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Θζμα: Με ευθφνη τησ ΚΙΠΑΝ η αδυναμία ςυγκρότηςησ Προεδρείου τησ ΠΟΔΕΠ  

 

 

το 12
ο
 υνζδριο θ «υνεργαςία Πανεπιςτθμιακϊν» αναδείχκθκε πανθγυρικά 1

θ
 δφναμθ του υνεδρίου (μαηί με τθ «υνάντθςθ 

Πανεπιςτθμιακϊν Δαςκάλων» που ιςοψιφιςε) ζχοντασ αυξιςει ςθμαντικά τθ δφναμθ τθσ (66 ςφνεδροι που εκπροςωποφςαν 

περίπου το 1/3 των κακθγθτϊν απ’ όλθ τθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με 54 ςτο προθγοφμενο ςυνζδριο). Επιπλζον, θ «υνεργαςία 

Πανεπιςτθμιακϊν» δζχκθκε να μθν προτείνει προσ ψιφιςθ ςτο υνζδριο το δικό τθσ πρόγραμμα δράςθσ (παρ’ ότι ιταν 100% 

βζβαιο όπωσ φάνθκε και ςτθν τελικι ψθφοφορία ότι άνετα κα υπερψθφιηόταν ςε ςχζςθ με εκείνο τθσ «υνάντθςθσ») αλλά ςε 

ζνα κλίμα ςυναίνεςθσ και ςυνεργαςίασ να ςυμμετζχει ςε ζνα κοινό πρόγραμμα των 4 παρατάξεων των προθγοφμενων 

Προεδρείων τθσ ΠΟΔΕΠ (ΑΡΜΕ, Ενωτικι, ΚΙΠΑΝ, υνεργαςία) ςτο οποίο κα ςυμμετείχε και θ ΚΙΠΑΝ (θ ΚΙΠΑΝ ζχαςε ςθμαντικό 

αρικμό ςυνζδρων και αναδείχκθκε 3
θ
 δφναμθ, 38 ςφνεδροι ςε ςχζςθ με 43 ςτο προθγοφμενο ςυνζδριο). 

 

Παρ’ όλα αυτά, θ ΚΙΠΑΝ ςχεδόν 2 μινεσ μετά το 12
ο
 υνζδριο «ςαμποτάρει» τθ ςυγκρότθςθ «πολιτικοφ» Προεδρείου ςτθν 

ΠΟΔΕΠ που κα ςτθριηόταν ςτο κοινό πρόγραμμα δράςθσ και ςτθν παράδοςθ των 6 τελευταίων ετϊν. Και ειδικά ςε μια περίοδο 

που ζχουμε νζο νόμο για τθν Παιδεία και θ ΠΟΔΕΠ πρζπει να κατακζςει ςυγκροτθμζνα τισ κζςεισ τθσ (κι αυτό μζςα ςτισ 

ςκοπιμότθτεσ άραγε;). Δεν ψιφιςε τθν πρόταςθ τθσ «υνεργαςίασ» για Πρόεδρο αλλά και ςυνολικά για τθ ςυγκρότθςθ του 

Προεδρείου, μια πρόταςθ που εγκρίκθκε από τισ άλλεσ 2 παρατάξεισ τθσ «παραδοςιακισ ςυμμαχίασ» (ΑΡΜΕ, τθν οποία 

τιμιςαμε με μια από τισ ψιφουσ που ζχουμε ςτθ ΔΕ και ςυμμετζχει ζτςι και ςτθν Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΔΕΠ ςτο 

όνομα τθσ πολυφωνίασ, τθσ ανάγκθσ να ακουςτοφν και άλλεσ φωνζσ λογικισ, τθσ ςυναίνεςθσ και βζβαια τθσ μακράσ 

εποικοδομθτικισ μασ ςυνεργαςίασ, και Ενωτικι) κι ζτςι ςτθν ψθφοφορία για τθν εκλογι Προζδρου ο υποψιφιοσ τθσ 

«υνεργαςίασ» (τάκθσ Ευςτακόπουλοσ) εξαςφάλιςε μεν τθν πλειοψθφία των μελϊν τθσ ΕΓ (λαμβάνοντασ 5 ψιφουσ ζναντι 3 

του Γ. Κρεςτενίτθ υποψιφιου τθσ ΠΔ), αλλά όχι τθν απόλυτθ (6 ψιφοι) που απαιτείται από το καταςτατικό για τθν εκλογι 

