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ΠΟΣΔΕΠ: Τί κι αν ο κόσμος καίγεται;
Η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ, με τις περιστασιακές και αποσπασματικές της παρεμβάσεις, το
ύφος των ανακοινώσεών της, την απροκάλυπτη και εθελόδουλη εγκατάστασή της στην
αυλή της εξουσίας, απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τις αγωνίες και τους
αγώνες που δίνει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, για να κρατηθεί όρθιο μέσα στο χάος της
οικονομικής και πολιτικής κρίσης.
Οι πλειοψηφούσες παρατάξεις (ΚΙΠΑΝ, ΑΡΜΕ, ΑΣΚΕΥ) ακολούθησαν με περισσή
συνέπεια μια πολιτική ενάντια στις αποφάσεις των Συλλόγων μελών ΔΕΠ,
απομονώθηκαν από τους συνδικαλιστικούς φορείς των «κοινών εργαζόμενων»,
αρνήθηκαν τη συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες και συντάχθηκαν με την κυβέρνηση
της «δημοσιονομικής εξυγίανσης», των μνημονίων και της χρεοκοπίας. Αδιάφορες για
την καταστροφή του δημόσιου τομέα και του δημόσιου Πανεπιστημίου, βρίσκονται πολύ
μακριά από τους εργαζόμενους που βιώνουν τον εφιάλτη της εφεδρείας και των
απολύσεων, τη συρρίκνωση των αποδοχών και των συντάξεων, τη δραστική περικοπή
της χρηματοδότησης. Διεκδίκησαν δήθεν μια πολιτική εξορθολογισμού του εθνικού
χώρου έρευνας, ενώ ουσιαστικά συνεργάζονται με το Υπουργείο στα παιχνίδια που κάνει
με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και οδηγεί τα ερευνητικά ινστιτούτα σε μαρασμό. Εξήγγειλαν
μια πολιτική «διαλόγου» και «διαπραγματεύσεων», ενώ στην ουσία νομιμοποιούν τον
αυταρχισμό και τους σχεδιασμούς του Υπουργείου.
Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχει επισημάνει εδώ και καιρό τις αντιδημοκρατικές πρακτικές που
έφερε η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ στο συνδικαλιστικό και εκπαιδευτικό κίνημα. Σε μια
ιστορική στιγμή για την πορεία του Πανεπιστημίου, η ΠΟΣΔΕΠ τοποθετήθηκε, εξ
αρχής, όχι μόνο υπέρ της κυβέρνησης αλλά και, ρητά, εναντίον της βούλησης της
συντριπτικής πλειοψηφίας των Πανεπιστημίων, των ακαδημαϊκών οργάνων, των
συνελεύσεων μελών ΔΕΠ, διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών. Όπως συνέβη με το
κείμενο διαβούλευσης και το νόμο, έτσι και τώρα η ΠΟΣΔΕΠ δεν τολμάει να ανοίξει το
θέμα των συγχωνεύσεων στα πανεπιστήμια και τους Συλλόγους, κρύβεται και καλύπτει
το Υπουργείο, που μέσα από παντελώς αδιαφανείς μεθοδεύσεις ετοιμάζει τον
πανεπιστημιακό «Καλλικράτη».
Τις ημέρες αυτές, που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει συνθήκες απροκάλυπτης
συνταγματικής εκτροπής, με εκβιασμούς και απειλές που θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο
την ομαλή λειτουργία του, η ΠΟΣΔΕΠ δεν βρήκε να πει τίποτα για την κυβερνητική
τακτική, που απεργάζεται τη σύγκρουση εντός των Ιδρυμάτων. Αντί να

τοποθετηθεί επί των πραγματικών διακυβευμάτων της συγκυρίας, επεφύλαξε
για τον εαυτό της το ρόλο του «καλόβουλου συνομιλητή», ο οποίος, με την γνωστή
οίηση και αναίδεια που αρμόζει σε εγκάθετο τηλεοπτικό σχολιαστή, καλεί κυβέρνηση
και πανεπιστήμια «να εργαστούν σοβαρά στην κατεύθυνση της άμβλυνσης των
αντιθέσεων και της απεμπλοκής του συστήματος από τα σημερινά αδιέξοδα», μπας
και «αναστραφεί το ψυχροπολεμικό κλίμα».
