
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΕΙ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ 
 

Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο βρίσκεται μπροστά σε σημαντική καμπή της  
πορείας του. Η κυβέρνηση, χωρίς καμιά συναίσθηση της ευθύνης της απέναντι στον 
τόπο, τη νεολαία και τον εργαζόμενο λαό, προχώρησε παραπέρα στην εφαρμογή της 
πολιτικής των αναδιαρθρώσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, προωθώντας το 
πανεπιστήμιο της αγοράς και της επιχειρηματικότητας. Εντείνοντας στο έπακρο την 
ιδιωτικοποίηση και επιτρέποντας την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.  
Υποβαθμίζοντας το επίπεδο σπουδών. Υπονομεύοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των σπουδαστών, υψώνοντας νέους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση. Ούτε καλές 
σπουδές – Ούτε εργασιακά δικαιώματα. Κανένα μέλλον.  

Οι εξελίξεις αυτές συμβαίνουν στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 
Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, της διαδικασίας της Bologna και 
της Διάσκεψης Κορυφής της Λισσαβόνας, που αφορούν κυρίαρχα δύο κορυφαίους 
τομείς: Την εργασία – εργασιακές σχέσεις και την εκπαίδευση - έρευνα.  

Αυτήν την περίοδο η κυβέρνηση προωθεί το λεγόμενο διάλογο, με κύριο 
στόχο την αναζήτηση ευρύτερων συναινέσεων για την ολοκλήρωση των 
αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων, προβάλλοντας ως κύριο πρόβλημα συζήτησης το 
Σύστημα Εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ενώ εκκρεμεί από την προηγούμενη 
περίοδο η κύρωση της Οδηγίας της ΕΕ 36/2005 με Προεδρικό Διάταγμα. 

Η κυβέρνηση, στην πολιτική της, βρήκε θερμό συμπαραστάτη την 
αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία, παρά τους όποιους ελιγμούς της  για λόγους 
τακτικής, για το φαίνεσθαι, υποστήριξε την εφαρμογή της διαδικασίας της Bologna, 
που άλλωστε κι αυτή προωθούσε, ως προκάτοχος της Νέας Δημοκρατίας.  

Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι όπου η κυβέρνηση αντιμετώπιζε αντιδράσεις 
προσέφυγε σε διεξόδους που τις υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ μέσα από την τακτική 
“συμφωνώ διαφωνώντας”, όπως έγινε με τη νομιμοποίηση των κολεγίων. Απόδειξη γι 
αυτό είναι και η σανίδα σωτηρίας που της προσφέρει με τις προτάσεις του για το 
σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, που δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο 
από μια παραλλαγή στην εφαρμογή της διαδικασίας των κατευθύνσεων της Bologna. 

Από την άλλη ο ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αντικυβερνητική του ρητορεία, την 
ίδια στιγμή, παρουσίαζε θέσεις και απόψεις που χρησίμευαν ως χαλί για το πέρασμα 
της κυβερνητικής πολιτικής. Τέτοιες θέσεις ήταν:  

Ο νόμος πλαίσιο που κατέθεσε στη βουλή, υπό τη μορφή τροπολογιών, για να 
τον αποσύρει μετά την κατακραυγή του πανεπιστημιακού κινήματος, αλλά και για να 
τον επαναφέρει λίγο αργότερα και να τον έχει σε ισχύ μέχρι σήμερα.  

Οι τροπολογίες που υπέβαλε σε διάφορα νομοσχέδια (Μεταπτυχιακές 
σπουδές, Έρευνα, κλπ) και το περιεχόμενό τους, που ουσιαστικά νομιμοποιούσαν την 
πολιτική της κυβέρνησης παρά την τελική καταψήφιση.  

Η θέση του για τις εκλογές διοικητικών οργάνων στα ΑΕΙ, που τάχθηκε υπέρ 
της καθολικής ψηφοφορίας, νομιμοποιώντας τα διοικητικά όργανα που εκλέχτηκαν 
μέσα από νόθες και απαράδεκτες εκλογικές διαδικασίες και υπονομεύοντας το 
φοιτητικό κίνημα.  
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Η θέση του για το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ με την απάτη της ελεύθερης 
πρόσβαση, η οποία στην πρακτική της εφαρμογή όχι μόνο έχει περισσότερες 
εξετάσεις απ’ ότι το ισχύον σύστημα αλλά οδηγεί εκ του ασφαλούς στην εφαρμογή 
της Bologna.  

