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Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, τα τελευταία δύο χρόνια, αντιμετώπισε 
μία σκληρή επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης και άλλων ομάδων 
συμφερόντων. Η Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτή την 
επίθεση.  
 
Η πολιτική της πλειοψηφίας στην ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ αυτό το διάστημα 
βασίστηκε σε μία ανάλυση που αναδεικνύει ως τα κύρια προβλήματα της 
ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα, πρώτον την προσπάθεια 
ένταξής της στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, την 
ονομαζόμενη διαδικασία της Bologna, και δεύτερον τις νεοφιλελεύθερες 
προτάσεις για την εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. 
 
Αυτή η ανάλυση έχει αναπτυχθεί σε κείμενα γνωστών συναδέλφων, και 
μπορεί να αποτελέσει μία χρήσιμη προσέγγιση για τη μελέτη ορισμένων 
προβλημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό που απετέλεσε πρόβλημα 
είναι οτι η πλειοψηφία της ηγεσίας της ΠΟΣΔΕΠ την τελευταία διετία, 
ανήγαγε αυτή την ανάλυση σε «επίσημη ιδεολογία» του κινήματος: όλα τα 
προβλήματα που αντιμετώπιζε το ελληνικό πανεπιστήμιο έπρεπε να 
αντιμετωπισθούν με αναφορά στη διαδικασία της Bologna και την 
προσπάθεια εμπορευματοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, και μόνον 
όσα προβλήματα μπορούσαν να προσεγγιστούν από αυτή την οπτική 
απασχολούσαν την ΠΟΣΔΕΠ. 
 
Αυτή η στάση, που μπορεί να ήταν εύλογη για μία κομματική οργάνωση ή 
μια παράταξη, για την Ομοσπονδία είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες: 

 Η ΠΟΣΔΕΠ δεν προσέφερε κανένα επιχείρημα για όσους δεν 
αποδεχόταν ολόκληρη την ανάλυση περί Bologna και 
εμπορευματοποίησης. Έτσι έχασε την πειστικότητά της προς μεγάλο 
μέρος των πανεπιστημιακών και της κοινωνίας, και επέτρεψε στην 
κυβέρνηση να ισχυρίζεται οτι οι αποσπασματικές, αυταρχικές και 
γραφειοκρατικές παρεμβάσεις της αποτελούσαν σημαντική 
μεταρρύθμιση.  

 Η ΠΟΣΔΕΠ δεν άσκησε κριτική στις συγκεκριμένες προτάσεις της 
κυβέρνησης, καθώς αυτές δεν εξετάζοντο καθ’εαυτές, αλλά μόνο 
στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης επίθεσης και της επιβολής της 
διαδικασίας της Bologna. ΄ 

 Αφησε στο απυρόβλητο υπουργικές αποφάσεις και νομοθετικές 
ρυθμίσεις οι οποίες περιόριζαν περισσότερο παρά ποτέ τη διοικητική 
και ακαδημαϊκή αυτοτέλεια των πανεπιστημίων και δυσχέραιναν τις 
συνθήκες λειτουργίας τους. 

 Δεν ανέδειξε τη θλιβερή ανεπάρκεια της υπουργού και του 
περιβάλλοντός της, την αδυναμία της να προτείνει και να υλοποιήσει 
μέτρα για τη βελτίωση των σπουδών, την ενίσχυση της έρευνας, την 
αναβάθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου. 



Η πλειοψηφία της ηγεσίας της ΠΟΣΔΕΠ, εγκλωβισμένη στη μονόπλευρη 
ανάλυση, δεν έλαβε υπ’όψη της σημαντικές εξελίξεις στην ανώτατη 
εκπαίδευση στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια, όπως τις ακόλουθες: 

 Την τεράστια αύξηση στον αριθμό των φοιτητών και φοιτητριών, τον 
αριθμό των προγραμμάτων σπουδών, των πανεπιστημίων και άλλων 
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Την αύξηση της ανεργίας μεταξύ των πτυχιούχων, συνέπεια της 
στρεβλής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

 Τα προβλήματα που προέκυψαν είτε στην εφαρμογή των διατάξεων 
του ν.1268, είτε λόγω μεταγενέστερων διατάξεων. Ειδικότερα τα 
προβλήματα στη λειτουργία των δημοκρατικών και των 
ακαδημαϊκών θεσμών που δημιούργησε ο ν. 1268. 

