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Πξψην θνπδνχλη - ηέηαξην κλεκφλην 
Μηα αθφκα ζρνιηθή ρξνληά μεθηλάεη θαη ηα πξνβιήκαηα ζηε δεκφζηαο εθπαίδεπζεο νμχλνληαη. Παξά ηηο 

ζηνρεπκέλεο ξπζκίζεηο ηεο θπβέξλεζεο  γηα ην ζηηγκηφηππν ηνπ 

πξψηνπ θνπδνπληνχ ηεο 11εο επηέκβξε, ηελ επίζπεπζε ηεο 

πξφζιεςεο ηνπ πξψηνπ θχκαηνο ησλ αλαπιεξσηψλ θαη ηε 

δηεπζέηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ειάρηζηεο 

κεηαζέζεηο- απνζπάζεηο αιιά θαη  ζηνρεπκέλεο ππεξαξηζκίεο-

κεηαθηλήζεηο , φιεο νη θηλήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο θεηηλήο ρξνληάο έγηλαλ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζηνρεχζεηο: α) ηε ζεζκηθή ζσξάθηζε ησλ πεξηθνπψλ ζε 

εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη  εθπαηδεπηηθνχο, πνπ εηζήγαγαλ νη 

ξπζκίζεηο θαη νη Τ.Α. Φίιε γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηηο εθπαίδεπζεο 

β) ηελ εηζαγσγή  λέσλ  ζεζκηθψλ  δξφκσλ ζπκκφξθσζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπίνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ γηα 

«εμνξζνινγηζκφ δνκψλ θαη πξνζσπηθνχ ζηε Γεκφζηα  Δθπαίδεπζε» γ) ηελ εηνηκαζία γηα ηε γεληθεπκέλε εθαξκνγή 

ηεο αμηνιφγεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πξνψζεζή ηεο κέζα ζηε λέα ρξνληά, κεηά ηελ  

επηινγή-αμηνιφγεζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ δηεπζπληψλ πνπ πξνεγήζεθε.  

Άιιε κηα ρξνληά μεθηλάεη, ή φγδνε ζηα ρξφληα ησλ κλεκνλίσλ, θαη δελ  έγηλαλ πάιη κφληκνη δηνξηζκνί, θαζψο, 

φπσο παξαδέρεηαη θη απνδέρεηαη ε Κπβέξλεζε, νη «ζεζκνί» ζπλδένπλ ηνπο φπνηνπο κειινληηθνχο δηνξηζκνχο ζηελ 

εθπαίδεπζε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ έρεη σο  απψηεξν ζηφρν είηε ηελ 

θηλεηηθφηεηα είηε ηηο απνιχζεηο. Κη έηζη ηα 24.000 θελά θαηά ην Τπνπξγείν, πνπ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα ζχκθσλα 

κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ζα θαιπθζνχλ (αλ θαιπθζνχλ) απφ αλαπιεξσηέο, εληείλνληαο ην θαζεζηψο νκεξίαο θη 

αλαζθάιεηαο ρηιηάδσλ ζπλαδέιθσλ θη ειαζηηθνπνηψληαο παξαπέξα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Άιιε κηα ρξνληά μεθηλάεη, ε πξψηε ελ κέζσ ηνπ ηέηαξηνπ κλεκνλίνπ, πνπ εληείλεη ηε ιεειαζία ζηνπο κηζζνχο 

θαη ηηο ζπληάμεηο, ζηε δεκφζηα πεξηνπζία θαη ηε ιατθή θαηνηθία, ηε θνξνεπηδξνκή ζηα πιεβεηαθά ζηξψκαηα, ηελ 

αλεξγία θαη ηελ  θαηεδάθηζε ησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ, ζηνηρεία κηαο πνιηηηθήο πνπ ζπλερίδεηαη ακείσηε γηα φγδνε 

ζπλερή ρξνληά, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο θνηλσληθήο θφιαζεο… 

Σν λέν ΠΓ (79)  
 εκαληηθφ ζεζκηθφ βήκα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ επφκελνπ γχξνπ ηεο αλαδηάξζξσζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε  είλαη ην λέν Π.Γ(79) γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ λεπηαγσγείσλ. Έλα πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα πνπ: 