Αφού φρόντισε προηγουμένως να σιωπήσει ως προς τις γνωματεύσεις
(συνταγματολόγων αλλά και της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής) που έκαναν
λόγο για κατάλυση των συνταγματικών εγγυήσεων του αυτοδιοίκητου, του δημόσιου
και ακαδημαϊκού χαρακτήρα των Πανεπιστημίων, αφού βάφτισε την παραβίαση του
Συντάγματος «νομικά προβλήματα», αρνείται τώρα να τοποθετηθεί, όπως έκαναν
όλοι οι Σύλλογοι και τα Πανεπιστήμια, επί της συνταγματικής εκτροπής που είναι σε
εξέλιξη. Η ΠΟΣΔΕΠ, μνημείο πλέον κυβερνητικού συνδικαλισμού, ακολουθεί τον
ασφαλή δρόμο των ίσων αποστάσεων σε μια εξαιρετικά δυσχερή συνθήκη, όπου η
κυβέρνηση εκβιάζει την ακαδημαϊκή κοινότητα να επιλέξει είτε την αποδοχή των
σχεδίων διάλυσης του Δημόσιου Πανεπιστημίου είτε την, με κάθε τρόπο, αντίσταση
στην κατάλυση του Συντάγματος, την αναίρεση της ακαδημαϊκής παράδοσης και της
δημοκρατικής νομιμότητας.
Η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ συνιστά «συνδικαλιστικό» παρακολούθημα της πλέον
αυταρχικής εξουσίας που γνώρισε ο Δημοκρατία μας και αναλαμβάνει, ανενδοίαστα,
να προσδώσει νομιμοποίηση στους πολέμιους πανεπιστημίων και πανεπιστημιακών.
Τίποτα από όσα «υποσχέθηκαν» στους συναδέλφους δεν ευοδώθηκε, γιατί προτίμησε
να προσηλωθεί στο Υπουργείο και όχι να υπηρετήσει τα μέλη των Συλλόγων. Οι
κυβερνητικοί συνδικαλιστές ας συνεχίσουν να νομίζουν ότι, με «εκκλήσεις» και «ίσες
αποστάσεις», θα επαναπαύονται ανέξοδα το ρόλο του εισαγγελέα και του σχολιαστή
των συγκρούσεων που μηχανεύεται το Υπουργείο τους. Ας ξέρουν όμως ότι τίποτα
και από όσα υποσχέθηκαν στο Υπουργείο δεν πρόκειται να γίνει.
Αντί άλλου επιλόγου…
Μετά από συνάντηση του Αμερικανού Πρέσβη Ντ. Σπέκχαρντ με την Υπουργό
Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου στις 17/12/2009, ο πρώτος ενημερώνει την
κυβέρνησή του για την συνάντηση λέγοντας: "Η Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι το
συνδικάτο των πανεπιστημιακών, η ΠΟΣΔΕΠ, το οποίο έχει αρχίσει να αμβλύνει τη
ρητορική του επιδεικνύοντας μια πιο μετριοπαθή και μεταρρυθμιστική προσέγγιση,
εργάζεται από κοινού με το Υπουργείο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση." "Το
συνδικάτο [ΠΟΣΔΕΠ] θα δώσει το έναυσμα για τις μεταρρυθμίσεις και το
Υπουργείο θα τις υποστηρίξει". (http://www.alfavita.gr/artro.php?id=44024)
Η είδηση τότε κατέπληξε τους πάντες, γιατί αφορούσε την ποιότητα της Δημοκρατίας
μας. Δυστυχώς, η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ δεν διέψευσε με τρόπους που αρμόζουν στην
ιστορία του συνδικαλιστικού μας κινήματος τις εξωφρενικές αυτές δηλώσεις της
Υπουργού. Δυστυχέστατα, δεν κάνει τίποτα για να μην επαληθεύεται ό,τι
αναφέρθηκε από την Υπουργό ως κοινός σχεδιασμός εξουσίας και συνδικάτων.