 Την ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας στα 
ελληνικά πανεπιστήμια. 

Έτσι δεν κατέθεσε προτάσεις για αυτά τα ζητήματα, τα οποία όμως, τόσο 
για την πλειονότητα των πανεπιστημιακών όσο και για την ελληνική 
κοινωνία έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Είναι χαρακτηριστικό οτι όταν, μετά 
από πολλές πιέσεις, η Δ.Ε. έβγαλε ένα φυλλάδιο με προτάσεις, η βασική 
διαπίστωση είναι οτι «τα προβλήματα δεν είναι παρά αρνητικά συμπτώματα 
του αδιεξόδου στο οποίο οδηγείται το δημόσιο πανεπιστήμιο από την 
πολιτική που ακολουθείται». Δεν γίνεται καμία αναφορά στις αλλαγές στον 
κοινωνικό ρόλο των ελληνικών πανεπιστημίων και την απαραίτητη 
προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου που τα διέπει. 
 
Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να εξετάσουμε είναι η σχέση της ΠΟΣΔΕΠ με 
την Υπουργό Παιδείας. Πρέπει να τονίσουμε οτι οι αποφάσεις και οι 
προτάσεις του υπουργείου τα τρία τελευταία χρόνια, χωρίς καμία εξαίρεση 
χαρακτηρίζονται από συγκεντρωτικό και αυταρχικό πνεύμα παρεμβατισμού 
και αποθέωσης της γραφειοκρατίας. Σε όσες περιπτώσεις έχουν εφαρμοστεί 
έχουν επιδεινώσει τα προβλήματα που υποτίθεται ήρθαν να 
αντιμετωπίσουν. Είναι όμως αυτή η εικόνα που επικρατεί στην κοινή 
γνώμη; Έχει καταφέρει η ΠΟΣΔΕΠ να πείσει οτι η σημερινή ηγεσία του 
υπουργείου είναι ανίκανη να προωθήσει οποιαδήποτε θετική ρύθμιση; Όχι, 
γιατί η ΠΟΣΔΕΠ δεν έκανε κριτική στην υπουργό και τις προτάσεις της, 
αλλά γενικά στην νεοφιλελεύθερη αντίληψη και τη διαδικασία της Bologna. 
 
Η πλειοψηφία της ηγεσίας της ΠΟΣΔΕΠ, όπως διαμορφώθηκε στην Ε.Γ., 
και αντίθετα από το συσχετισμό που είχε αναδείξει τις προγραμματικές 
θέσεις στο 7ο Συνέδριο, ανταποκρίθηκε στις αυταρχικές κινήσεις της 
Υπουργού Παιδείας με την αποχώρηση από το διάλογο στο ΕΣΥΠ, και την 
εξαγγελία συνεχώς συχνότερων απεργιακών κινητοποιήσεων, συνεχώς 
μεγαλύτερης διάρκειας. Αυτές οι κινητοποιήσεις σταδιακά εξασφάλιζαν 
συνεχώς μικρότερη συμμετοχή. Ήδη στη συνεδρίαση της Δ.Ε. της 
18/5/2005 επισημαίναμε οτι  
 
Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα Υπουργείο ανίκανο, που δημιουργεί προβλήματα ακόμη και 
από τα απλούστερα θέματα (βλ. Μετεγγραφές). Ένα Υπουργείο με πρωτοφανή διάθεση 
παρεμβατισμού, που καταλύει κάθε έννοια διοικητικής αυτονομίας των Πανεπιστημίων. Ένα 
Υπουργείο που όμως έχει εξασφαλίσει, στις γενικές θέσεις, ευρύτερη πολιτική και κοινωνική 
συναίνεση.  
 