 Γηακνξθψζεθε ρσξίο θακηά ζπδήηεζε, δηάινγν θη ελεκέξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, ππνγξάθηεθε 

θαη δεκνζηεχηεθε κέζα ζηνλ Αχγνπζην. Δίλαη πξντφλ λενθηιειεχζεξεο έκπλεπζεο θαη κλεκνληαθήο 

πξνζαξκνγήο, ζσξαθίδνληαο ζεζκηθά ηα κέηξα Φίιε, πνπ ζπξξίθλσζαλ εθπαηδεπηθέο δνκέο, νδεγψληαο ζε 

κεηαθηλήζεηο ζπλαδέιθσλ, αιιά θαη ζηελ απφιπζε ρηιηάδσλ αλαπιεξσηψλ κέζσ ηεο κε 

επαλαπξφζιεςήο ηνπο. 



 Θεζκνζεηεί λένπο κεραληζκνχο πεξηθνπψλ θαη αίξεη θαηαθηήζεηο, φπσο απηή ηνπ απαξαβίαζηνπ ησλ 

γεσγξαθηθψλ νξίσλ ησλ ζρνιείσλ, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηνπο 25 καζεηέο ζε θάζε ηκήκα, αιιά θαη ηεο 

ζπλνιηθήο ακθηζβήηεζεο ησλ νξίσλ θαη ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ: πγθξνηεί 

ηξηκειείο επηηξνπέο ζε θάζε Γηεχζπλζε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εγγξαθψλ πνπ ζα θαηαλέκνπλ ηνπο καζεηέο 

ζηα φκνξα ζρνιεία, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη δεχηεξα ηκήκαηα ζηα ζρνιεία, φηαλ ν αξηζκφο ηνπο 

μεπεξλά ηνπο 25! Δλζσκαηψλεη θαη αλαβαζκίδεη νδεγίεο πνπ νδεγνχλ ζε ζπκπηχμεηο ηκεκάησλ. Δηζάγεη 

λένπο κεραληζκνχο  αζθπθηηθνχ ειέγρνπ θαη ιεφληεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο θνίηεζεο ησλ 

καζεηψλ ζην νινήκεξν ζρνιείν, κε ζηφρν ην θιείζηκν νινήκεξσλ ηκεκάησλ.  

 Δληαηηθνπνηεί ηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα, εληζρχεη ηνλ ηεξαξρηθφ γξαθεηνθξαηηθφ έιεγρν ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ, ην δηνηθεηηζκφ, ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ζηειερψλ-θπξίσο ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ αιιά θαη 

ησλ δηεπζπληψλ, απαμηψλεη ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, αίξνληαο αθφκα θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Δηνηκάδεη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ην θιίκα θαη 

ηνπο φξνπο γηα ηελ επνρή ηνπ αζθπθηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο. 

 Βάδεη μαλά ην ζρνιείν ζηε λενζπληεξεηηθή λαθζαιίλε, γεγνλφο πνπ δε δηαζηξέθεηαη, παξά ηηο απφπεηξεο 

απνπξνζαλαηνιηζκνχ πνπ επηρεηξήζεθαλ ηφζν απφ ηελ θπβέξλεζε φζν θη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, αθνχ 

δηαηεξείηαη ν ζεζκφο ησλ κεηαμηθψλ παξειάζεσλ θη εληζρχεηαη φιν ην πιαίζην ηνπ ηδενινγηθνχ 

θξνλεκαηηζκνχ θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο επηβνιήο ζην ζρνιείν. Δίλαη κηα πνιηηηθή επηινγή πνπ καδί κε ηε 

λενθηιειεχζεξε πξνζαξκνγή  ηεο εθπαίδεπζεο θάλεη ηειηθά φιν θαη πην κεγάιε ηελ απφζηαζε ηνπ 

ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ, απφ ην ζρνιείν ησλ φισλ, ησλ ίζσλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ.  