προζδρου. Η ΚΙΠΑΝ με αυτι τθσ τθ ςτάςθ, προκαλεί τθν «ακυβερνθςία» ςτθν ΠΟΔΕΠ (κάτι που επεδίωξε πάλι πριν 6 μινεσ) ι 

τθ ςυγκρότθςθ «διαπαραταξιακοφ» προεδρείου ςε μία ιδιαίτερα κρίςιμθ περίοδο για τα Πανεπιςτιμια και τουσ ςυναδζλφουσ 

μασ ςε όλθ τθ Χϊρα  

 

Η ευκφνθ είναι όλθ τθσ ΚΙΠΑΝ! Εμείσ με ευκφνθ απζναντι ςε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ μασ οι οποίοι μασ ανζδειξαν ωσ πρϊτθ 

δφναμθ ςτθν ΠΟΔΕΠ, όπωσ πάντα, κα προςπακιςουμε για τθν καλφτερθ δυνατι λφςθ απζναντι ςτο αδιζξοδο που κάποιοι 

εςκεμμζνα, χωρίσ υπευκυνότθτα προςπακοφν να δθμιουργιςουν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. 

φντομο Ιςτορικό τησ «ςυμμαχίασ» που οδήγηςε την «ΠΟΔΕΠ ςτην πορεία τησ αριςτείασ και τησ 

αξιοκρατίασ»* 

 

Πριν από 2 μόλισ χρόνια, αποφαςίςαμε να ςυνεργαςτοφμε Ανεξάρτθτεσ παρατάξεισ και Ανεξάρτθτοι ςφνεδροι ςτθν δθμιουργία 

μιασ ςυνδικαλιςτικισ παράταξθσ, τθσ «ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ», πλιρωσ ανεξάρτθτθσ, χωρίσ κομματικοφσ 

προςδιοριςμοφσ, αναφορζσ και δεςμεφςεισ, με ςτόχο να εκφράηει, να εκπροςωπεί και να αςχολείται με τα ιδιαίτερα φλζγοντα 

προβλιματα των μελϊν ΔΕΠ και των Πανεπιςτθμίων μασ.  

 

Η «ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ», ζφταςε να αςκιςει τθν προεδρία τθσ ΠΟΔΕΠ αμζςωσ μόλισ δθμιουργικθκε. Αυτό 

προζκυψε γιατί εκτιμικθκε ςυνολικότερα από όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ μασ θ ςτάςθ μασ, που βαςίςτθκε ςτουσ πυλϊνεσ: 

ανεξαρτθςία, όχι κομματικοί προςδιοριςμοί, αναφορζσ και δεςμεφςεισ, προςιλωςθ ςτα προβλιματα μασ και μόνο. 

Αποτζλεςμα ιταν να διανφςουμε τθν πιο επιτυχθμζνθ κθτεία των τελευταίων ετϊν για τθν Ομοςπονδία μασ και αυτό να το 

αναγνωρίςουν οι ςυνάδελφοι μασ ς’ όλθ τθν Ελλάδα και να μασ αναδείξουν πρϊτθ δφναμθ ςτθν ΠΟΔΕΠ μόλισ ςτθ 2
θ
 παρουςία 

μασ, ςτο τελευταίο, 12
ο
 υνζδριο τθσ ΠΟΔΕΠ, ςτο οποίο ιμαςταν θ μόνθ παράταξθ που ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο είχε 

αφξθςθ (πολφ ςθμαντικι) ςε απόλυτο αρικμό ςυνζδρων. 

 

Η προςπάκεια και θ παρουςία αυτι ςτθρίχτθκε κυρίωσ ςτθν επιτυχθμζνθ πορεία και πρακτικι που είχε θ ΑΚΕΤ (Ανεξάρτθτθ 

υνδικαλιςτικι Κίνθςθ Επιςτθμϊν Τγείασ, ο ςθμαντικότεροσ πυλϊνασ τθσ «υνεργαςίασ»)  θ οποία ιταν και ο καταλφτθσ που 

κακόριςε το 2009 τθν αλλαγι τθσ πορείασ τθσ ΠΟΔΕΠ ςτθν κατεφκυνςθ «...τθσ αριςτείασ και τθσ αξιοκρατίασ...»* όπωσ 