Και εξασφαλίζει αυτή τη συναίνεση γιατί η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι πολλά 
πράγματα στην Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να αλλάξουν. Όχι επειδή το λέει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αλλά επειδή έχουν αλλάξει οι ανάγκες της κοινωνίας, έχει αλλάξει ο ρόλος της 
γνώσης στην οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας. 
 
Στην πορεία το πανεπιστήμιο έχει και αυτό αλλάξει: έγινε πιο μαζικό, λιγότερο ελιτίστικο, 
πιο δημοκρατικό, υποχρεωτικά συνδέθηκε περισσότερο με τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις 
απαιτήσεις του κοινωνικού περίγυρου. 
 
Σε αυτή την κατάσταση οι πανεπιστημιακοί πρέπει να αποφασίσουμε ποια χαρακτηριστικά 
του Πανεπιστημίου πρέπει να υπερασπιστούμε, τι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξει, και 
σε ποια κατεύθυνση. Πώς θα διαμορφώσουμε μέτωπα, στα Πανεπιστήμια και στην κοινωνία, 
για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τα χαρακτηριστικά του Δημόσιου και Ακαδημαϊκού 
Πανεπιστημίου που θεωρούμε αδιαπραγμάτευτα, και να κατευθύνουμε τις αλλαγές σε θετική 
κατεύθυνση. 
 
Σε αυτό το στόχο, η μέχρι τώρα πορεία της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ δεν έχει αποδώσει. Μπορεί να 
πείσαμε ότι το Υπουργείο δεν έχει την πρόθεση να διεξαγάγει ουσιαστικό διάλογο για τα 
προβλήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όμως δεν έχουμε πείσει για την ορθότητα των 
θέσεών μας. Από την ενημέρωση για την πορεία των κινητοποιήσεων φάνηκε ότι δεν έχουμε 
πείσει τους συναδέλφους στα Πανεπιστήμια. Πολύ περισσότερο δεν έχουμε πείσει την 
κοινωνία και τους πολιτικούς εκπροσώπους της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ΔΟΑΤΑΠ: η 
ανάλυση της ΠΟΣΔΕΠ αγνοεί ευρύτερες κοινωνικές πραγματικότητες και επικεντρώνεται 
στον μεγαλοποιημένο κίνδυνο υποβάθμισης των πτυχίων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. 
Έχω την εντύπωση ότι η ΠΟΣΔΕΠ βυθίζεται σε μία εικονική πραγματικότητα, όπου κάποια 
ζητήματα μεγαλοποιούνται, έξω από την πραγματική τους διάσταση, ενώ άλλα 
υποβαθμίζονται. 
 
Στη συνεδρίαση της Δ.Ε στις 5/11/2005 επισημαίναμε  
 
Η μέχρι τώρα πορεία της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ δεν έχει αποδώσει. Η μικρή συμμετοχή στις Γ.Σ. 
και τις κινητοποιήσεις δείχνει οτι δεν έχουμε πείσει τους συναδέλφους στα Πανεπιστήμια. 
Πολύ περισσότερο δεν έχουμε πείσει την κοινωνία και τους πολιτικούς εκπροσώπους της. Το 
επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο. Η Υπουργός κ. Γιαννάκου έχει εξαγγείλει οτι προτίθεται να 
προχωρήσει σε ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
Πρέπει εγκαίρως να διατυπώσουμε τις θέσεις μας, να τις θέσουμε στην κρίση των 
συναδέλφων και να τις προβάλουμε στην κοινωνία. 
   
