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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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13ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, 17-19/02/2017
ΘΕΜΑ: Απολογισμός [προς τo ΣΥΝΕΔΡΙΟ] πεπραγμένων της ΠΟΣΔΕΠ κατά τη διετία 101517 : η σκοπιά της ΚΙΠΑΝ

Ολοκληρώθηκε άλλη μια διετία στη ζωή της ΠΟΣΔΕΠ. Μια διετία πολύ διαφορετική
από όλες τις προηγούμενες. Είναι η μοναδική διετία στα 28 χρόνια ζωής της, κατά
την οποία η Ομοσπονδίας -και μάλιστα μια Ομοσπονδία Πανεπιστημιακών
Καθηγητών – δεν μπόρεσε να συγκροτήσει Προεδρείο. Τη στιγμή που υπήρξε για
πρώτη φορά μια πρωτοφανής ισχυρή πλειοψηφία μελών της ΔΕ -στο μέγεθος των
23 περίπου μελών από τα 33 της ΔΕ- η οποία συμφωνούσε σε όλες τις βασικές
επιλογές ακαδημαϊκές και πολιτικές.
Συμφωνούσαν και συμφωνούν
στις κύριες υπερσυντηρητικές θέσεις τους στα εκπαιδευτικά θέματα,
αντιμεταρρύθμιση, κατάργηση Συμβουλίων, κλπ,
στην ουσιαστική στήριξη της πολιτικής της Κυβέρνησης και του Υπουργείου
Παιδείας,
στην αδιαφορία για τα μεγάλης κλίμακας εκφυλιστικά φαινόμενα μέσα στα
πανεπιστήμια,
στην αδιαφορία ή αδυναμία ενασχόλησης με τα μεγάλα θεσμικά
προβλήματα του ακαδημαϊκού συστήματος,
Συνέπεια αυτής της κατάσταση ήταν
• η ομοσπονδία να μην λειτουργήσει σχεδόν καθόλου στο κεντρικό επίπεδο
για τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τους πανεπιστημιακούς
καθηγητές και τα πανεπιστήμια,
• η εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στα διάφορα σώματα, όπως Σύνοδος
Πρυτάνεων, Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής,
Υπουργεία, συναντήσεις με Κόμματα, κλπ, να είναι πάντα κατώτερη των
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περιστάσεων, υποτιμητική για το σώμα των πανεπιστημιακών καθηγητών
αλλά και για τους ίδιους που αυθαίρετα
και ετσιθελικά
αυτοπροσδιορίζονταν και κυκλοφορούσαν ως εκπρόσωποι της ΠΟΣΔΕΠ,
• η πλήρης απαξίωση της Ομοσπονδίας -ακόμα και μέσα στο δικό μας
σύστημα- αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η παρουσία της αντιπροσωπίας
μας -μονοπρόσωπη πάντα- ήταν στο επίπεδο ενός ολιγόλεπτου χαιρετισμού,
όπως έκαναν οι Ομοσπονδίες ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικών Υπαλλήλων, κλπ. Δεν
μιλάμε βέβαια για τις περίφημες συναντήσεις με ορισμένα κόμματα.
Κάποιες φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους.
Με όλα αυτά δυστυχώς, η Ομοσπονδία επανήλθε σταδιακά αλλά ουσιαστικά στην
προ του 2009 κατάσταση, λόγω της δράσης (ή απουσίας δράσης) των
συγκεκριμένων
υπερσυντηρητικών,
αντιμεταρρυθμιστικών
και
σκληρά
συντεχνιακών δυνάμεων, με ελάχιστα ή ανύπαρκτα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά,
καθώς και λόγω προσωπικών πολιτικών, φιλοδοξιών και επιδιώξεων.
Μάλιστα, εκτιμάμε ότι η σημερινή κρίση της Ομοσπονδίας είναι ποιοτικά χειρότερη
και πιο επικίνδυνη από εκείνη στην οποία βρισκόταν η Ομοσπονδία πριν το 2009.
Τούτο επειδή
o με τη γενικότερη παράλυση και αδιαφορία, που παρατηρείται στην κοινωνία
και ιδιαίτερα στους πανεπιστημιακούς κύκλους, είναι πλέον πολύ δύσκολο
να διαμορφωθεί στο ορατό μέλλον ένα νέο κίνημα ανατροπής της μιζέριας
και του εκφυλισμού, που χαρακτήριζε όλη την προ του 2009 περίοδο,
o οι δυνάμεις που προκάλεσαν την κρίση αυτή τη φορά έχουν ως στόχο τους
να διατηρηθεί η Ομοσπονδία στο διηνεκές σ’ αυτή την κατάσταση
υπερσυντηρητισμού, σκληρής συντεχνίας, ακραίου συνδικαλισμού,
αντιακαδημαϊκότητας, αδιαφάνειας και εκφυλισμού, καθιστώντας έτσι την
ίδια έτι περαιτέρω αναξιόπιστη και τις παρεμβάσεις της αναποτελεσματικές.
Με όλα τα περιγραφόμενα παραπάνω δεδομένα η Κίνηση Πανεπιστημιακής
Αναβάθμισης αντλώντας δυνάμεις από τη μακρόχρονη πλέον εμπειρία που έχει
συσσωρεύσει στις 2 περίπου δεκαετίες ύπαρξης της προσπάθησε να αναπληρώσει
εν μέρει το δυσαναπλήρωτο κενό στην Ομοσπονδία. Ομαδοποιώντας τις
παρεμβάσεις μας κατά τη διετία που πέρασε, οι κυριότεροι άξονες στους οποίους
κινήθηκαν οι παρεμβάσεις μας είναι οι παρακάτω:
Α) Θεσμικά ζητήματα του πανεπιστημιακού συστήματος: Η διετία που πέρασε
ήταν ιδιαίτερα έντονη σε θεσμικά θέματα. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, πιστή στον
υπερσυντηρητικό χαρακτήρα της, κατεδάφισε ότι είχε κτιστεί με πολύ κόπο,
περισσότερο διάλογο και περισσό κουράγιο τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια είχαν
φροντίσει και προηγούμενοι υπουργοί -μάλιστα πανεπιστημιακοί καθηγητές- να
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ξεκινήσουν την κατεδάφιση των μεταρρυθμίσεων.
χαρακτηριστικές παρεμβάσεις της ΚΙΠΑΝ είναι

