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ΠΡΟΣΑΗ-ΕΝΩΣΙΚΟ ΚΑΛΕΜΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΚΡΟΣΗΗ   

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΟΤ ΜΕΣΩΠΟΤ 

 ΣΩΝ ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ ΔΤΝΑΜΕΩΝ 

ΣΗΝ 86Η Γ της ΔΟΕ 
 

 

πλαγσληζηέο–ζηξηεο , ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ζηνπο ζπιιόγνπο εθπαηδεπηηθώλ 

ΠΕ,  ην καρόκελν εθπαηδεπηηθό θίλεκα βξίζθεηαη κπξνζηά ζε θξίζηκεο απνθάζεηο θαη 

επηινγέο. 

Η επίζεζε ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο από ηελ Ιπβέξλεζε ηνπ 3νπ θαη 4νπ  

Μλεκνλίνπ εληείλεηαη. Η αμηνιόγεζε, νη πεξαηηέξσ πεξηθνπέο θη ε λενθηιειεύζεξε 

αλαδηάξζξσζε ηεο εθπαίδεπζεο βξίζθνληαη ζε αλακνλή άκεζεο πξνώζεζεο από ην 

επηέκβξε, ζε κηα ρξνληά θαζνξηζηηθή γηα ην κέιινλ ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ. 

Η κλεκνληαθή ιεειαζία ζηνπο κηζζνύο θαη ηηο ζπληάμεηο, ζηε δεκόζηα πεξηνπζία 

θαη ηε ιατθή θαηνηθία, ε θνξνεπηδξνκή ζηα πιεβεηαθά ζηξώκαηα, ε αλεξγία θη ε 

θαηεδάθηζε ησλ θνηλσληθώλ αγαζώλ, ζηνηρεία κηαο πνιηηηθήο πνπ ζπλερίδεηαη 

ακείσηε γηα όγδνε ζπλερή ρξόληά, δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο θνηλσληθήο θόιαζεο. 

Η απνγνήηεπζε ηνπ θόζκνπ από ηε δηάςεπζε ησλ ειπίδσλ ηνπ θαη ηε καηαίσζε 

ησλ αγώλσλ ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ είλαη εκθαλήο ηόζν ζηε δπζθνιία αλάηαμεο 

ηνπ θηλήκαηνο όζν θαη ζηε ζηαζηκόηεηα ή ζηελ θάκςε πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνπο 

καδηθνύο ρώξνπο ξηδνζπαζηηθέο δπλάκεηο, πνπ απνηεινύλ πάληα ηελ αηκνκεραλή 

θάζε θύκαηνο εξγαηηθήο αληεπίζεζεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζην ρώξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Αθόκα ρεηξόηεξα, κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο θηλεκαηηθήο άπλνηαο εληζρύεηαη ε 

αληηδξαζηηθή πιεπξά ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ, ε ζπλδηαρείξηζε, ε ζπλδηαιιαγή, ε 

ζπλαίλεζε θη ε ππνηαγή. ηηο Γ.. ησλ πξσηνβάζκησλ ζπιιόγσλ θαη ηηο εθινγέο 

αληηπξνζώπσλ γηα ηελ 86Η Γ ηεο ΔΟΕ ην πξαζηλνγάιαδν δίδπκν ΔΑΙΕ-ΔΗΤ 

εληζρύεηαη, ν παιηόο θπβεξλεηηθόο ζπλδηθαιηζκόο παιηλνξζώλεηαη, ελώ ν λένο-ε 

ΕΡΑ, γηα λα παίμεη ην ξόιν ηνπ θπβεξλεηηθνύ αλακεηαδόηε, δνξπθνξνπνηεί θη 

ελζσκαηώλεη δπλάκεηο, πξόζσπα θαη (εθ)θηλήζεηο πνπ αλαδεηνύλ ξόιν ζην 

θπβεξλεηηθό ζηεξέσκα. 