Η θέση που διατύπωσε για την ύπαρξη των ιδιωτικών πανεπιστημίων και την 
αποδοχή τους κ.α.  

Ουσιαστικά ο ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε διπλή γλώσσα και αξιοποίησε το 
κίνημα παιδείας ως δεξαμενή ψηφοθηρίας. 

Η δράση της ΠΟΣΔΕΠ δεν μπόρεσε να αποτρέψει τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ούτε μπόρεσε να δημιουργήσει ένα ζωντανό μέτωπο 
μέσα στα πανεπιστήμια ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και ενάντια σε εκείνες τις 
εσωτερικές δυνάμεις ΔΕΠ της επιχειρηματικότητας που την ήθελαν και την 
επεδίωκαν, ώστε να μην επιτρέψει την εφαρμογή όλου του νομοθετικού πλαισίου που 
προώθησε η κυβέρνηση.   

Βέβαια η ΠΟΣΔΕΠ, χάρη στην  αταλάντευτη στάση της ΔΗΠΑΚ, συντέλεσε 
με τις θέσεις της να εκλαϊκευτούν τα μεγάλα προβλήματα της ΑΕ, αντιτάχτηκε 
συνολικά στην πολιτική της διαδικασίας της Bologna, αποκάλυψε τον αντιλαϊκό και 
αντιεκπαιδευτικό χαρακτήρα αυτής της πολιτικής, την ιδιωτικοποίηση της ΑΕ και της 
Έρευνας, την εμπορευματοποίηση της γνώσης, βοήθησε τη νεολαία και τους 
εργαζόμενους να κατανοήσουν σε σημαντικό βαθμό την αντιδραστική πολιτική της 
κυβέρνησης και της ΕΕ. Εμπόδισε σε ένα βαθμό την εφαρμογή του.  

Το γεγονός ότι η ΠΟΣΔΕΠ δεν μπόρεσε να αντιτάξει ένα μέτωπο αντίστασης 
μέσα στα πανεπιστήμια οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στον προσανατολισμό της πάλης 
που έδωσε και εξαρτήθηκε από τη στάση των άλλων δυνάμεων στο εσωτερικό της:  
 Δυστυχώς,  προσανατολισμός που επικράτησε στην πράξη δεν στόχευε να 
αναπτυχθεί το πανεπιστημιακό κίνημα στο σύνολό του και σε στενή σύνδεση με το 
αγωνιστικό εργατικό κίνημα. Να αναζωογονήσει τη λειτουργία και τη δράση των 
συλλόγων, να απαιτήσει την ικανοποίηση των αιτημάτων του. Να οδηγήσει σε 
υποχώρηση την πολιτική της κυβέρνησης, να την εξαναγκάσει να πάρει πίσω νόμους 
της, που διαλύουν το δημόσιο πανεπιστήμιο και το παραδίδουν ολοκληρωτικά στην 
αγορά και τις επιχειρήσεις.  

Με βασική ευθύνη των δυνάμεων της Συσπείρωσης ρυμουλκήθηκε η 
ΠΟΣΔΕΠ πίσω από την καιροσκοπική συμμαχία των φοιτητικών παρατάξεων  
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΠΑΣΠ (Εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ), που εν 
ονόματι του γενικότερου πολιτικού παιχνιδιού, καθόριζαν τη στάση τους  από το πώς 
θα αλλάξει η διάταξη των πολιτικών δυνάμεων στην ευρύτερη πολιτική σκηνή. Το 
πόσο καιροσκοπική ήταν αυτή η συμμαχία φάνηκε από τη “στροφή” της ΠΑΣΠ, που 
σε συνεννόηση με τη ΔΑΠ, μεταβαπτίστηκαν σε “ανεξάρτητα σχήματα” για να 
πάρουν τις γενικές συνελεύσεις στους συλλόγους των φοιτητών μετά την “εξέγερση”.    

Ο νόμος πλαίσιο και το γενικότερο  θεσμικό πλαίσιο υποβαθμίστηκαν ως 
διεκδικήσεις και χρησίμευαν σε τελική ανάλυση ως πολιτικό πρόσχημα. Το σύνθημα 
“Τώρα έχουμε εξέγερση” υποδηλώνει ακριβώς αυτήν την υποβάθμιση, 
παραβιάζοντας κατάφωρα το γεγονός πως καμία εξέγερση δεν μπορεί να 
παρακάμπτει τα αιτήματα της πολιτικής δράσης με βάση τα οποία υποτίθεται ότι 
έγινε αυτή η εξέγερση.  

