
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
 

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση της Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ, 10/1/2009. 
 

Εισήγηση των εκπροσώπων της ΑΡΜΕ 
 

Η  δολοφονία  του  δεκαπεντάχρονου  μαθητή  Αλέξη  Γρηγορόπουλου  και  τα 
γεγονότα  που  ακολούθησαν,  αποκάλυψαν  την  έκταση  της  κρίσης  που 
αντιμετωπίζει η χώρα, στα χαρακτηριστικά της οποίας  περιλαμβάνονται : 
 

 Η αστυνομική αυθαιρεσία, η βία ενάντια σε ειρηνικές διαδηλώσεις, αλλά 
ταυτόχρονα και η αδράνεια μπροστά στην καταστροφή και τη λεηλασία 
στους  δρόμους  της  Αθήνας  και  άλλων  πόλεων  που  προκαλείται  από 
ομάδες πολιτών με αμφίβολα κίνητρα. 

 Η  αδυναμία  της  πολιτικής  εξουσίας  να  διαχειριστεί  την  κρίση  που 
προκαλείται  και  από  τα  πολλαπλά  σκάνδαλα,  στα  οποία  φαίνεται  να 
εμπλέκεται  συνεχώς  μεγαλύτερος  αριθμός  στελεχών  της  παρούσας  ή 
προηγούμενων κυβερνήσεων. 

 Η  απουσία  προοπτικής  στην  παραγωγική  οικονομία  καθώς  (όπως 
επεσήμαινε ο πρόωρα χαμένος συνάδελφος Λευτέρης Παπαγιαννάκης) ʺο 
κεντρικός  πυρήνας  του  παραγωγικού  μας  ιστού  μετακινείται  κατά 
τμήματα σε προϊόντα και δραστηριότητες μειούμενης έντασης σε γνώση 
και τεχνολογίαʺ. 

 Η  απουσία  μίας  κουλτούρας  ποιότητας  και  αξιολόγησης  σε  όλα  τα 
επίπεδα, από την πολιτική της κυβέρνησης ως τις προσωπικές επιλογές, 
και  σε  όλους  τους  τομείς,  στην  εκπαίδευση  και  την  υγεία,  στη  δημόσια 
διοίκηση, την οικονομία και την καθημερινή ζωή. 

 
Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορο σε αυτή την κατάσταση. 
Όχι  μόνο  επειδή  οι  σημερινές  κινητοποιήσεις  είναι  σε  μεγάλο  βαθμό 
συνυφασμένες με τα προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και επειδή το 
Πανεπιστήμιο  είναι  ο  χώρος  όπου  θα  αναζητηθούν  τα  αίτια  της  κοινωνικής 
κρίσης  και  πιθανές  πολιτικές  διεξόδου  από  αυτήν.  Όμως  η  αντίδραση  του 
Πανεπιστημίου  δεν  μπορεί  να  είναι  η  αυτοαναίρεσή  του.  Διαφωνούμε  με  την 
πρόταση  της  Συσπείρωσης  ʺνα  παραμερίσει  το  Πανεπιστήμιο  τα  κανονικά  του 
καθήκοντα,  να  αναστείλει  το  εκπαιδευτικό  και  ερευνητικό  έργο  και  να 
επικεντρωθεί  στα  πολιτικά  ζητήματα  που  ανέδειξαν  οι  πρόσφατες 
κινητοποιήσειςʺ. Αντιθέτως, το Πανεπιστήμιο πρέπει να παραμείνει ανοικτό και 
σε  λειτουργία,  ως  κέντρο  μάθησης  και  διακίνησης  ιδεών,  κύτταρο  έρευνας, 
δημοκρατικής λειτουργίας, ελευθερίας και δημιουργίας. 