Από ηελ πιεπξά καο ζεσξνύκε όηη ζε απηήλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπληείλεη θη ν 

θαηαθεξκαηηζκόο, ε θνκκαηηθή θαη παξαηαμηαθή πεξηραξάθσζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ 

ξηδνζπαζηηθνύ ρώξνπ. Γηα απηό, σο Πξσηνβνπιία Αλεμάξηεησλ Εθπαηδεπηηθώλ, 

έρνληαο θαζαξό πνιηηηθνζπλδηθαιηζηηθό ζηίγκα, ζέζεηο, δξάζε θαη ηαπηόηεηα ζην 

ρώξν ηνπ αλεμάξηεηνπ ηαμηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ, πξνβάιινπκε δηαξθώο σο θεληξηθή 

ηδέα γηα ηελ πξναγσγή ηεο δξάζεο, ηε ζπγθξόηεζε ελσηηθνύ κεηώπνπ ησλ δπλάκεσλ 



ηνπ ξηδνζπαζηηθνύ ρώξνπ ζε αληηκλεκνληαθή, αληηθπβεξλεηηθή, αγσληζηηθή 

θαηεύζπλζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζνηηκίαο, ηεο απηνηέιεηαο θάζε ρώξνπ, ηνπ 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο αιιειεγγύεο.  

Με ηελ ίδηα ελσηηθή αληίιεςε θαη πιαίζην θνηλήο δξάζεο πνξεπηήθακε ζην 

θίλεκα θαη ζηνπο πξσηνβάζκηνπο ζπιιόγνπο όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα, από 

ηνπο νπνίνπο μέζπαζαλ θαη ηα κόλα αγσληζηηθά γεγνλόηα πνπ ηάξαμαλ ηα λεξά ζην 

ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο ηε θεηηλή ρξνληά, πνπ δνθηκάζηεθε πνιύ ζθιεξά από ηελ 

πνιηηηθή ησλ πεξηθνπώλ.  

Μπξνζηά ζηελ 86ε Γ ηεο ΔΟΕ, ηελ ίδηα αληίιεςε θαηέζεζαλ ηα ζρήκαηα ηεο 

Πξσηνβνπιίαο ζηηο Γ ησλ ζπιιόγσλ, ηελ ίδηα αληίιεςε θαηέζεζαλ ζπλαγσληζηέο θαη 

ζπλαγσλίζηξηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξσηνβνπιία ζε δεθάδεο ελσηηθά ζρήκαηα 

ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε όιε ηε ρώξα. 

Απνθαιππηηθή, γηα ηηο δπλαηόηεηεο αλάζρεζεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ 

θαηεζηεκέλνπ από έλα ηέηνην κέησπν, είλαη ε πξόζθαηε ε εκπεηξία από ηηο εθινγέο 

ησλ Τ., όπνπ θαη κόλν ηα πνζνζηά ησλ Παξεκβάζεσλ θαη ηεο Πξσηνβνπιίαο, 

αζξνηδόκελα καζεκαηηθά, δείρλνπλ πνηνο ζα εμέιεγε ηνλ δεύηεξν αηξεηό ζην ΙΤΠΕ 

αληί ηεο ΔΗΤ θαη πόζν δηαθνξεηηθό ζα ήηαλ ζπλνιηθά ην ηνπίν ζηνλ θιάδν, αλ είρε 

επηθξαηήζεη ε ινγηθή θη ε δπλακηθή ηεο ελόηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

ξηδνζπαζηηθώλ δπλάκεσλ πνπ πξνηείλακε δεκόζηα ζηνπο ζπλαγσληζηέο ησλ 

Παξεκβάζεσλ, ζε άιια ζρήκαηα θαη δπλάκεηο. 

Θέινπκε ινηπόλ λα είκαζηε μεθάζαξνη: ηελ 86ε Γ ηεο ΔΟΕ ην πξώην ζηνίρεκα 

είλαη λα ζπγθξνηεζεί ην κέησπν θαη ην ζρέδην ησλ αγώλσλ πνπ ζα εκπλεύζεη ηηο 

κάρεο ηεο επόκελεο πεξηόδνπ γηα λα κελ πεξάζεη ε αμηνιόγεζε, ε θαηεδάθηζε ηνπ 

δεκόζηνπ ζρνιείνπ θη ε λενθηιειεύζεξε αλαδηάξζξσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Αιιά θαη 

επξύηεξα, λα νξγαλσζεί ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο ζε κηα καδηθή ιατθή 

αληεπίζεζε θαη ζύγθξνπζε κε ην κλεκνληαθό θαζεζηώο Ιπβέξλεζεο- ΕΕ- ΔΝΣ θαη 

όινπο όζνη ην ζηεξίδνπλ. ε απηό ην ζηνίρεκα ζα δώζνπκε όιεο καο ηηο δπλάκεηο! 