Στην ίδια κατεύθυνση έγινε προσπάθεια να κινηθεί όλο το κίνημα παιδείας 
χρησιμοποιώντας τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, που 
ελέγχονταν από τις συνδικαλιστικές δυνάμεις του  ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ, 
παράλληλα, συγκάλυπταν και συμπορεύονταν με τις ξεπουλημένες ηγεσίες της ΓΣΕΕ 
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και της ΑΔΕΔΥ που αποδέχονταν την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, την ίδια 
στιγμή που δημαγωγικά την καταγγέλλανε. 

Η στάση αυτή έφτασε, με το ξέσπασμα της νεολαίας τον περασμένο 
Δεκέμβρη, στην ιδεολογική αποδοχή της κουκούλας, στην πολιτική αποδοχή της 
λεγόμενης «αναρχοαυτονομίας», στη μη κατηγορηματική και αποφασιστική καταδίκη 
της δράσης των παρακρατικών «γνωστών αγνώστων» και άλλων προβοκατόρων  που 
επιδόθηκαν σε ένα άκρατο και μεθοδικό   καταστροφικό έργο, στο σπάσιμο της 
τζαμαρίας και στο κάψιμο της βιτρίνας, στο όνομα «της νεολαιίστικης εξέγερσης».  

Έτσι η ΠΟΣΔΕΠ έγινε μέρος ενός ευρύτερου στόχου, της ανύψωσης των 
συντηρητικών ανακλαστικών των εργαζομένων μπροστά στο «θέαμα» της φωτιάς και 
της καταστροφής με την άμεση εμπλοκή των ΜΜΕ, του πολιτικού τους εγκλωβισμού 
μέσα από την εκτόνωση της οργής στον καναπέ και με φορέα την τηλεοπτική 
κάμερα, της τροφοδότησης της «αυθόρμητης» και τυφλής «πολιτικής» δράσης στη 
θέση του οργανωμένου, περιφρουρημένου, αγωνιστικού και διεκδικητικού κινήματος, 
που  χλευάζεται γιατί δεν κρύβει το πρόσωπό του και δεν αντιλαμβάνεται(;) τα 
επαναστατικά(;) μηνύματα της εξέγερσης και της καταστροφής της βιτρίνας!...  

Το αποτέλεσμα ήταν η ΠΟΣΔΕΠ να απαξιώσει το ρόλο της,  να στρώνει το 
έδαφος στην ΚΙΠΑΝ και την ΑΡΜΕ να δημαγωγούν, να εμπλακεί στο δικομματικό 
παιχνίδι της κυβερνητικής εναλλαγής για να πέσει «η κυβέρνηση των δολοφόνων», 
αλλά για να καταλάβει την εξουσία μια άλλη «κυβέρνηση των δολοφόνων». Γιατί 
κατά περίεργο τρόπο, ενώ, δικαίως, καταδικαζόταν  η δολοφονία του Αλέξη 
Γρηγορόπουλου ,  την ίδια στιγμή δεν καταδικαζόταν η δολοφονία του Μιχάλη 
Καλτεζά που δολοφονήθηκε επί διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και σχεδόν με τον ίδιο 
τρόπο.  

 Η ΔΗΠΑΚ δεν αμφισβήτησε ποτέ τα αισθήματα οργής της νεολαίας και τα 
αδιέξοδα που αντιμετωπίζει από τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Ακριβώς για το 
αντίθετο μιλάει. Πολύ πιο πριν ορισμένοι, πατώντας πάνω στην οξύτητα των 
προβλημάτων της νεολαίας, αποφασίσουν να φιλοτεχνήσουν, υποτίθεται, ένα άλλο 
πολιτικό πρόσωπο στην κοινωνία, για να ξεχαστεί η μέχρι τώρα πολιτική τους στάση. 

Έγκαιρα ξεκαθάρισε πως στο μαζικό κίνημα δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε 
μια στείρα αντιπαράθεση με τον έναν πόλο του δικομματισμού ενάντια στον άλλο. 
Να εμπλακεί στους πολιτικούς ελιγμούς του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Να επιτρέψει 
να παίξει η ΠΟΣΔΕΠ και το κίνημα παιδείας το ρόλο του πολιτικού πλυντηρίου για 
την αντιδραστική πολιτική του ΠΑΣΟΚ ή τη δημιουργία συμμαχικών σχημάτων 
μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ξεκαθάρισε κατηγορηματικά πως μάχεται να ηττηθεί η 
αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μάχεται το ίδιο να μην επανέλθει η 
εξίσου αντιλαϊκή πολιτική του ΠΑΣΟΚ.    