χαρακτιριςε πρόςφατα αυτι τθν πορεία μια εφθμερίδα ζγκυρθ ςτα Πανεπιςτθμιακά κζματα. Όπωσ οι περιςςότεροι που 

παρακολουκοφν τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο των Πανεπιςτθμίων κα κυμοφνται, πωσ το 2009 ιμαςταν εμείσ που κακορίςαμε τθν 

πλειοψθφία ςτθν ΕΓ τθσ ΠΟΔΕΠ και ςυγκροτικθκε προεδρείο με Πρόεδρο (Ν. ταυρακάκθσ) και Αντιπρόεδρο από τθν ΚΙΠΑΝ 

και Γραμματζα (Ε. Μπουρνόβα) από τθν ΑΡΜΕ (οι παρατάξεισ ΚΙΠΑΝ και ΑΡΜΕ διζκεταν 5 ψιφουσ ενϊ θ απόλυτθ πλειοψθφία 

που απαιτοφνταν ιταν 6 ψιφοι), χωρίσ εμείσ να ηθτιςουμε κάποια ιδιαίτερθ κζςθ (μασ ζδωςαν αυτι του Ειδ. Γραμματζα). Σθν 

επόμενθ 2ετία, όντασ 2
θ
 δφναμθ μεταξφ του μπλοκ των «εκςυγχρονιςτικϊν» παρατάξεων (όπωσ μασ αποκαλοφςαν, μαηί με τθν 

ΚΙΠΑΝ και τθν ΑΡΜΕ) ςυμμετείχαμε και πάλι ςτο προεδρείο από τθ κζςθ του Αντιπροζδρου (πρόεδροσ ο Ν. ταυρακάκθσ από 

τθν ΚΙΠΑΝ και Γραμματζασ θ Ε. Μπουρνόβα από τθν ΑΡΜΕ) και κάναμε το καλφτερο δυνατό ςε μια πολφ δφςκολθ ςυγκυρία, 

αφοφ ιταν θ περίοδοσ που ψθφίςτθκε (τον Αφγουςτο του 2011 με ευρφτατθ κοινοβουλευτικι πλειοψθφία) το νζο κεςμικό 

πλαίςιο για τα Πανεπιςτιμια.  

 

τισ 2 πρϊτεσ 2ετίεσ τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τθν ΚΙΠΑΝ (2009-2011 και 2011-2013) όταν ψθφίηαμε για πρόεδρο τον επικεφαλισ 

τθσ, όλα ιταν φαινομενικά ιρεμα και θ ςυνεργαςία εξελίςςετο φαινομενικά απρόςκοπτα. Λζμε φαινομενικά γιατί βεβαίωσ, ο 

απόλυτοσ τρόποσ που αςκοφςε το ρόλο του ωσ πρόεδροσ ο Ν. ταυρακάκθσ (πολλζσ φορζσ διλωνε «εγϊ είμαι πρόεδροσ εγϊ 

αποφαςίηω») αλλά και θ γενικότερθ ςυμπεριφορά του ςτο εςωτερικό τθσ ΠΟΔΕΠ δεν άρεςε  ςε πολλά μζλθ τθσ ΔΕ των 

παρατάξεων που ςυγκροτοφςαν το πολιτικό προεδρείο αλλά προζταςςαν τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ομοςπονδίασ. Σο 

ςθμαντικότερο φαινόμενο αυτισ τθσ ςυμπεριφοράσ ιταν θ ςτάςθ του Ν. ταυρακάκθ κατά τθ διαδικαςία τθσ δθμόςιασ 

διαβοφλευςθσ και τθσ ψιφιςθσ του Νόμου για τα ΑΕΙ (4009/11). τα όργανα τθσ ΠΟΔΕΠ παίρναμε όλοι μαηί αποφάςεισ 

εναντίον του χ. Νόμου όπωσ είχε εμφανιςτεί, ηθτϊντασ από τουσ βουλευτζσ να μθν το ψθφίςουν (βλ. ςχετικζσ αποφάςεισ των 

οργάνων τθσ ΠΟΔΕΠ τθσ εποχισ από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ομοςπονδίασ www.posdep.gr) ενϊ παράλλθλα ο Ν. ταυρακάκθσ 

εμφανιηόταν ςε τθλεοπτικζσ και ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ ςτθρίηοντασ πλιρωσ τθν τότε Τπουργό Παιδείασ για το νόμο τθσ τον 

