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ΘΕΜΑ: Η θέση της Δ.Ε. της ΚΙΠΑΝ για τις πολιτικάντικες πρακτικές του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ,
και την απεργία της 14/12 . Ναι στην ποιοτική αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος!
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΙΠΑΝ με πολλή προσοχή αλλά και έντονη δυσαρέσκεια παρακολουθεί
το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ να καταφεύγει σε κλασικού τύπου πολιτικάντικες πρακτικές για
•
•

να συγκαλύψει αφ’ ενός την πλήρη απουσία του από την παραγωγή σοβαρού έργου στα
πλαίσια της ακαδημαϊκής κοινότητας,
να ικανοποιήσει αφ’ ετέρου το ετερόκλητο μείγμα όλων των υπερσυντηρητικών δυνάμεων
από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος, που συνεισέφεραν με τις ψήφους τους για
την ανάδειξη του σημερινού Προεδρείου της Ομοσπονδίας.

Διαχρονικά, και μάλιστα μέσα στην περίοδο της μακράς και βαθιάς κρίσης, η χειμαζόμενη ελληνική
κοινωνία περιμένει από τους δασκάλους, ειδικά τους ακαδημαϊκούς, να συμπεριφέρονται και να
πράττουν με τρόπο ώστε να αποτελούν το υπόδειγμα για τους πολίτες και ειδικά τη νέα γενιά. Γι’
αυτό ως ΚΙΠΑΝ είμαστε αντίθετοι στη συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις σε βάρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και γενικότερα κάθε είδους διαταραχή της ήδη πολύπαθης
ακαδημαϊκής λειτουργίας των Ιδρυμάτων (βλέπε [1]).
Συγκεκριμένα, διαφωνούμε με τη συμμετοχή των πανεπιστημιακών στην πανελλαδική απεργία
που έχουν κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ για τις 14 Δεκεμβρίου 2017. Πέραν του γεγονότος ότι ως
δημόσιοι λειτουργοί (και όχι δημόσιοι υπάλληλοι) δεν ανήκουμε στις δυνάμεις των δύο
Συνομοσπονδιών, εκτιμούμε ότι δράσεις αυτής της μορφής
•
•
•

μάς απομακρύνουν από τον βαθύτερο χαρακτήρα του λειτουργήματος που υπηρετούμε,
δεν βοηθάνε, αν δεν υποσκάπτουν, την ουσιαστική προβολή των αιτημάτων μας, και
αδυνατίζουν σημαντικά τα επιχειρήματά μας για επαναφορά στην προ του 2008 ενιαία
αντιμετώπιση όλων των ειδικών μισθολογίων.

Πράγματι, αντιμετωπίζουμε πολλά και ποικίλα σοβαρότατα προβλήματα και ως άτομα αλλά και
ως σύνολα, πολύ πιο σοβαρά μάλιστα από αυτά, που αναφέρονται στις πρόσφατες επιφανειακές
και αβασάνιστες αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας. Όμως η προβολή και ανάδειξη των
προβλημάτων αυτών, τόσο στην κοινωνία όσο και στα κέντρα αποφάσεων, δεν μπορεί να
αγνοήσει και να παραγνωρίσει τον ρόλο και τη θέση μας. Ακριβώς αυτά τα στοιχεία μας
επιτρέπουν να διαμαρτυρηθούμε και μάλιστα πολύ έντονα, όπως έκανε παλαιότερα η ΠΟΣΔΕΠ και
οι κατά τόπους Σύλλογοι, με συνεντεύξεις, με συγκεντρώσεις, στο Υπουργείο Οικονομικών, στη
Βουλή, στις Περιφέρειες, με λαμπαδηφορίες, με εκδηλώσεις πολιτισμού, με ενημέρωση των
κομμάτων, της Βουλής, του Προέδρου της Δημοκρατίας και πολλών άλλων δράσεων, που
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συνάδουν με τον λειτουργικό και όχι υπαλληλικό χαρακτήρα της δουλειάς μας. Όλα αυτά δε
ελάμβαναν χώρα μετά τις ακαδημαϊκές -και επαγγελματικές κάποιων- υποχρεώσεις μας, χωρίς
καμιά διαταραχή του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Το αντίθετο μάλιστα, οδηγούσαν στην
ομαλοποίησή του.
Αυτά προτείνουμε να γίνουν και σήμερα, ώστε να μπορέσει η Ομοσπονδία να ανακτήσει κάποιο
μέρος της αξιοπιστίας και του κύρους που, με τιτάνιο έργο και μακροχρόνια προσπάθεια, είχε
κατορθώσει να κατακτήσει μόλις λίγα χρόνια πριν. Βέβαια για να γίνουν αυτά χρειάζεται πολύ
δουλειά, χρόνος, κόπος και κάποιοι που να τα διαθέσουν και να τα προσφέρουν.
Με βάση αυτό το σκεπτικό, και με πολλή περίσκεψη, η ΚΙΠΑΝ είναι η μόνη παράταξη στην
ΠΟΣΔΕΠ που δεν υπερψηφίζει στην Εκτελεστική Γραμματεία την απόφαση για συμμετοχή στην
24ωρη γενική απεργία που έχουν κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ για τις 14 Δεκεμβρίου 2017, ενώ
υποστηρίζει συντονισμένες δράσεις διαμαρτυρίας και διεκδίκησης.

ΚΙΝΗΣΗΣ

Δ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Σ Α Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η της
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

[1] ΚΙΠΑΝ-για τη μορφή των κινητοποιήσεων των πανεπιστημιακών καθηγητών και για τη στάση μας στην απεργία της
17ης Μαΐου 2017,
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2112&Itemid=483
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