Τόνισε κατ’ επανάληψη ότι ο μοναδικός της στόχος είναι να εξοπλιστεί η 
ΠΟΣΔΕΠ με εκείνες τις θέσεις που θα αντιμετώπιζαν την πολιτική της κυβέρνησης. 
Να τις υπερασπιστεί ανοιχτά μέσα στο πανεπιστήμιο και στην ελληνική κοινωνία. Να 
διαφυλάξει το κύρος της ΠΟΣΔΕΠ. Να δώσει όλες της τις δυνάμεις  για να 
αναπτυχθεί ένα ρωμαλέο πανεπιστημιακό κίνημα που σε άμεση κοινωνική συμμαχία 
με το αγωνιστικό εργατικό κίνημα θα απόκρουαν τη δικομματική αντιλαϊκή πολιτική 
και να παλέψει για να ακυρωθεί στην πράξη ο νόμος πλαίσιο και οι άλλοι νόμοι που 
ψηφίστηκαν και τελικά να αποσυρθούν, και με την έννοια αυτή η ανάπτυξη του 
λαϊκού κινήματος να σφραγίσει και τις πολιτικές εξελίξεις.  

Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι θα είναι σφοδρός πολέμιος της κατάπτυστης 
καιροσκοπικής τακτικής και δημαγωγικής υποκρισίας,  των παρατάξεων της ΚΙΠΑΝ 
και της ΑΡΜΕ, που, από τη μια, ήθελαν να σύρουν την ΠΟΣΔΕΠ πίσω από την 
πολιτική των κυβερνητικών αναδιαρθρώσεων, από την άλλη, ενώ χρησιμοποιούσαν 
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τις καταστροφές, τα καψίματα και τον αναρχοσυνδικαλισμό για να καταδικάσουν 
υποτίθεται τη βία, δεν τόλμησαν ποτέ να κατονομάσουν τους πολιτικούς φορείς που 
οδηγούσαν εκεί τις εξελίξεις, ακριβώς γιατί ήταν οι πολιτικοί τους χώροι.           

 Η ΚΙΠΑΝ και η ΑΡΜΕ στάθηκαν από την πρώτη στιγμή αντίθετοι  σε 
κάθε κινητοποίηση των πανεπιστημιακών ενάντια στην πολιτική της διαδικασίας της 
Bologna και της ΕΕ. Αγκάλιασαν την  κυβερνητική πολιτική, τροφοδότησαν ανοιχτά 
και προκλητικά κάθε αντιΠΟΣΔΕΠ πρωτοβουλία μέσα στα πανεπιστήμια, όπως ήταν 
η αντιδραστική κίνηση των λεγόμενων «Χιλίων». Συκοφάντησαν τις θέσεις της 
ΠΟΣΔΕΠ, όπου είχαν πλειοψηφία στους συλλόγους ακύρωσαν τη λειτουργία τους, 
προμήθευαν σταθερά με θέσεις την εχθρική στάση των ΜΜΕ ενάντια στην ΠΟΣΔΕΠ 
και το πανεπιστημιακό κίνημα, δημαγωγούσαν πάνω στην υποτιθέμενη πλειοψηφία 
της ΠΟΣΔΕΠ, έπαιξαν το απεχθές παιχνίδι της άλωσης του πανεπιστημίου από 
ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα με δεσμούς με μεγάλα συγκροτήματα των ΜΜΕ.  

 Η ΔΗΠΑΚ είχε καταστήσει σαφές σε κάθε κατεύθυνση και, σχεδόν, σε 
κάθε συνεδρίαση της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ, πως δεν έχει προωθήσει καμιά συνεργασία 
με καμία άλλη δύναμη του πανεπιστημιακού κινήματος.  

Άλλωστε δεν προέκυψε η ανάγκη για μια τέτοια ενέργεια μια και οι θέσεις της 
ΔΗΠΑΚ είχαν αναγνωριστεί από καιρό  για την ορθότητά τους, η πολιτική της στάση 
ήταν και είναι σαφής, σταθερή και διαχρονικά κατασταλαγμένη.  