Στα

πλαίσια

αυτά

για το σχέδιο του νέου θεσμικού πλαισίου των πανεπιστημίων: Εντολή
«Όπισθεν ολοταχώς!» (19-4-2015)
Να αποσυρθεί άμεσα το σχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και
την Έρευνα και να αναλάβει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τις
ευθύνες της (28-6-2015)
για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων
θεμάτων...Υπ. Παιδείας» (13-10-2015 )
Δελτίο Τύπου για την επιστολή της Πρωτοβουλίας "Παιδεία 2015" στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου ( 20-10-2015)
για τo ερωτηματολόγιο προς τα Συμβούλια Ιδρύματος των ΑΕΙ: "Αιδώς, κύριε
Γαβρόγλου!" (12-3-2016 )
για σειρά τροπολογιών που έφερε η Κυβέρνηση στον προ μηνός ψηφισθέντα
Ν. 4368 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα», 12-7-2016
για τις νέες τροπολογίες που κατέθεσε η κυβέρνηση (31-8-2016 )
για τη νυχτερινή μετατροπή ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε μόνιμους λέκτορες - Ο
κατήφορος συνεχίζεται (3-9-2016 )
για την αναστολή της λεκτοροποίησης του ΕΔΙΠ και την απίστευτη
ελαφρότητα του Υπουργείου Παιδείας (7-9-2016)
Ομότιμοι και συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές στα εκλεκτορικά, 12-10-2016
Αυθαίρετη ερμηνεία του Υπουργείου αφαιρεί τη δυνατότητα εξέλιξης των
μη μόνιμων επίκουρων καθηγητών (21-12-2016)
για το νομοσχέδιο express του κυρίου Γαβρόγλου. Οι εκλογές, το ευρώ και η
δραχμή στο τέλος του τούνελ (6-2-2017)
Β) Σπουδές, ακαδημαϊκή ποιότητα, αριστεία. Το μεγάλο στοίχημα της διετίας. Η
στρατηγική των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι βασισμένη στην αρχή ότι η «αριστεία είναι
ρετσινιά». Κάποιοι, επιφανειακοί γνώστες του χώρου και των ιδεών που
ασπάζεται, όταν το άκουσαν στο κοινοβούλιο από το «σοφό καθηγητή» νόμισαν
ότι αποτελούσε μια παραξενιά του ανθρώπου. Δεν γνώριζαν ότι αυτοί οι άνθρωποι
επί δεκαετίες είχαν εφαρμόσει αυτές τις αρχές στα πανεπιστήμια και ειδικά στα
πλέον εμβληματικά και ιστορικά από αυτά και είχαν καταφέρει αρκετά στο πεδίο
του εκφυλισμού της ακαδημαϊκής ποιότητας και της αριστείας σε πείσμα της
υψηλής αξίας καθηγητών και φοιτητών. Σε αυτό το πεδίο ενδεικτικά έχουν γίνει οι
ακόλουθες παρεμβάσεις:
• για την 3η εξεταστική σε όλα τα μαθήματα (21-5-2015)
• Η αριστεία υπό διωγμό από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και το Υπουργείο των
αιώνιων φοιτητών, (9-11-2015)
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• για την ακαδημαϊκότητα, την ποιότητα σπουδών, την πρόσθετη εξεταστική
κ.α, (14-2-2016)
• για την υποβάθμιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από την Πολιτική
Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την Κυβέρνηση (3-7-2016)
•

