Συσπείρωση Πανεπιστημιακών
Η πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ, τα κυβερνητικά μέτρα και η γενική απεργία:
Σφάξε με αγά μου ν’ αγιάσω.
Το είδαμε κι αυτό!
Η πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ, δηλαδή οι φιλοκυβερνητικές παρατάξεις ΚΙΠΑΝ - ΑΡΜΕ
και η παράταξη Ιατρών φρόντισαν για τη μη συμμετοχή του κλάδου στη γενική απεργία
της 24 Φεβρουαρίου.
Ακόμα κι αν είναι πλέον προφανής ο στόχος τους να καταστήσουν την ΠΟΣΔΕΠ
κυβερνητικό συνδικάτο, οφείλουν κάποιες απαντήσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα:
- Δεν αισθάνονται τμήμα του κόσμου της εργασίας που καλείται για άλλη μια φορά
να πληρώσει εξ’ ολοκλήρου το τίμημα της κρίσης του νεοφιλελευθερισμού και
των συσσωρευμένων αδιεξόδων της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής; Ή
μήπως ο συγχρωτισμός με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα τους δημιουργεί αλλεργία και γι’ αυτό προτείνουν, εάν και
εφόσον, «δυναμικές» κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα;
- Είναι πράγματι τόσο αποκομμένοι από τους πανεπιστημιακούς που υποτίθεται
πως εκπροσωπούν; Δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν ή απλά απαξιώνουν το
ισχυρό, συχνά ομόφωνο, μήνυμα που εξέπεμψαν οι σύλλογοι ΔΕΠ σε Αιγαίο,
Θεσσαλία, ΕΜΠ, ΑΠΘ, Πάντειο, Ιόνιο, Πάτρα, Δυτική Μακεδονία, Φιλοσοφική
Σχολή και Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιωάννινα,
ΤΕΦΑΑ, Γεωπονικό;
- Γιατί απέτρεψαν με πλάγιο και αντιδημοκρατικό τρόπο την επίσημη συμμετοχή
του κλάδου στην απεργία; Γιατί φοβήθηκαν τη σύγκληση της Εκτελεστικής
Γραμματείας όπου θα μπορούσαν να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της άποψης
τους και ενάντια στην απεργία; Στο κάτω-κάτω εναντίον της απεργίας είχαν
επίσης ταχθεί ο ΣΕΒ και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Πώς
κυκλοφόρησε «απόφαση» του οργάνου χωρίς να έχουν τοποθετηθεί, έστω και δια
περιφοράς, όλα τα μέλη του;
- Με ποια αξιοπιστία σχεδιάζουν να κινητοποιήσουν τον κλάδο και να πιέσουν την
ηγεσία του Υπουργείου για τα αιτήματα του κλάδου από εδώ και στο εξής; Η
μήπως σκοπεύουν να επικαλεστούν αυτή τους τη νομιμοφροσύνη για να
ζητήσουν «ελεημοσύνη» στο πλαίσιο μιας αυστηρά συντεχνιακής και ταυτόχρονα
αναποτελεσματικής συνδικαλιστικής λογικής;
Συνάδελφοι της πλειοψηφίας όσο κι αν «κιτρινίζετε» η ΠΟΣΔΕΠ δεν πρόκειται να γίνει
κυβερνητικό συνδικάτο. Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών και κυρίως η μεγάλη
πλειοψηφία των συναδέλφων μας θα φροντίσει γι’ αυτό. Ο εκφυλισμός της Ομοσπονδίας
και η αναίρεση των πάγιων συνδικαλιστικών αρχών και αξιών του κλάδου δεν πρόκειται
να περάσουν.

