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ΗΛΘΕ Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΜΕ
BULLYING, ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ, ΑΓΩΓΕΣ,
ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι.
Με λύπη παρακολουθούμε και καταδικάζουμε τις πρωτόγνωρες πρακτικές
που εισέβαλαν μετά το τέλος της ψηφοφορίας για το νέο ΔΣ της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας στις 19 Μαρτίου. Δυστυχώς τα παρατράγουδα,
πρωτοφανή και ευτράπελα συνεχίζονται και εντείνονται με πρωταγωνιστές
επώνυμα στελέχη (τιτλούχοι) της Μαθηματικής Άνοιξης.
Προμήνυμα του εκτροχιασμού αποτέλεσε η πρωτοφανής προσωπική επίθεση,
κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης στις 12/3, σε ιστορικό Πρόεδρο
της ΕΜΕ (με χρήση, την ώρα της Γ.Σ, ειδικού επιστημόμετρου προκειμένου να
μετρηθεί η επιστημονική προσφορά του) καθώς και σε υπεύθυνο περιοδικού
της ΕΜΕ, από υποψηφίους και πάλι της ίδιας νεο-ιδρυθείσας παράταξης.
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτής της πρακτικής είναι το συνεχόμενο
διαδικτυακό και «facebookικό» μπούλινγκ κατά του κύρους, του έργου και
της ιστορίας της ΕΜΕ, του ιστορικού μας επιστημονικού σωματείου, του
δεύτερου σπιτιού μας που σε λίγο γιορτάζει 100 χρόνια λαμπρής παρουσίας
στην υπηρεσία της προώθησης του μαθηματικού πνεύματος και της
ανάδειξης της μαθηματικής σκέψης.
Και όλα αυτά, παραδόξως, από σεβαστούς κατά τα άλλα πανεπιστημιακούς
δασκάλους που με ανεκδιήγητες και οριακές συμπεριφορές προσβάλλουν
πρωτίστως το δικό τους κύρος και την ιστορία που έχτισαν στο μαθηματικό
γίγνεσθαι της χώρας. Σημειώνουμε πως η παρουσία των συγκεκριμένων
προσώπων στην ΕΜΕ τα τελευταία χρόνια περιορίστηκε αποκλειστικά σε
προσκεκλημένες ομιλίες στα συνέδριά μας. Μετά από μακρά περίοδο
απουσίας παρατηρούμε μιαν αιφνιδιαστική εισβολή στις φετινές εκλογές με
ανάρμοστες και αυταρχικές συμπεριφορές.
Αποκορύφωμα των επιθετικών δράσεων της Άνοιξης ήταν η παρακώλυση του
ανοίγματος της κάλπης, στις 20/3, με μια σειρά από καινοφανή, επιπόλαια
και αντικαταστατικά επινοήματα, όσον αφορά την εγκυρότητα της
επιστολικής ψήφου.
Παρά τη σύγκλιση τω απόψεων των 4 από τα 5 μέλη της Εφορευτικής
Επιτροπής, στα αυτονόητα και στα όσα προβλέπονται από το Καταστατικό,
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τα οποία επί χρόνια εφαρμόζονται με υποδειγματική δημοκρατική ευαισθησία
και απόλυτη διαφάνεια, η εκπρόσωπος της Άνοιξης με ασυνήθιστη για τα
δεδομένα της Εταιρείας μας συνωμοσιολογία και πρακτικές όπως αυθαίρετο
κλείδωμα της κάλπης με συνέπεια το βίαιο μπλοκάρισμα της διαδικασίας
καταμέτρησης των ψήφων, προσπάθησε να περάσει στα υπόλοιπα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής την μειοψηφούσα (1 στις 5 ψήφους) άποψή της.
Τελικά, όταν απέτυχαν οι προσπάθειες τρομοκράτησης του Προέδρου και των
υπολοίπων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, η παράταξη της Μαθηματικής
Άνοιξης κατέφυγε με αξιοζήλευτη ταχύτητα σε δικαστηριακού τύπου
επιλύσεις των διαφορών, οι οποίες το μόνο που μπορούν να πετύχουν είναι η
απόπειρα μείωσης του κύρους της ΕΜΕ στην Ελληνική Κοινωνία, σε
αντίθεση με τις δήθεν, όπως αποκαλύπτεται, επαγγελίες τους.
Η ΕΜΕ θα συνεχίσει την δημιουργική της δραστηριότητα υπερβαίνοντας τις
θλιβερές για όλους και όλες εικόνες της κατάπτωσης σημαντικών προσώπων
και προσωπικοτήτων της κοινότητάς μας.
ΥΓ. Ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα της Μαθηματικής Άνοιξης είναι ότι
κατάφερε, για πρώτη φορά στην σχεδόν 100χρονη ιστορία της ΕΜΕ, το
ενδιαφέρον να στραφεί όχι στο τι ψήφισε ο κάθε συνάδελφος, αλλά
από ποιο ταχυδρομείο ψήφισε. Τα μέλη της Μαθηματικής Άνοιξης,
προφανώς επειδή διαισθάνθηκαν την αποδοκιμασία του εκλογικού σώματος,
επιδόθηκαν ως νέοι Σέρλοκ Χόλμς σε ένα θλιβερό κυνήγι μαγισσών,
προκειμένου αφενός να ανακαλύψουν το που ψήφισε ο κάθε συνάδελφος
(γεγονός που ονομάζουν διαφάνεια) και αφετέρου να καταρρακώσουν την
εγκυρότητα της επιστολικής ψήφου, άρα και των εκλογών. Δεν απομένει
παρά η προσπάθεια ανεύρεσης και άλλων χαρακτηριστικών των συναδέλφων
πχ πολιτικών πεποιθήσεων κλπ, εξ΄ άλλου με τη βοήθεια ευνοϊκής
παρουσίασης της Μαθηματικής Άνοιξης από το Βήμα (ηλεκτρονική έκδοση)
πληροφορηθήκαμε ότι οι 2 από τις 4 παρατάξεις είναι αριστερές.
Δημοκρατική Πρωτοβουλία Μαθηματικών
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