Σν κέιινλ ηνπ ζρνιείνπ ζα γξαθηεί απφ ηηο αληηζηάζεηο καο 

  Ζ ελζσκάησζε ζην λέν Π.Γ ηεο θαηάθηεζεο 

ηνπ θηλήκαηνο θαη ησλ πξσηνβάζκησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζσκαηείσλ γηα ηελ πξνζκέηξεζε 

ηεο ψξαο ηεο ζίηηζεο, αλαδεηθλχεη έληνλα ηελ 

εθηίκεζή καο πσο γηα θάζε κηθξφ θαη κεγάιν 

εξγαζηαθφ θαη κνξθσηηθφ δηθαίσκα  ζα ρξεηαζηεί 

ζθιεξή θαη αλππνρψξεηε κάρε. Σελ πεξζηλή 

ρξνληά ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία κε ηνπο αγψλεο 

θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο  ζηηο  Γηεπζχλζεηο θαη ηηο 

πεξηθέξεηεο έζπαζαλ ηελ αγσληζηηθή απξαμία 

ησλ Οκνζπνλδηψλ θαη ακθηζβήηεζαλ ηα κέηξα 

Φίιε δεηψληαο ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Γηεθδηθνχκε 

θέηνο ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΠΓ 79 θαη ζηεξίδνπκε 

ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ πξσηνβάζκησλ ζπιιφγσλ γηα λα κελ ρσλεπζεί ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ πεξηθνπψλ, 

δηεθδηθψληαο αλππνρψξεηα:  

 Γάζθαιν γηα θάζε ηκήκα ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ  θαη ηνλ νξηζκφ γηα θάζε 50 καζεηέο  ζην νινήκεξν 

ελφο επηπιένλ δαζθάινπ γηα λα κελ κεηαηξαπεί ζε θχιαμε θαη λα κε γίλνληαη ιάζηηρν ηα σξάξηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξστλήο δψλεο.  

 Κάιπςε κε έλαλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο γηα θάζε αίηεζε ζε παξάιιειε ζηήξημε, θαη έλαλ ζε θάζε ηκήκα 

έληαμεο. Κακηά πιενλάδνπζα ψξα λα κελ θαιχςεη ηελ παξάιιειε ζηήξημε. Να δνζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο 

ψξεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ζηα ηκήκαηα.  

 Κάιπςε απνθιεηζηηθά απφ ηηο αλαγθαίεο εηδηθφηεηεο φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ σξψλ ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ εηδηθνηήησλ θαη ζηελ πξσηλή δψλε θαη ζην νινήκεξν. Να κελ αλαηίζεληαη απφ ζπιιφγνπο 

δηδαζθφλησλ καζήκαηα εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ, ζε ΠΔ 70  

 Σελ άκεζε θαη πιήξε θάιπςε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ ζε φζα θελά θαηαγξάθνληαη κε 

ην πξψην θνπδνχλη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ζε λεπηαγσγνχο θαη δαζθάινπο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο 

(εηδηθά ζρνιεία, ηκήκαηα έληαμεο, παξάιιειε ζηήξημε, ηάμεηο ππνδνρήο), εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ 



(αγγιηθψλ, γαιιηθψλ, γεξκαληθψλ, θπζηθήο 

αγσγήο, κνπζηθήο, εηθαζηηθψλ, ζεαηξηθήο 

αγσγήο, πιεξνθνξηθήο), εληζρπηηθή δηδαζθαιία 

θαη νινήκεξν  

 Έληαμε φισλ ησλ πξνζθπγφπνπισλ ζηα 

πξσηλά ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία. Έλαλ 

δάζθαιν ζε θάζε ηάμε ππνδνρήο θαη 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηεκάησλ ίδξπζεο ΣΤ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηππηθή πιήξσζε ησλ 

φξσλ. 

 Υσξηζκφο φισλ ησλ πιεζσξηθψλ ηκεκάησλ κε 

βάζε ηα αηηήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο-

Κακία ζχκπηπμε ηκήκαηνο. 

