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Για το 15ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ
Το 15ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ επρόκειτο να γίνει τον Φεβρουάριο του 2021, αλλά αναβλήθηκε λόγω της
πανδημίας. Πραγματοποιήθηκε τελικά υβριδικά στις 17-19 Δεκεμβρίου, με μόλις το 27% των συνέδρων
να προσέρχονται επί τόπου στη Φιλοσοφική του ΕΚΠΑ. Ευχαριστούμε τους 3.500 περίπου
συναδέλφους που έστειλαν εκπροσώπους στο συνέδριο από 33 εκ των 44 συλλόγων-μέλη της ΠΟΣΔΕΠ,
τους 184 συνέδρους για τη συμβολή τους στις εργασίες του, τους συντελεστές του συνεδρίου
(προεδρείο, εφορευτική, γραμματεία και τεχνικούς) για το έργο τους, και τους συναδέλφους που
υποστήριξαν την ΚΙΠΑΝ και στο συνέδριο το κοινό πρόγραμμα ΑΡΜΕ-Ενωτικής-ΚΙΠΑΝ. Συγχαίρουμε τα
μέλη της νέας διοίκησης για την εκλογή τους στη Διοικούσα Επιτροπή και την Εκτελεστική Γραμματεία
της Ομοσπονδίας.
Οι εργασίες του Συνεδρίου διεξάχθηκαν ομαλά, και η ηλεκτρονική επικοινωνία συνέβαλε στην
ουσιαστική συζήτηση, χωρίς σπατάλη χρόνου σε διαδικαστικά θέματα. Οι σύνεδροι για πρώτη φορά
είχαν στη διάθεσή τους μια λίστα αλληλογραφίας για άμεση επικοινωνία και διακίνηση των κειμένων
πριν κατατεθούν προς ψήφιση. Επίσης η εκλογή της νέας διοίκησης έγινε για πρώτη φορά με
ηλεκτρονική ψηφοφορία, που ολοκληρώθηκε χωρίς πρόβλημα και χωρίς καμία ένσταση. Η εμπειρία
από τη χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών θα βοηθήσει στο μέλλον να έχουμε ακόμη πιο ουσιαστικές
διαδικασίες.
Το Συνέδριο κατέγραψε την σταθερά μεγάλη επιρροή του συντηρητικού και αντιμεταρρυθμιστικού
χώρου. Βαρύνουσα επιρροή έχει η Συνεργασία Πανεπιστημιακών με την παράταξη που έχει
συντεχνιακή συγκρότηση και αναφορά στις σχολές υγείας. Κατέγραψε επίσης την επάνοδο της
παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ (Συσπείρωση Πανεπιστημιακών) μετά την κυβερνητική περίοδό του, κατά την
οποία ήταν άφωνη έως άφαντη. Μια παράταξη που κατέθεσε ψήφισμα υπέρ του ψηφιακού
μετασχηματισμού στα πανεπιστήμια (το υποστηρίξαμε), αλλά αρνείται και αμφισβητεί την ηλεκτρονική
ψηφοφορία. Που κόπτεται για τη «δημοκρατικότητα», αλλά δεν έχει πρόβλημα, αντίθετα το επιδίωξε,
να εκδοθούν από το συνέδριο ψηφίσματα χωρίς απαρτία, εφόσον είναι τα δικά της.
Η ΚΙΠΑΝ πήγε στο Συνέδριο με μειωμένες δυνάμεις, εξαιτίας της αποστασιοποίησης από τις
διαδικασίες των συλλόγων μεγάλου ποσοστού συναδέλφων, οι οποίοι στήριξαν στο παρελθόν και θα
στήριζαν και πάλι μεταρρυθμιστικές πολιτικές. Έχουμε όμως το διαρκές ράβε-ξήλωνε από τους
διαδοχικούς υπουργούς παιδείας που απομακρύνει την προοπτική μιας συνεκτικής και συναινετικής
εκπαιδευτικής πολιτικής. Από την άλλη, η άγονη αντιπαράθεση κομματικών γραμμών στους συλλόγους
αποξενώνει τους συναδέλφους. Είναι λοιπόν αξιέπαινοι όσοι δεν απογοητεύονται και συνεχίζουν να
προσπαθούν για ένα αναβαθμισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο, συμμετέχοντας και δίνοντας περιεχόμενο
στις συλλογικές διαδικασίες. Ελπιδοφόρα είναι, από τη σκοπιά αυτή, και η παρουσία στο Συνέδριο,
έστω και περιορισμένη, νέων συναδέλφων και σχημάτων έξω από τις καθιερωμένες παρατάξεις.
Καθώς η ανάγκη για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, αυτοδιοικούμενο, με δημόσιο και
ακαδημαϊκό έλεγχο γίνεται εντονότερη, πιστεύουμε ότι για να αποδώσει η μεταρρυθμιστική δυναμική
πρέπει να προσλάβει και εσωτερικό κινηματικό χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο θα τιμήσουμε τη
στήριξη που μας παρέχεται και θα αγωνιστούμε ως παράγοντας συνοχής και ενίσχυσης των συλλόγων
και μιας ΠΟΣΔΕΠ που να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση.
Συνεχίζουμε ακαδημαϊκά και ακηδεμόνευτα
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