Μεταγραφές – ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ κ. ΓΕΝΙΚΟΥ

Γ) Μεταπτυχιακά, Έρευνα, προγράμματα. Ένα πεδίο στο οποίο οι άνθρωποι του
ΣΥΡΙΖΑ γενικά ποτέ δεν είχαν καλές σχέσεις. Οι λόγοι ποικίλοι, κυρίως όμως
ακαδημαϊκού χαρακτήρα υπενδεδυμένου ενίοτε με ιδεολογήματα και αγκυλώσεις
προσχηματικές ή πραγματικές. Εδώ έχουμε παρεμβάσεις
o Σχέδιο νόμου «Ελληνικό Ίδρυμα Ερευνών και Καινοτομίας» - ο υπουργός
διορίζει σωρηδόν και προκηρύσσει προγράμματα!, 25-9-2015
o Νομοθετικό εγχείρημα για την Έρευνα, χωρίς διάλογο και προοπτική..., (1512-2015)
o για τα Μεταπτυχιακά, τα δίδακτρα και το ερωτηματολόγιο της κ. Αν. Υπ.
Παιδείας,(15-4-2016)
o για τα Μεταπτυχιακά, τα δίδακτρα και το ερωτηματολόγιο της κ. Αν. Υπ.
Παιγια το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ‘Έρευνα και άλλες διατάξεις»,
(19-4-2016 )
o Μεταμεσονύκτιες Τροπολογίες από την Κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την
Έρευνα, (5-5-2016)
o για τον Νόμο 4683 «Ρυθμίσεις για την ‘Έρευνα και άλλες διατάξεις», 20-52016 δείας, (15-4-2016)
o για τη «μελέτη» και τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα
Μεταπτυχιακά, (18-6-2016 )
o για σειρά τροπολογιών που έφερε η Κυβέρνηση στον προ μηνός ψηφισθέντα
Ν. 4368 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα», (12-7-2016)
o Σχέδιο νόμου «Ελληνικό Ίδρυμα Ερευνών και Καινοτομίας» - ο υπουργός
διορίζει σωρηδόν και προκηρύσσει προγράμματα!, (25-9-2015)
o Αλλάζει ριζικά η πολιτική αξιοποίησης των κονδυλίων των
συγχρηματοδοτούμενων έργων του Υπουργείου Παιδείας, (12-10-2016)
o για το νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά. Αντιλαμβάνεται η Αν. Υπουργός
τις συνέπειες; (31-10-2016 )
Δ) Οικονομικά των πανεπιστημίων και των Πανεπιστημιακών: εδώ έχουμε δύο
αρνητικούς παράγοντες να αντιμετωπίσουμε α) την βαθιά οικονομική κρίση που
διέρχεται η χώρα και β) την πλήρη ανεπάρκεια των κυβερνόντων να διαχειριστούν
κατά ένα στοιχειωδώς ικανοποιητικό τρόπο την οικονομική κατάσταση. Σχετικές
παρεμβάσεις της ΚΙΠΑΝ
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για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί αναγκαστικού εσωτερικού
δανεισμού από τα διαθέσιμα (και) των Πανεπιστημίων, (22-4-2015)
Δώρον άδωρον και εμπαιγμός από το Υπουργείο οι πρόσθετες επιχορηγήσεις
της τελευταίας στιγμής, (14-12-2015 )
για το Ασφαλιστικό και τη συμμετοχή στην απεργία της Πέμπτης 4
Φεβρουαρίου, (2-2-2016)
Οι καταβολές των ΕΛΚΕ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, 25-9-2016
Αλλάζει ριζικά η πολιτική αξιοποίησης των κονδυλίων
συγχρηματοδοτούμενων έργων του Υπουργείου Παιδείας, 12-10-2016