Η αλλαγή στην πολιτική ηγεσία του Υπ.Ε.Π.Θ. δεν αλλάζει την κατεύθυνση της 
κυβερνητικής πολιτικής, που έχει στόχο την απαξίωση και την υποβάθμιση της 
δημόσιας  εκπαίδευσης.  Δυστυχώς,  η  τακτική  που  έχει  ακολουθήσει  η  ηγετική 
ομάδα  της  ΠΟΣΔΕΠ  τα  τελευταία  δύο  χρόνια,  αντί  να  προστατεύει  το 
Πανεπιστήμιο από την κυβερνητική υπονόμευση, έχει συμβάλει στην απαξίωσή 
του.  Η  ηγεσία  της  ΠΟΣΔΕΠ  περιορίζεται  σε  γενικόλογες  καταγγελίες  και 



αφορισμούς, που δεν πείθουν την πλειονότητα των συναδέλφων, οι οποίοι έχουν 
απομακρυνθεί από τους Συλλόγους. Πολύ περισσότερο,  δεν πείθουν την κοινή 
γνώμη, την υποστήριξη της οποίας πρέπει να έχει το δημόσιο Πανεπιστήμιο.  

Η ηγετική ομάδα της ΠΟΣΔΕΠ δεν φαίνεται να κατανοεί οτι η Ομοσπονδία είναι 
δευτεροβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας. Κύριο μέλημά της πρέπει να είναι να 
διαπραγματεύεται και να υποστηρίζει τα συμφέροντα των πανεπιστημιακών, σε 
στενή  επαφή  με  τους  Συλλόγους  και  τα  μέλη  τους,  και  όχι  να  προσπαθεί  να 
υποκαταστήσει  πολιτικούς  ή  κομματικούς  φορείς.  Διαφωνούμε  με  την  άποψη 
της Συσπείρωσης και της ΔΗΠΑΚ, που αρνούνται το διάλογο με το Υπουργείο. 
Όχι γιατί έχουμε την ψευδαίσθηση οτι θα πείσουμε την κυβέρνηση να αλλάξει 
την πολιτική της απαξίωσης της δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά γιατί η συμμετοχή 
μας στο  διάλογο μας  δίδει  την  ευκαιρία,  και μας υποχρεώνει,  να αναπτύξουμε 
τεκμηριωμένα  τις  θέσεις  μας,  μπροστά  στους  συναδέλφους  και  την  ελληνική 
κοινωνία. 

 

Σχετικά με την ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΑΡΜΕ υποστήριξε την ακόλουθη πρόταση, μαζί με τις παρατάξεις ΑΚΙΠ και 
ΚΙΠΑΝ.  

Η  ΠΟΣΔΕΠ  καταδικάζει  την  ασυνομική  αυθαιρεσία  και  τις  βίαιες  επιθέσεις 
ενάντια σε ειρηνικές διαδηλώσεις, με πρόσχημα τη δράση συγκεκριμένων ομάδων. 

Η  καλύτερη  υπηρεσία  προς  το  δημόσιο  Πανεπιστήμιο  στην  παρούσα  κρίσιμη 
περίοδο είναι να ομαλοποιηθεί και να αποκατασταθεί η λειτουργία του. 

Να  προκληθεί  και  να  καλλιεργηθεί  οργανωμένη  συζήτηση  και  προβληματισμός 
μεταξύ  των  συναδέλφων  και  φοιτητών  για  όλα  τα  θέματα  που  απασχολούν  το 
πανεπιστήμιο και την κοινωνία (ιδίως προβλήματα αιχμής που αναδείχθηκαν) στο 
πλαίσιο της λειτουργίας των ΑΕΙ. 

Να  συμβάλουμε  στο  διάλογο  εντός  και  εκτός  του  χώρου  μας,  χωρίς  να  σημαίνει 
αυτό οτι νομιμοποιούμε ή προσχωρούμε σε απόψεις που δεν υπηρετούν το δημόσιο 
πανεπιστήμιο. 

 

Η πρόταση η οποία πλειοψήφισε είναι αυτή που κατέθεσαν η Συσπείρωση και η 
ΔΗΠΑΚ, δηλαδή οι παρατάξεις που συγκροτούν την πλειοψηφία της ηγεσίας της 
ΠΟΣΔΕΠ  η  οποία  διαφέρει  από  την  πρόταση  που  υποστηρίξαμε  κυρίως  στα 
ακόλουθα σημεία: 

 Δεν  υποστηρίζει  με  σαφήνεια  την  ανάγκη  αποκατάστασης  της 
λειτουργίας του πανεπιστημίου. 

 Αρνείται τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε διάλογο. 
 Προαναγγέλει  απεργιακές  κινητοποιήσεις  για  το  τέλος  Φεβρουαρίου, 
μία εβδομάδα πριν το 9ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ. 