 Γχν λεπηαγσγνχο γηα θάζε νινήκεξν λεπηαγσγείν. εβαζκφ ζηηο απνθάζεηο ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ 

ησλ λεπηαγσγείσλ γηα ακηγή νινήκεξα ηκήκαηα θη ελαιιαζζφκελε βάξδηα.  

 Γηακφξθσζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο κε δεκνθξαηηθή ζπδήηεζε ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ  

 Θεσξνχκε σο θξίζηκν δήηεκα ηεο επφκελεο πεξηφδνπ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ αλακέηξεζε 

κε ηελ αμηνιφγεζε. Με νδεγφ ηελ ήηηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηηο 20 Ινχλε, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηεπζπληψλ 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ, αιιά θαη ηε καδηθή ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ ζηελ 

απεξγία-απνρή, θαιέζακε ηε ΓΟΔ ζην θαινθαηξηλφ πλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο, λα θεξχμεη κε ηε λέα ρξνληά  

απεξγία–απνρή απφ θάζε δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο θαη αμηνιφγεζεο, πνπ  βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή ηεο 

θπβεξλεηηθήο αηδέληαο ζε πινπνίεζε κλεκνληαθψλ δεζκεχζεσλ θαη ηεο έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ. Ζ ΓΟΔ νθείιεη λα ην 

θάλεη ρσξίο άιιεο θαζπζηεξήζεηο, πξηλ δερηνχκε αηθληδηαζκνχο θαη ηεηειεζκέλα. ηεξίδνπκε ζηνλ αγσληζηηθφ 

ζπληνληζκφ θαη ζηε δξάζε ησλ πξσηνβάζκησλ ζπιιφγσλ ηε ζέζε καο γηα έλα θαζαξφ «φρη ζηελ αμηνιφγεζε» 

ρσξίο ηα κηζφινγα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ θαηάξγεζε ηεο αμηνιφγεζεο θάζε είδνπο θαη θάζε 

κνξθήο αιιά θαη φινπ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο ηεο, ζε έλα δεκνθξαηηθφ ζρνιείν κε φιε ηελ εμνπζία 

ζηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ θαη κε μήισκα φινπ ηνπ κεραληζκνχ ησλ αμηνινγεηψλ.  

   Ζ ειαζηηθή εξγαζία, ε νκεξία θη ε αλαζθάιεηα δεθάδσλ ρηιηάδσλ ζπλαδέιθσλ αλαπιεξσηψλ θαη 

αδηνξίζησλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ απνηειεί ζεκαληηθή αλαγθαηφηεηα γηα θηλεκαηηθή δξάζε ηελ επφκελε πεξίνδν. 

Γηεθδηθνχκε καδηθνχο κφληκνπο δηνξηζκνχο γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ θελψλ κε βάζε ηελ πξνυπεξεζία θαη ην 

ρξφλν ιήςεο πηπρίνπ, ελάληηα ζηα θάζε ινγήο πξνζνληνιφγηα. Γηεθδηθνχκε ην κφληκν δηνξηζκφ φισλ ησλ 

αλαπιεξσηψλ φισλ εηδηθνηήησλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη έζησ θαη κηα ζχκβαζε εξγαζίαο  ζηελ εθπαίδεπζε. 

Παιεχνπκε γηα πιήξε εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ζε φινπο ηνπο αλαπιεξσηέο, ίδηα κε ησλ κνλίκσλ. 

Γε ζπλαηλνχκε ζηνλ παξαηαμηαθφ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ ζπιινγηθνηήησλ ηεο ειαζηηθήο εξγαζίαο. Γίλνπκε κάρεο 

ελάληηα ζην ζπληερληαζκφ, ππεξαζπίδνληαο ηε δνπιεηά θάζε ζπλαδέιθνπ ζην δεκφζην ζρνιείν κε ζεβαζκφ ζηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ βαζηθψλ πηπρίσλ πνπ επηρεηξνχληαη λα ζπλζιηβνχλ απφ ηηο κπιφπεηξεο ησλ 

πάζεο θχζεσο πξνζνληνινγίσλ, αιιά θαη ησλ δεχηεξσλ θαη ηξίησλ αλαζέζεσλ. 