των

Μισθολογικά: Όταν μια κυβέρνηση εφαρμόζει επιλεκτικά αποφάσεις
δικαστηρίων, η Δημοκρατία κινδυνεύει, 12-10-2016
Ε) Θέματα Επιστημών Υγείας και Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων:
περί «Κλινικού Καθηγητή»: ακύρωση ΚΥΑ από το Σ.τ.Ε., η θέση της ΠΟΣΔΕΠ
και η αντίδραση της Εταιρίας Συντονιστών Διευθυντών ΕΣΥ, 15-7-2016,
Ορισμός ομάδας εργασίας για τους οργανισμούς των Πανεπιστημιακών
Νοσοκομείων: η Κυβέρνηση φροντίζει για τα Πανεπιστήμια χωρίς τα
Πανεπιστήμια, 31-7-2016. [ΨΗΦΙΣΜΑ]
για την τελευταία προσπάθεια "ανωτατοποίησης" της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), 12-1-2017
ΣΤ) καταλογισμοί:
κακώς αποσύρεται η διάταξη για τους καταλογισμούς στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, 13-4-2016
για την επιχειρούμενη συλλήβδην αμνήστευση τυχόν μη νόμιμων πράξεων
και δαπανών των ΑΕΙ, 23-2-2016
Δελτίο Τύπου: Το πάγωμα των προσλήψεων στα ΑΕΙ επιφέρει πλήγματα στην
αξιοκρατία και διευκολύνει την εκδήλωση εξωθεσμικών παρεμβάσεων στις
εξελίξεις των καθηγητών, 29-11-2016
Ζ) Βία, τρομοκρατία, εκφυλισμός του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος: δυστυχώς σε
αυτό τον άξονα τα γεγονότα μας ανάγκασαν να παρέμβουμε αρκετές φορές επαναλαμβάνουμε και πάλι δυστυχώς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους:
βανδαλισμούς στην όψη του κτηρίου της Πρυτανείας του ΕΜΠ (10-3-2015)
Ε.Γ. ΚΙΠΑΝ: Έκκληση προς τον ακαδημαϊκό και πνευματικό κόσμο, τη νέα
γενιά και κάθε υπεύθυνο πολίτη : Αγκαλιάστε το Πανεπιστήμιο!, (15-4-2015)
Για το «καθολικό bullying” που από χρόνια βιώνει το Ελληνικό Δημόσιο
Πανεπιστήμιο και τις ευθύνες των αντιπολιτευομένων κυβερνώντων, (6-42015)
για το επεισόδιο βίας και τρομοκρατίας εναντίον της καθηγήτριας Ελένης
Ματζουράνη, μέλους του ΣΙ του ΕΚΠΑ (9-10-2015)
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Για την ΕΔΕ στο ΠΑΜΑΚ για τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης (Ν.
Μαραντζίδης), 11-11-2015
για την έγκληση/μήνυση της κ. Θάνου : το όνομα μας είναι ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ (7-3-2016)
για τα επεισόδια κατά Συγκλητικών του Πανεπιστημίου Πατρών (17-4-2016 )
για τη βία, ανομία και εγκληματικότητα, που φωλιάζει στο ιστορικό
συγκρότημα του ΕΜΠ στην Πατησίων, (18-11-2016)
ΚΙΠΑΝ- για την επίθεση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο εναντίον του αν.
καθηγητή Άγγελου Συρίγου. Όχι στο φασισμό! (15-2-2017)
Η) Απώλειες – αναχωρήσεις σημαντικών συναδέλφων:
1. Αποχαιρετισμός στον Χρήστο Νικολάου, 30-4-2015