Κατέθετε τις θέσεις της, διεκδικούσε την υιοθέτηση τους από την ΠΟΣΔΕΠ, 
εξέφραζε τις κριτικές της παρατηρήσεις για κάθε παράταξη, τις διαφωνίες της, αλλά 
και κατάγγειλε την  απαράδεκτη στάση της ΚΙΠΑΝ και της ΑΡΜΕ ως κυβερνητικών 
φερέφωνων μέσα στην ΠΟΣΔΕΠ.  

Η προσπάθεια της ΚΙΠΑΝ και της ΑΡΜΕ να φορτώνουν στην ΔΗΠΑΚ 
ευθύνες που ανήκουν σε άλλους για αριστερίστικες και αναρχοσυνδικαλιστικές 
πρακτικές, χωρίς, ταυτόχρονα, να διαφωνούν στην τυχοδιωκτική πολιτική τακτική 
και πρακτική των πολιτικών τους φορέων, ήταν διαρκής και αποσκοπούσε σε έναν 
και μοναδικό στόχο: Να μην υπερασπιστεί η ΠΟΣΔΕΠ το δημόσιο πανεπιστήμιο και 
τον ουσιαστικό του ρόλο, να παραδοθεί το πανεπιστήμιο στα επιχειρηματικά 
συμφέροντα αλλά με ένα παραπλανητικό δημόσιο περίβλημα για να μην αντιδρά η 
νεολαία και ο ελληνικός λαός, να απομονωθεί η ΔΗΠΑΚ μέσα στην ΠΟΣΔΕΠ και το 
πανεπιστημιακό κίνημα, να της φορτωθούν οι ευθύνες για να μετατοπιστούν από το 
δικό τους πολιτικό χώρο.  

Και η ΚΙΠΑΝ και η ΑΡΜΕ παίξανε το ρόλο της «Πέμπτης Φάλαγγας» μέσα 
στην ΠΟΣΔΕΠ και τα πανεπιστήμια.  

Από τις παρατάξεις που ανήκουν γενικά στο χώρο της κυβέρνησης, η μία  δεν 
διαφοροποιήθηκε ποτέ, επί της ουσίας, από την κυβερνητική πολιτική και από ένα 
σημείο και μετά σταμάτησε να συμμετέχει στις διαδικασίες της ΠΟΣΔΕΠ, ενώ η 
άλλη παρά τις όποιες αντιρρήσεις της στην κυβερνητική πολιτική στάθηκε 
περισσότερο στα ζητήματα των μορφών δράσης.       

Η ΔΗΠΑΚ ανέλαβε με μεγάλο αίσθημα ευθύνης τη θέση της Γραμματείας 
της ΠΟΣΔΕΠ. Πρωτοστάτησε στην προσπάθεια να αποκτήσει η ΠΟΣΔΕΠ σωστή 
πολιτική για την αντιμετώπιση της αντιδραστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Και η 
ΔΗΠΑΚ δικαιώθηκε πλήρως για τις θέσεις που κατέθεσε στην ΠΟΣΔΕΠ.  Θέσεις οι 
οποίες είχαν τεθεί και εκκρεμούσαν από χρόνια επισημοποιήθηκαν ως θέσεις της 
ΠΟΣΔΕΠ. Η αλλαγή στην ΠΟΣΔΕΠ ήταν αισθητή σε όλο το ΔΕΠ. 

Η ΠΟΣΔΕΠ απέκτησε ένα πολιτικό πλαίσιο που της έδινε τη δυνατότητα να 
εκφέρει πολιτικό λόγο, να σταθεί απέναντι στην κυβέρνηση και να υπερασπιστεί τα 
συμφέροντα των πανεπιστημιακών που είναι αφοσιωμένοι στο πανεπιστήμιο και τη 
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δουλειά τους. Να υπερασπιστεί ένα πραγματικά δημόσιο πανεπιστήμιο που 
προσφέρει επιστημονική μόρφωση υψηλού επιπέδου και επαγγελματική επάρκεια, 
χωρίς εταιρείες και επιχειρηματικότητα. Χωρίς τον ανταγωνισμό της αγοράς αλλά 
την άμιλλα για την επιστημονική πρόοδο. 