οποίο ςτα όργανα τθσ ΠΟΔΕΠ καταδίκαηε !!! Παρ’ όλα αυτά, ςτο όνομα τθσ πολιτικισ ςυνεργαςίασ που είχαμε με βάςθ τισ 

κοινζσ μασ κζςεισ επί τθσ αρχισ, δεν είχαμε εγείρει ποτζ δθμόςια τισ όποιεσ διαφωνίεσ εκφράηαμε εςωτερικά. Ακόμθ 

περιςςότερο δε δθμοςιοποιιςαμε το απίςτευτο κζμα με τθ διαχείριςθ των οικονομικϊν τθσ Ομοςπονδίασ που ανακαλφψαμε το 

Νοζμβριο του 2012 .Όπωσ ζγινε γνωςτό τελικά ςτο υνζδριο, ο τότε πρόεδροσ Ν. ταυρακάκθσ χωρίσ φυςικά να υπάρχουν 

αποφάςεισ των οργάνων τθσ Ομοςπονδίασ, καταχράςτθκε τθσ εμπιςτοςφνθσ μασ και χρθςιμοποιοφςε το ταμείο τθσ ΠΟΔΕΠ για 

να χρθματοδοτεί τα προςωπικά του ταξίδια από τθν Κριτθ όπου είναι θ μόνιμθ διαμονι του (παρανόμωσ βζβαια, αφοφ είναι 

κακθγθτισ ςτο ΕΜΠ) ςτθν Ακινα για να κάνει τα μακιματα του. Δυςτυχϊσ το αντιλθφτικαμε πολφ αργά (2 μινεσ πριν το 11
ο
 



ςυνζδριο) αλλά του ηθτιςαμε και επζςτρεψε ςταδιακά ζνα μεγάλο ποςό αρκετϊν χιλιάδων ευρϊ μζχρι το ςυνζδριο χωρίσ να 

εκκζςουμε δθμοςίωσ τθν ομοςπονδία. Αναγκαςτικαμε όμωσ να  δθμοςιοποιιςουμε το κζμα ςτο υνζδριο όταν φτάςαμε να 

κατθγορθκοφμε κι εμείσ για κακοδιαχείριςθ των οικονομικϊν τθσ Ομοςπονδίασ. 

 

Σα προβλιματα άρχιςαν μετά το 11
ο
 υνζδριο όπου ο Ν. ταυρακάκθσ αρνιόταν εκ μζρουσ τθσ ΚΙΠΑΝ να ςυμφωνιςει ςτθ 

ςυγκρότθςθ προεδρείου από τισ παρατάξεισ που ςυνεργάηονταν μζχρι τότε ηθτϊντασ ξανά το Προεδρείο, προβάλλοντασ τθν 

εξωφρενικι κζςθ ότι «θ ΚΙΠΑΝ αξακολουκοφςε να κατζχει θγεμονικι κζςθ μεταξφ των παρατάξεων», παρ’ όλθ τθν απϊλεια τθσ 

πρωτοπορίασ τθσ από τθ (πρωτοεμφανιηόμενθ τότε) «υνεργαςία». Σελικά, μετά από 1 μινα από το 11
ο
 υνζδριο, και μετά τισ 

πιζςεισ και τθν ομόφωνθ ςτάςθ των άλλων 3 παρατάξεων (υνεργαςία, ΑΡΜΕ και Ενωτικι) που κα ςυνεργάηονταν τελικά, θ 

ΚΙΠΑΝ απεδζχκθ προςωρινά να ςτθρίξει τθ ςυγκρότθςθ προεδρείου αποδεχόμενθ το ρόλο τθσ Αντιπροεδρίασ τθσ Ομοςπονδίασ. 

Η πορεία είναι γνωςτι, θ ΚΙΠΑΝ μόνο προβλιματα δθμιουργοφςε ςτο προεδρείο. Δε ςυμμετείχε ςτθ ςθμαντικότερθ 

ςυνεδρίαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ που ζγινε ςτθ Θεςςαλονίκθ (θ μοναδικι που ζγινε με φυςικι παρουςία όλων των μελϊν 

ςτθν ίδια αίκουςα κι όχι με τθλεδιάςκεψθ που ζγιναν όλεσ οι άλλεσ) ςτθ μζςθ τθσ 2ετίασ, υπζβαλλε πρόταςθ μομφισ ςτον 

