηση και αντίδραση σε κάθε μεταρρύθμιση.
Για το σκοπό αυτό:
1. Είναι σημαντικό να κινητοποιηθούν όλοι οι Πανεπιστημιακοί, ακόμη και εκείνοι που
βρίσκονται σε θεσμικά αιρετά όργανα, όπως Πρυτάνεις, Συμβούλια Ιδρύματος,
Κοσμητείες, Πρόεδροι. Οι εκλογές στο Σύλλογο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την
προηγούμενη Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013 δείχνουν το δρόμο σε όλους μας!
2. Επίσης είναι σημαντικό να κινητοποιηθούν όλοι εκείνοι, που ουδέποτε συμμετείχαν ή για
πολλά χρόνια απείχαν από αυτές τις δράσεις, επειδή είχαν εμπεδώσει την αντίληψη του
ανώφελου και του αναξιοπρεπούς. Ακόμα και αυτοί που δεν καλύπτονται από τα
υπάρχοντα ψηφοδέλτια, ας διαμορφώσουν καινούργια.
3. Θα πρέπει να καταβληθεί η μέγιστη προσπάθεια ώστε στους Συλλόγους να χρησιμοποιηθεί
επιστολική ή η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία δοκιμάστηκε πρόσφατα με επιτυχία, και
σε συνδυασμό με τη χαμηλή συνδρομή για την Ομοσπονδία εκτιμούμε ότι θα αυξήσει
σημαντικά τις δυνατότητες συμμετοχής περισσοτέρων συναδέλφων.
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Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
διεθνώς, το πανεπιστημιακό σύστημα εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, που επιβάλλονται από
τις ταχύτατες εξελίξεις στις επιστήμες, στην τεχνολογία, στην οικονομία, κατ’ επέκταση στην
κοινωνία και στον πολιτισμό. 0ι νέοι όροι διεθνοποίησης Κράτους, Οικονομίας και Επιστήμης
επιτείνουν την ανάγκη ριζικών αλλαγών. Ο συνδυασμός των παραπάνω με τη γενικότερη
βαθύτατη οικονομική -και όχι μόνο- κρίση που διέρχεται η χώρα καθιστούν την κατάσταση περί τα
πανεπιστημιακά πράγματα ιδιαίτερα κρίσιμη.
Στη σημερινή συγκυρία και με βάση τις κρισιμότατες αποφάσεις, που πρόκειται να ληφθούν το
επόμενο διάστημα για το παρόν και κυρίως το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας,
καθώς και το έντονα εκφυλισμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον της συνεχούς και κλιμακούμενης
βίας σε ορισμένα Πανεπιστήμια, θεωρούμε ότι πρώτιστο καθήκον όλων μας αποτελεί η
διοργάνωση ενός ΜΑΖΙΚΟΥ Συνεδρίου της Ομοσπονδίας των Πανεπιστημιακών Δασκάλων, ενός
Συνεδρίου που θα αποτελέσει το βήμα έκφρασης όλων των ιδεών, προτάσεων, θέσεων και
στρατηγικών, που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στους χώρους μας.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους με θέσεις και προβληματισμό για τα πανεπιστημιακά
δρώμενα να έλθουν στο Συνέδριο. Επαναλαμβάνουμε την πρόσκληση και πρόκληση προς
όλους, όσοι δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα ψηφοδέλτια, ας διαμορφώσουν καινούργια.
Το πανεπιστήμιο χρειάζεται περαιτέρω μεγάλες ριζικές αλλαγές και κυρίως χρειάζεται την
εμπέδωση ενός ουσιαστικού ακαδημαϊκού πολιτισμού. Για να διασφαλιστεί η επιτυχία αλλαγών
αυτής της κλίμακας θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο πραγματικής διαβούλευσης εκείνων
που ζουν στο πανεπιστήμιο και το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. Οι πανεπιστημιακοί
δάσκαλοι είναι πρωτίστως αυτοί, που ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να ΑΠΟΦΑΝΘΟΥΝ γι’ αυτά τα
κεφαλαιώδη ζητήματα εθνικών διαστάσεων.
Απ’ όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι αυτοί που δεν πρέπει να λείπουν από το 11ο Συνέδριο της
ΠΟΣΔΕΠ είναι σίγουρα όλοι αυτοί που μέχρι τώρα δεν είχαν ποτέ συμμετάσχει σε ανάλογες
διαδικασίες …… για τους υπόλοιπους δεν χρειάζεται να ανησυχούμε …… το δρόμο τον ξέρουν!!!
Ένα πρέπει να είναι το σύνθημα των ημερών που έρχονται:
ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ
Η AULA της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών μας χωρά όλους!!!
Συναδελφικά και φιλικά,

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
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