Το πλαίσιο αυτό αφορούσε τις οικονομικές διεκδικήσεις και την υπογραφή 
συλλογικής σύμβασης, τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ, την έρευνα και τη διεξαγωγή 
της, την αξιολόγηση, τον ενιαίο προπτυχιακό κύκλο σπουδών, τις διάφορες οδηγίες 
της ΕΕ για τα επαγγελματικά δικαιώματα και την αναγνώριση τίτλων σπουδών, την 
αποκλειστική απασχόληση στις εργασιακές σχέσεις,  τους συμβασιούχους με το ΠΔ 
407, την υπεράσπιση του ενιαίου φορέα διδασκόντων, τα δίδακτρα, τα ΚΕΣ, τα 
ιδιωτικά πανεπιστήμια, τη δημιουργία αποκλειστικά δημόσιας επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, τα συγγράμματα, την υλικοτεχνική υποδομή των πανεπιστημίων, την 
ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών των ΑΕΙ, τα ΕΠΙ, τις προγραμματικές συμβάσεις, τη 
φοιτητική μέριμνα, την πανεπιστημιακή περιουσία κλπ.  

Τις θέσεις αυτές πρέπει οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι να τις υπερασπιστούν 
ως ανεπίστρεπτες, γιατί αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για το πανεπιστημιακό 
κίνημα. Να τις εμπλουτίσουν παραπέρα για να καταλήξουν σε μια συνολική πρόταση 
για το πανεπιστήμιο που ανταποκρίνεται στα οράματα της νεολαίας και του 
εργαζόμενου λαού, στην εξέλιξη των επιστημών. 

Οι θέσεις της ΠΟΣΔΕΠ ενόχλησαν. Ενόχλησαν την κυβέρνηση, κόμματα της 
αντιπολίτευσης, ξένες πρεσβείες, εκδοτικά συγκροτήματα και επιχειρηματικά 
συμφέροντα που ενεργοποιούνται στο χώρο της ΑΕ, ΜΜΕ, το επιχειρηματικό 
κομμάτι του ΔΕΠ. Όλοι οι προαναφερόμενοι θέλησαν να απαλλαγούν από αυτές τις 
θέσεις και την ΠΟΣΔΕΠ. Με δημόσια τοποθέτηση μόνο το ΚΚΕ υποστήριξε τις 
θέσεις της ΠΟΣΔΕΠ. Κανένα από τα άλλα κόμματα ποτέ δεν υποστήριξαν τις θέσεις 
της. Αντίθετα αξιοποίησαν την τακτική της ΠΟΣΔΕΠ, μια τακτική, που δεν 
εξαρτήθηκε από την ΔΗΠΑΚ, Αυτή βόλευε στη γενικότερη πολιτική αντιπαράθεση 
και στους δικομματικούς καβγάδες, την ίδια στιγμή που παρακάμπτονταν τα μεγάλα 
προβλήματα της παιδείας. Και όχι μόνο αυτό.  

Η τακτική του δικομματισμού είχε εμφανώς αλλάξει. Αναγνώριζε πλέον τα 
μεγάλα προβλήματα της παιδείας. Αλλά για να επιβάλλει αντιδραστικές λύσεις. 
Αναγνώριζε το δίκιο της νεολαίας. Αλλά για να την εγκλωβίσει σε αντιδραστικούς 
ατραπούς. Όπως τώρα με τους αγρότες. Αναγνωρίζει τα προβλήματά τους. Αλλά για 
να μην τα λύσει. 

Η ΔΗΠΑΚ καλεί τους πανεπιστημιακούς να υπερασπιστούν τις θέσεις της 
ΠΟΣΔΕΠ και να δυναμώσουν παραπέρα την ΔΗΠΑΚ, ως τη μόνη δύναμη του 
πανεπιστημιακού κινήματος που μπορεί να εγγυηθεί μια πραγματικά επιθετική πορεία 
της ΠΟΣΔΕΠ, σύγκρουσης με τις αντιδραστικές πολιτικές απ’ όπου κι αν 
προέρχονται, για μια Δημόσια – Δωρεάν – Ενιαία - Ανώτατη Εκπαίδευση. Στο 
προσεχές 9ο Συνέδριο αυτό που θα κριθεί είναι αν η ΠΟΣΔΕΠ θα αλωθεί από τις 
δυνάμεις της επιχειρηματικότητας, του κυβερνητικού συνδικαλισμού και του 
συμβιβασμού. Η ΔΗΠΑΚ αποδείχτηκε στην πράξη ότι: Πρόβλεψε – Δικαιώθηκε – 
Άντεξε – Αγωνίστηκε.   

 
Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΠΑΚ  - ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΔΕΠ 
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