2. Συλλυπητήρια επιστολή προς τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ για τον Κ. Δημόπουλο, 1312-2015
3. Αποχαιρετισμός στον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, 12-2-2016
4. για τον πρόωρο θάνατο της δημοσιογράφου Μαρίας Παπουτσάκη, 15-2-2016
5. Αποχαιρετισμός στον Γιάννη Τσαμουργκέλη, 29-5-2016
6. Αποχαιρετισμός στο δάσκαλο Δημήτρη Μαρωνίτη, 14-7-2016
7. Αποχαιρετισμός στο συνάδελφο Σταύρο Ιωαννίδη, 20-6-2016
8. Αποχαιρετισμός στον Σταύρο
Κωνσταντακόπουλο, που έφυγε πριν από 2
χρόνια, ακριβώς το αντίστοιχο Σάββατο του 12ου Συνεδρίου. Για το Σταύρο
ειδικά επιβάλλεται να αναφερθώ στη στάση που τήρησε σε δύο κρίσιμες
περιόδους για την Ομοσπονδία: στο 9ο Συνέδριο του 2009, που συνέβαλε τα
μέγιστα, με την ψυχραιμία και πολιτική ωριμότητά του, στην υπέρβαση του
μεγάλου χάσματος και στον έλεγχο των ισχυρών διασπαστικών τάσεων, που
είχαν δημιουργηθεί και στο 11ο Συνέδριο του 2013 αντιμετώπισε με εντιμότητα
και ακαδημαϊκή υπευθυνότητα τις γνωστές πολιτικές ραδιουργίες.
Ζητώ από το Προεδρείο στον κατάλληλο χρόνο να καλέσει το σώμα του 13ου
Συνεδρίου να κρατήσει ενός λεπτού σιγή όχι μόνο για τους συναδέλφους που
αναφέρονται παραπάνω αλλά και για τις δεκάδες άλλους αφανείς μεν αλλά
σκληρούς σκαπανείς της επιστήμης, της διανόησης και των τεχνών στα δύο
τελευταία χρόνια.
Στα περισσότερα από αυτά δυστυχώς η ΠΟΣΔΕΠ ήταν συστηματικά απούσα,
σιωπούσα ή τυφλή. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που κινήθηκαν διαδικασίες
διαλόγου, μάλλον κατέληγαν στο κενό. Έτσι η Ομοσπονδία βρέθηκε με μια
σημαντική πλειοψηφία, η οποία δεν ήθελε ή/και δεν μπορούσε να σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων. Και αυτά στην πιο κρίσιμη περίοδο που διέρχεται το
πανεπιστήμιο -και η χώρα- για πολλές δεκαετίες. Ίσως από την εποχή του

ΚΙΠΑΝ

6/7

Εμφυλίου! Τα αποτελέσματα αυτής της ανεπάρκειας και της ανυπαρξίας τα
βλέπουμε σήμερα μπροστά μας. Πτώση κατά 25% τουλάχιστον στη συμμετοχή των
συναδέλφων στις εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων. Άρνηση πολλών
εκλεκτών συναδέλφων όχι μόνο να εκτεθούν σε ψηφοδέλτια αλλά και το χειρότερο
να προσέλθουν στην κάλπη. Κρίμα, κρίμα και ντροπή!
Ντροπή για την τραγική κατάσταση στην οποία μας οδήγησε η συμπεριφορά
συγκεκριμένων ατόμων αλλά και συγκεκριμένων συλλογικοτήτων!
Σταυρακάκης Νικόλαος εκ μέρους της
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α της
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
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