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Για την τελευταία συνεδρίαση της ΠΟΣΔΕΠ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών στο πρόσφατο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, οι
ισοψηφούσες πρώτες παρατάξεις, η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων και η
Συνεργασία Πανεπιστημιακών εκλέγουν από τρεις έδρες στην 11 μελή Εκτελεστική
Γραμματεία και ισοψηφούν στην εκλογή μιας τέταρτης έδρας. Η έδρα αυτή σύμφωνα με το
καταστατικό κατανέμεται με κλήρωση.
Όμως στη συνεδρίαση της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ της 31.03.2015, η Συνεργασία Πανεπιστημιακών
ανακάλυψε ένα «ευφυή» τρόπο, για να αλλοιώσει το αποτέλεσμα των εκλογών του συνεδρίου
της ΠΟΣΔΕΠ. Επειδή, κατά δήλωσή τους, «συμφωνεί» και «εκτιμά» την ΑΡΜΕ, «δάνεισε»
μια ψήφο τους στην ΑΡΜΕ, ώστε η ΑΡΜΕ να αποκτήσει μια έδρα στην Εκτελεστική
Γραμματεία, αυτήν που της στέρησε το εκλογικό σώμα. Έτσι, δια της νόθευσης του εκλογικού
αποτελέσματος, η Συνεργασία Πανεπιστημιακών κερδίζει μια σύμμαχη έδρα. Με μια
«λεπτομέρεια»: κλέβοντας τη μισή έδρα από τη Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων.
Δώρισε, λοιπόν, μια έδρα που δεν τους ανήκει. Χωρίς κανένα ενδοιασμό. Με τον αμοραλισμό
του «κάθε κόλπο είναι θεμιτό, αρκεί να μας βολεύει». Δεν μας ξενίζει, επίσης, ότι η νόθευση
αυτή της βούλησης των συνέδρων έγινε με τη σιωπηρή, αλλά τόσο εύγλωττη συμφωνία όλων
- μα όλων- των άλλων παρατάξεων.
Λίγες μέρες πριν η Συνεργασία Πανεπιστημιακών και η ΑΡΜΕ συνέπραξαν μαζί με την
Ενωτική Πρωτοβουλία και την ΚΙΠΑΝ προκειμένου να μην υπερψηφιστεί αγωνιστικό πλαίσιο
δράσης, αλλά να υπερισχύσουν οι θέσεις υπεράσπισης ουσιαστικά του Νόμου
Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου, που διαλύει το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο και το
μετατρέπει σε αυταρχικό ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, με αγοραίους όρους λειτουργίας.
Εντάσσουμε την προαναφερθείσα απαράδεκτη ενέργεια στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας το συνδικαλιστικό
κίνημα των πανεπιστημιακών να μην αφοπλιστεί για μια ακόμη διετία. Όταν η «θέση» είναι ο
στόχος και όχι το μέσον, η κατάσταση έχει ήδη κακοφορμίσει. Μια Ομοσπονδία που
παρουσιάζει τέτοια φαινόμενα καιροσκοπισμού και ωφελιμισμού, δε χρειάζεται απλά
βελτίωση και αλλαγές. Χρειάζεται εκ βάθρων αναγέννηση.
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