Σν δεύηεξν ζηνίρεκα είλαη ε αλάζρεζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ θπβεξλεηηθνύ 

ζπλδηθαιηζκνύ, λένπ θαη παιηνύ, λα αιιάμεη ηνπο ζπζρεηηζκνύο ζηε ΔΟΕ πεξλώληαο 

ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο κηα έδξα ηνπ ξηδνζπαζηηθνύ ρώξνπ. Ιαη απηό ην ζηνίρεκα 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ην πξώην, γηαηί κηα ηέηνηα εμέιημε ζα δπζθνιέςεη ηνπο αγώλεο 

καο θαη ζα ζέζεη ην ζπλδηθάην πην βαζηά ζηνλ αζηεξηζκό ηεο ζπλαίλεζεο θαη ηεο 

ζπλδηαιιαγήο. Απηό ην ζηνίρεκα δελ κπνξεί λα ην θεξδίζεη παξαηαμηαθά θακηά 

δύλακε, γηαηί νύηε ην ΠΑΜΕ νύηε νη Παξεκβάζεηο δηεθδηθνύλ ηξίηε έδξα νύηε ζε 

θακηά πεξίπησζε θηλδπλεύνπλ λα ράζνπλ ηε δεύηεξε. Απηήλ ηελ έδξα, αιιά θαη ηε 

δεύηεξε ζέζε ζηε ΔΟΕ-αληί ηεο ΔΗΤ, κόλν έλα κέησπν, έλα ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ 

ΡΘΖΟΠΑΣΘΙΟ ΜΕΣΩΠΟ κπνξεί λα ηελ ππεξαζπίζεη θαη παξάιιεια λα βάιεη ηε 

ζθξαγίδα ηνπ ζηνπο αλαγθαίνπο αγώλεο ηεο επόκελεο πεξηόδνπ. 

Η Πξσηνβνπιία Αλεμάξηεησλ Εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ θαιεί όινπο θαη όιεο ηηο 

ζπλαγσληζηέο θαη ηηο ζπλαγσλίζηξηεο ηεο καρόκελεο εθπαίδεπζεο, ζρήκαηα θαη 

θηλήζεηο πνπ επηκέλνπλ αληηθπβεξλεηηθά, αληηκλεκνκηαθά, ξηδνζπαζηηθά, 

αληηζπζηεκηθά, αληηθαπηηαιηζηηθά, ηηο Παξεκβάζεηο, άιιεο αλέληαρηεο θαη 

αλεμάξηεηεο ξηδνζπαζηηθέο δπλάκεηο, λα ζπγθξνηήζνπκε από θνηλνύ έλα ηέηνην 

κέησπν. Έλα κέησπν πνπ ζα άξεη ηελ απνγνήηεπζε, ζα ηθαλνπνηήζεη θαη ζα 

εκπλεύζεη πνιινύο αγσληζηέο ζπλαδέιθνπο ζε όιε ηε ρώξα, ζα δώζεη λέα ώζεζε 

θαη πξννπηηθή ζηνπο αγώλεο γηα ην ζρνιείν ησλ όισλ θαη ησλ ίζσλ, ηελ αλαηξνπή θαη 

ηελ θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε.  

  Kαινύκε ζε ζπλάληεζε κε απηό ην ζέκα, ηελ Πέκπηε 22 Θνύλε ζηηο 7κκ ζηα 

γξαθεία ηεο ΑΔΕΔΤ, Φηιειιήλσλ θαη Ψύιια–ύληαγκα, πιεζίνλ ηεο ΔΟΕ θαη ζαο 

πεξηκέλνπκε γηα κηα αλνηρηή θαη ζπληξνθηθή ζπδήηεζε.  