 Σέινο, θξίζηκνο γηα ηελ απφπεηξα εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη ηδησηηθνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ν θξίθνο 

ηνπ δεκφζηνπ λεπηαγσγείνπ. Σν αίηεκα γηα δσδεθάρξνλν ζρνιείν θαη δίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή ζε 

εληαίν δεθαηεηξάρξνλν ζρεδηαζκφ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο επηηάζζεη ηελ άκεζε εγγξαθή φισλ ησλ παηδηψλ 4-6 

εηψλ ζην δεκφζην λεπηαγσγείν. Γελ ζα δερηνχκε ηε ιεηηνπξγία άιισλ παξάιιεισλ δνκψλ γηα ηελ πξνζρνιηθή 

αγσγή, έμσ απφ ην δεκφζην λεπηαγσγείν θαη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Να κε δερηνχκε άιιν ηα  θνππφληα θαη 

ηα vouchers πνπ είλαη ν πνιηνξθεηηθφο θξηφο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ δήκσλ γηα ηελ άισζε ηνπ 

δεκφζηνπ λεπηαγσγείνπ. Ζ κάρε γηα ην δεκφζην θαη δσξεάλ ραξαθηήξα ηνπ λεπηαγσγείνπ, ηελ νινθιεξσκέλε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ηελ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ λεπηαγσγψλ 

απνηειεί φξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή καο αληίζηαζε ζηε ζπλνιηθή απφπεηξα απαμίσζεο θαη απνδφκεζεο ηεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο.   



Με φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο γηα κηα άιιε ληθεθφξα πνξεία 

 Όζα ζπκβαίλνπλ ζηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη θεξαπλφο ελ αηζξία νχηε έλα απνζπαζκαηηθφ ζηηγκηφηππν. 

Όιε ε θνηλσλία πθίζηαηαη ηα ζθιεξά κέηξα κηαο βαζηά ηαμηθήο πνιηηηθήο πνπ πινπνηεί ε κλεκνληαθή 

θπβέξλεζε ΤΡΙΕΑ- ΑΝΔΛ, κέηξα πνπ ζπλαληνχλ ηελ πιήξε ζπλαίλεζε φινπ ηνπ ππφινηπνπ κλεκνληαθνχ 

κπινθ (ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΠΟΣΑΜΙ, ΔΚ). Ξεθαζαξίδνπκε ινηπφλ φηη φινη νη αγψλεο καο ελάληηα ζηελ απνδφκεζε ηεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, γηα λα έρνπλ ζηεξίγκαηα θαη ληθεθφξα πνξεία πξέπεη λα ζπλαληεζνχλ κε ηνπο αγψλεο 

ηεο εξγαδφκελεο θνηλσληθήο πιεηνςεθίαο γηα ηελ αλαηξνπή  θαη ηε ξήμε κε ην κλεκνληαθφ θαζεζηψο, ηελ ΔΔ, 

ηελ ΟΝΔ, ην ΓΝΣ. 

 Ζ Πξσηνβνπιία Αλεμάξηεησλ Δθπαηδεπηηθψλ, παξά ηελ πεξηραξαθσκέλε ζηάζε άιισλ δπλάκεσλ ηνπ 

ξηδνζπαζηηθνχ ρψξνπ, ζηάζε πνπ επλφεζε θαη επλνεί εθ ησλ πξαγκάησλ ηα ζρέδηα ηνπ λένπ θαη παιηνχ 

θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, ζα ζπλερίζεη λα ρηίδεη ζηνπο ζπιιφγνπο θαη ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία ην 

ελσηηθφ κέησπν, λα ζπάεη ηελ θνκκαηηθή θαη παξαηαμηαθή πεξηραξάθσζε, λα αλαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ελφο αγσληζηηθνχ ζρεδίνπ πξαγκαηηθψλ αγψλσλ ζχγθξνπζεο θαη αλαηξνπήο, σο ηνπ κφλνπ δξφκνπ γηα κηα 

ληθεθφξα πνξεία ηεο καρφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εξγαδφκελεο θνηλσληθήο πιεηνςεθίαο. 
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