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Χαιρετισμός του προέδρου της ΔΗΜΑΡ, Θανάση Θεοχαρόπουλου, στο συνέδριο
της ΠΟΣΔΕΠ

«Κυρίες και κύριοι,

Χαιρετίζω με μεγάλη μου χαρά το 13ο συνέδριο της Ομοσπονδίας σας και εύχομαι οι διεργασίες του
να συμβάλουν καθοριστικά στην ενδυνάμωση και στην ενίσχυση της λειτουργίας της ΠΟΣΔΕΠ. Διότι
τα μέλη των συλλόγων, όλοι εσείς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, είστε αυτοί που με αυταπάρνηση
κρατάτε όρθια τα ελληνικά πανεπιστήμια και αγωνίζεστε για την αναβάθμισή τους. Και μάλιστα σε
μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, βαθιάς κρίσης.
Σήμερα, όπως και στην χώρα, έτσι και στην παιδεία η κατάσταση είναι οριακή: Η κρατική
χρηματοδότηση των πανεπιστημίων έχει μειωθεί. Τα τμήματα είναι υποστελεχωμένα από διδακτικό,
ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό. Το έργο σας ουσιαστικά απαξιώνεται, καθώς τα προβλήματα
και οι χρόνιες παθογένειες δεν αντιμετωπίζονται. Κι όχι απλά η σημερινή κυβέρνηση δεν
αντιμετωπίζει τις παθογένειες στον χώρο της παιδείας, αλλά αντίθετα τις συντηρεί, τις διευρύνει και
δημιουργεί νέες.
Για εμάς, στην Δημοκρατική Αριστερά, δεν μπορεί να υπάρξει υπέρβαση της κρίσης χωρίς να
επενδύσουμε στην παιδεία. Ο τομέας της παιδείας πρέπει να εξαιρεθεί από τα μνημόνια καθώς
αποτελεί ουσιαστικό αναπτυξιακό μοχλό. Η παιδεία επιβάλλει ευρύτερες συναινέσεις. Είναι ένα
ζήτημα εθνικό και δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε μακροπρόθεσμα από την κρίση, αν τουλάχιστον
σε αυτό το ζήτημα δεν μπορέσουμε να συνεννοηθούμε.
Κι είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι ενώ όλοι συμφωνούμε, τουλάχιστον φαινομενικά, στον στόχο
της αναβάθμισης της παιδείας, του περιορισμού της εξόδου, από την χώρα μας, νέων επιστημόνων,
της παροχής κινήτρων παραμονής στους νέους ερευνητές, της αξιοκρατίας, τελικά δεν διαμορφώνεται
μια εθνική στρατηγική σε αυτό το θέμα. Ένα θέμα καταλυτικής σημασίας για την έξοδο της χώρας
από την κρίση.
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Φίλες και φίλοι,

Για την Δημοκρατική Αριστερά, η υπεράσπιση της παιδείας είναι αναγκαία σήμερα περισσότερο από
ποτέ. Η παιδεία πρέπει να αποτελέσει εθνική στρατηγική για τη χώρα μας. Το επιβάλλει η
συνεχιζόμενη απώλεια ανθρώπινου δυναμικού και πνευματικού κεφαλαίου. Το χρωστάμε στη νέα
γενιά. Ήδη το μέλλον της έχει υποθηκευτεί σε μεγάλο βαθμό.
Αυτό που προέχει σήμερα στην παιδεία είναι να υπάρξει μία σύγχρονη ποιοτική δημόσια τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Γι’ αυτό προτεραιότητά μας είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς στις σημερινές
συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί
να αποτελεί αναγκαιότητα και προτεραιότητα στον τομέα της παιδείας. Αυτό που προέχει να γίνει
είναι ο ενιαίος χάρτης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη συγχώνευση και δημιουργία
εκπαιδευτικών πόλων σε κάθε περιφέρεια, στους οποίους θα συνενώνονται Πανεπιστήμια,
Τεχνολογικά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, έτσι ώστε να επιτευχθούν και οικονομίες κλίμακας. Κι
όταν μιλάμε για συνενώσεις, εμείς δεν εννοούμε μείωση του προσωπικού, αλλά την καλύτερη δυνατή
αξιοποίησή του, η οποία θα γίνεται πάντα στο πλαίσιο ενός γενικότερου και σαφούς στρατηγικού
σχεδιασμού.
Όλα αυτά προϋποθέτουν και την ύπαρξη ενός σταθερού πλαισίου συνεχούς επιμόρφωσης και
αξιολόγησης. Εμείς στην ΔΗΜΑΡ και την Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν είμαστε αντίθετοι με την
αξιολόγηση, το αντίθετο την επιδιώκουμε. Κι εσείς είστε οι πρώτοι που ξέρετε πώς να την κάνετε,
τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική αξιολόγηση. Εμείς επιδιώκουμε ένα σύστημα αξιολόγησης, δίκαιο
και διαφανές.
Σε όλα αυτά η ΠΟΣΔΕΠ μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Το έχουμε επισημάνει
επανειλημμένα. Τον υγιή συνδικαλισμό τον χρειαζόμαστε γιατί αλλιώς η ισορροπία χάνεται και το
καθεστώς εργασιακής ζούγκλας επικρατεί.

Φίλες και φίλοι,

Κλείνω τον χαιρετισμό μου ελπίζοντας, επιδιώκοντας και συμβάλλοντας με όλες μου τις δυνάμεις
ώστε να γίνει συνολικά στην χώρα αλλά και ειδικά στον τομέα της παιδείας η “προοδευτική αριστερή
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μεταρρύθμιση”, μακριά από κάθε λαϊκισμό, κάθε αριστερή η δεξιά συντήρηση που κρατάει τον χώρο
αλλά και την χώρα δέσμια ιδεοληψιών και παθογενειών, που σήμερα πρέπει επιτέλους να
ανατρέψουμε. Εμείς σε αυτό τον στόχο μένουμε σταθεροί, γιατί το οφείλουμε στη νέα γενιά.
Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι κάθε επιτυχία στις διεργασίες του συνεδρίου σας.»
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