πρόεδρο (. Ευςτακόπουλο) για λόγουσ ακατανόθτουσ ςτα υπόλοιπα μζλθ τθσ «ςυμμαχίασ», θ οποία απερρίφκθ και τζλοσ 

ζφταςε μζχρι και το ζςχατο ςθμείο τθσ διολίςκθςθσ να ψθφίςει τθν πρόταςθ μομφισ κατά του προεδρείου που υπεβλικθ από 

τθ «υνάντθςθ Πανεπιςτθμιακϊν Δαςκάλων», θ οποία παρ’ όλα αυτά κι αυτι απερρίφκθ. Σελικά ζκανε οτιδιποτε μποροφςε 

για να μείνει θ ΠΟΔΕΠ χωρίσ προεδρείο όπωσ κι ζγινε τουσ τελευταίουσ 4 μινεσ.  

 

Για τουσ μθ γνωρίηοντεσ, παρακζτουμε υπό μορφι πίνακα τα αποτελζςματα των τελευταίων ςυνεδρίων τθσ ΠΟΔΕΠ και τθ 

ςφνκεςθ των οργάνων που προζκυψα από αυτά. 

Πίνακασ. Αποτελζςματα των 4 τελευταίων υνεδρίων τησ ΠΟΔΕΠ (από την εμφάνιςη τησ ΑΚΕΤ) 

Ζτοσ   
ΤΝΟΛΟ 

ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΙΠΑΝ ΑΡΜΕ 

ΑΚΕΤ - 
ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

1
 ΠΔ

2
 ΔΗΠΑΚ ΕΝΩΣΙΚΗ ΔΙΚΣΤΟ 

3
 ΤΠΕΙΡΩΗ ΑΛΛΟΙ 

4
 

2009 φνεδροι
5

 287 80 54 28   34     72 19 

9o υνζδριο Ζδρεσ Δ.Ε. 
 

9 6 3 
 

4 
  

8 3 

  Ζδρεσ Ε.Γ. 
 

3 2 1 
 

1 
  

3 1 

2011 φνεδροι 293 75 42 44   26   24 56 21 
10o 
υνζδριο Ζδρεσ Δ.Ε. 

 
8 5 5 

 
3 

 
3 6 3 

  Ζδρεσ Ε.Γ. 
 

3 2 2 
 

1 
 

1 2 0 

2013 φνεδροι 231 43 25 54 70 17 14     8 
11o 
υνζδριο Ζδρεσ Δ.Ε. 

 
6 4 8 10 2 2 

  
1 

  Ζδρεσ Ε.Γ. 
 

2 1 3 3 1 1 
  

0 

2015 φνεδροι 205 38 10 66 66 14 11       
12o 
υνζδριο Ζδρεσ Δ.Ε. 

 
6 1 11 11 2 2 

  
  

  Ζδρεσ Ε.Γ.   2 1 3 3 1 1       

θμειϊςεισ: 
1 Η ΑΚΕΤ είναι ο κυριϊτεροσ πυλϊνασ τθσ «υνεργαςίασ» (θ οποία πρωτοεμφανίςτθκε το 2013) και γι’ αυτό τα αποτελζςματα παρουςιάηονται μαηί. 
2 Η ΠΔ (υνάντθςθ Πανεπιςτθμιακϊν Δαςκάλων) πρωτοεμφανίςτθκε το 2013 με τθ ςφμπραξθ κυρίωσ τθσ «υςπείρωςθσ» και του «Δικτφου» 
3 Σο «Δίκτυο» εμφανίςτθκε ωσ ξεχωριςτι παράταξθ μόνο το 2011, ενϊ πριν ςυνυπιρχε ςτο ψθφοδζλτιο τθσ «υςπείρωςθσ» και μετά (2013 και 2015) 

ςυνεργάςτθκε με τθ «υςπείρωςθ» ςτθ ΠΔ 
4 Με το όνομα «Άλλοι» παρουςιάηονται τα ακροίςματα μικρϊν παρατάξεων με πολλζσ φορζσ διαφορετικϊν από ςυνζδριο ςε ςυνζδριο 
5 Ζωσ το 10ο υνζδριο θ αναλογία για τθν εκλογι υνζδρων ιταν 1:15, μετά ζγινε 1:20 

υνεργαςία Πανεπιςτημιακών 
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* Σίτλοσ άρκρου τθσ «Κακθμερινισ» τθσ 3/3/2015, μετά το 12ο υνζδριο τθσ ΠΟΔΕΠ 
 