Δεν εισακουστήκαμε. Η τακτική που ακολούθησε η Δ.Ε. απομάκρυνε 
μεγάλο μέρος των συναδέλφων από τους Συλλόγους και τη συνδικαλιστική 
του ηγεσία. Σε κάθε συνεδρίαση της Δ.Ε. ενημερωνόμασταν από τους 
εκπροσώπους των Συλλόγων οτι οι συνάδελφοι δεν συμμετείχαν, οτι 
περίμεναν και τις θετικές προτάσεις της Ομοσπονδιας, σε αντίβαρο των 
απαξιωτικών για τα ελληνικά πανεπιστήμια θέσεων του υπουργείου. Όμως 
η ίδια τακτική συνεχίστηκε μέχρι την άνοιξη του 2006.  
 
Μετά τον Μάϊο του 2006, καθώς ξεκίνησε το κίνημα των φοιτητικών 
καταλήψεων εναντίον στις προτάσεις του υπουργείου, η συμμετοχή των 
πανεπιστημιακών στις εξαγγελόμενες απεργίες έγινε περιττή. Κύριος 
συνομιλητής της ΠΟΣΔΕΠ από αυτό το σημείο δεν ήταν πλέον οι Σύλλογοι 
του ΔΕΠ, αλλά το Συντονιστικό των καταλήψεων των φοιτητών. Αυτή η 
τακτική είχε προσωρινή επιτυχία, την αναβολή της κατάθεσης του σχεδίου 
νόμου. 
 



Μετά το καλοκαίρι, στο προσκήνιο βρέθηκε η απεργία των δασκάλων, και 
στη συνέχεια το κίνημα κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16. Η 
συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων σε αυτό το κίνημα, με σημαντική 
συμμετοχή από το χώρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
υποχρέωσε τον Γ.Παπανδρέου να υπαναχωρήσει στο ζήτημα της 
αναθεώρησης του Συντάγματος.  
 
Η θητεία αυτής της Δ.Ε. λήγει με μία σημαντική τακτική επιτυχία. Ποιά 
είναι όμως η κατάσταση στους Συλλόγους και στα πανεπιστήμια; Είναι το 
κίνημα σε θέση να αντιμετωπίσει την νέα επίθεση της κυβέρνησης, με την 
κατάθεση του σχεδίου νόμου; Πιστεύουμε οτι η κατάσταση είναι εξαιρετικά 
ανησυχητική, και ένα μέρος των ευθυνών αφορούν σε λανθασμένες 
επιλογές της πλειοψηφίας της ηγεσίας της ΠΟΣΔΕΠ. 
 
Στην κοινωνία έχει επικρατήσει η άποψη οτι η συνδικαλιστική ηγσία των 
πανεπιστημιακών δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Οι επιθέσεις της ηγεσίας της 
ΠΟΣΔΕΠ σε ομάδες πανεπιστημιακών που καταθέτουν προτάσεις για μια 
ουσιαστική προοδευτική μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίδευση, τείνουν 
να επιβεβαιώσουν αυτή την άποψη.  
 
Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορούμε να εγκρίνουμε τον απολογισμό της 
Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ. 
 
Το 8ο Συνέδριο πρέπει με τις αποφάσεις του να θέσει την Ομοσπονδία σε 
μια νέα πορεία. Να παγιωθούν οι νίκες της προηγούμενης περιόδου. Να 
ανατραπεί το αρνητικό κλίμα για το δημόσιο πανεπιστήμιο που καλλιεργεί η 
κυβέρνηση. Να συσπειρωθούν οι πανεπιστημιακοί στους Συλλόγους τους, 
στη βάση ουσιαστικών προτάσεων για την υπεράσπιση του δημόσιου 
πανεπιστημίου και του ακαδημαϊκού χαρακτήρα του μπροστά στην απειλή 
της επιβολής των κανόνων της αγοράς. Να διαμορφωθούν προτάσεις για 
τη μεταρρύθμιση των δομών του πανεπιστημίου, ώστε να ανταποκριθεί 
καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. 
 
 
 
 


