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Αντιστεκόμαστε 
 στο 30ωρο, τις συγχωνεύσεις, την αξιολόγηση, την αδιοριστία, την αμφισβήτηση του 

δημόσιου νηπιαγωγείου και την κοινωνική λεηλασία που εντείνεται 

ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΣΩΠΟ 

 ΚΑΙ ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΣΡΟΠΗ   

 

πλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, λέα αληηιατθά κέηξα  θαη αληηεθπαηδεπηηθά κέηξα, είηε κέζα 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ πνπ ςεθίζηεθε απφ ΤΡΙΕΑ-ΑΝΔΛ-Ν.Γ θαη ζηεξίρζεθε 

εκκέζσο απφ ηελ ππφινηπε κλεκνληαθή αληηπνιίηεπζε είηε κε λέα λνκνζεηήκαηα πνπ 

έξρνληαη ακέζσο κεηά, φπσο έρεη ζπκθσλήζεη ε Κπβέξλεζε κε ηνλ ΟΟΑ θαη ηνπο ζεζκνχο, 

ζεζκνζεηνχληαη: 

α)   Τπνρξεσηηθφ 30σξν παξακνλήο ζηα ζρνιεία. Πιένλ θαη κεηά ηελ εθαξκνζηηθή εγθχθιην, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα  ππνρξεψλεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα παξακέλεη ζην ζρνιείν 30 ψξεο γηα 

λα ζπκπιεξψλεη ηα θελά  ζε γξακκαηεηαθή/δηνηθεηηθή ππνζηήξημε αιιά θαη ζε άιια θαζήθνληα 

πέξα απφ ην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν. Σα θαζήθνληα απηά ζα επηρεηξεζεί ζε πξψηε θάζε λα 

βξεζνχλ κέζα απφ ηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηεο ψξαο ηεο ζίηηζεο ζην νινήκεξν σο δηδαθηηθήο, 

πξάγκα πνπ δεηεζεί κέζα ζηε ρξνληά, ηελ πίεζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα αιιφηξηεο 

ππεξεζίεο ζίηηζεο κεηά ην πέξαο ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ησλ ζρνιείσλ, 13.15 έσο 14.00, κε 

ππεξεζίεο ηξαπεδνθνκίαο, θαζαξηφηεηαο θαη πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ζηα ζρνιεία πνπ νξίδνληαη  

ζην πξφγξακκα ησλ «ζρνιηθψλ γεπκάησλ», αιιά θαη ηε δηεθπεξαίσζε φιεο ηεο δηαδηθαζίαο 

επνπηείαο, γξαθεηνθξαηηθνχ ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη 

απηναμηνιφγεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη παξαπιελεηηθέο δειψζεηο ησλ θπβεξλεηηθψλ 

αμησκαηνχρσλ, φηη δελ αιιάδεη ηίπνηα κε ηε λέα ξχζκηζε, δελ θαζεζπράδνπλ θαλέλαλ. 

Άιισζηε, ε εθαξκνζηηθή εγθχθιηνο πνπ εμέδσζε ην Τπνπξγείν είλαη δπζκελέζηεξε ηεο 



λνκνζεηηθήο δηάηαμεο θαη απνθαιππηηθή ησλ ζρεδίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ ΟΟΑ. Αλ δελ 

αιιάδεη ηίπνηα, ηφηε γηαηί αιιάδνπλ ηε λνκνζεζία; Πξφθεηηαη γηα θιαζζηθή απφπεηξα λα 

λνκνζεηεζεί ην ηξηαληάσξν παξακνλήο σο ν θαλφλαο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηα ζρνιεία θαη σο πξφβα-ηδελεξάιε γηα ηελ άκεζε αχμεζε θαη ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, φπσο 

έρνπλ δεζκεπηεί πξνο ηνπο ζεζκνχο! Πίζσ απφ φια απηά θξχβεηαη ε ηερλεηή «κείσζε» ησλ 

αλαγθψλ ζε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ζρέδηα γηα ρηιηάδεο απνιχζεηο αλαπιεξσηψλ,  ε 

αλαδηάηαμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ έξγνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Όκσο, είλαη απηνλφεην πσο ζε θάζε ζρνιείν ζα ζπλερίζνπκε κε ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ 

ζπιιφγσλ θη φισλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ηα νπνία θαινχκε λα πάξνπλ αληίζηνηρεο 

απνθάζεηο θαη κέζα απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, λα ππεξαζπίδνπκε ην εξγαζηαθφ καο 

σξάξην, απφ θάζε θαηαζηξαηήγεζε. ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΣΡΙΑΝΣΑΩΡΖ ΠΑΡΑΜΟΝΖ θαη 

δελ απνδερφκαζηε θακηά έκκεζε αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ. Θα παξακέλνπκε ζην 

ζρνιείν πέξαλ ηνπ δηδαθηηθνχ καο σξαξίνπ, κφλν ζε εθείλεο ηηο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο πνπ  

έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ χιινγν Γηδαζθφλησλ ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη φρη γηα λα 

δηεθπεξαηψζνπκε δηαδηθαζίεο πνπ δελ είλαη ζπλαθείο ζηα δηδαθηηθά καο θαζήθνληα νχηε 

δηαδηθαζίεο επνπηείαο, ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη απηναμηνιφγεζεο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ηεξίδνπκε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρνιηθψλ 

γεπκάησλ,  δε ζπγθξνηνχκε επηηξνπέο  πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ζπλερίδνπκε λα πινπνηνχκε 

ηηο  ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΓΔΤΜΑΣΩΝ ΣΟ ΠΙΣΙ γηα ηα παηδηά πνπ δελ παξακέλνπλ 

ζην νινήκεξν. πλερίδνπκε λα ζηεξίδνπκε ηηο απνθάζεηο απηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο απηψλ 

ησλ ζρνιείσλ- ζηε ζέζε ηνπο άιισζηε ζα βξεζνχκε φινη, γηαηί ζηα ζρνιεία δελ κπνξνχλ λα 

ζηηίδνληαη θαζνιηθά ηα παηδηά κεηά ηηο 13.15! Γελ έρνπλ ηξαπεδαξίεο, ρψξνπο καδηθήο 

εζηίαζεο, πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο θαη ηξαπεδνθνκίαο, δελ πιεξνχληαη νχηε νη ζηνηρεηψδεηο 

φξνη πγηεηλήο, αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ θαζήθνληα ηξαπεδνθφκνπ νχηε ειεγθηή 

ηξνθίκσλ! 

β)  Κξηηήξηα γηα λέεο ζπγρσλεχζεηο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη ζπγρσλεχζεηο, φπσο θαη νη 

πξνεγνχκελεο, ζα έρνπλ ζαλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζρνιηθψλ κνλάδσλ-κακνχζ, ην 

ζρεκαηηζκφ πιεζσξηθψλ ηκεκάησλ, ηε κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, ηηο κεηαθηλήζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ, κεγαιχηεξα κνξθσηηθά ειιείκκαηα θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά ηεο θνηλσληθήο πιεηνςεθίαο. Θα νδεγήζνπλ επίζεο ζε κείσζε 

νξγαληθψλ (άλσ ησλ 2000 ζην πξνεγνχκελν «θχκα» ζπγρσλεχζεσλ), «κείσζε»-δειαδή 

απνιχζεηο αλαπιεξσηψλ θαη κείσζε κέρξη ζπξξίθλσζεο ηνπ πνζνζηνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αηηήζεσλ κεηαζέζεσλ θαη απνζπάζεσλ. Δ ΚΑΜΙΑ ΤΓΥΩΝΔΤΖ ΓΔΝ ΘΑ ΤΝΑΙΝΔΟΤΜΔ 

είηε πξφθεηηαη γηα γεηηνληθά είηε γηα ζπλαπιηδφκελα είηε γηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία, γηαηί 

ζπξξηθλψλεηαη ην δεκφζην ζρνιείν, ππνβαζκίδεηαη ε εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ θαη πεξηθφπηνληαη ζέζεηο εξγαζίαο. Tφζν ζε θεληξηθφ επίπεδν φζν θαη κε ηνπο 

πξσηνβάζκηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπιιφγνπο ζε επίπεδν Γηεπζχλζεσλ θαη Πεξηθεξεηψλ, αιιά 

θαη ησλ Γήκσλ ζην βαζκφ ηεο εκπινθήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ησλ ζπγρσλεχζεσλ, 

θαινχκαζηε λα δψζνπκε ηε κάρε κε έλα θαη κφλν ζηφρν: θαλέλα ζρνιείν, θαλέλα ηκήκα, 

θαλείο εθπαηδεπηηθφο ιηγφηεξνο!   



γ)    Γξνκνιφγεζε ηεο αμηνιφγεζεο κέζσ ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΑΔΠ, πνπ δε ζα λνκνζεηνχληαλ, αλ δελ 

επξφθεηην  γηα κέηξα άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο θαη εθαξκνγήο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επηθείκελε ζεζκνζέηεζε ηεο πξφηαζεο γηα ηηο «λέεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ζηελ εθπαίδεπζε» 

εηζάγεηαη ε θνπιηνχξα ηεο αμηνιφγεζεο ζην δεκφζην ζρνιείν, πξνσζείηαη ε απηνλνκία ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε ηαμηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ, ε ινγηθή ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ δηεπζπληή-manager. Δπφκελν βήκα, ε 

αμηνιφγεζε θη φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ πνπ δελ ηηο 

πηζηεχεη πηα θαλέλαο. Ζ αηνκηθή αμηνιφγεζε φισλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη κάιηζηα κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν, νη δεζκεχζεηο ηεο θπβέξλεζεο  πξνο ηνπο ζεζκνχο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη λέεο «ππνζηεξηθηηθέο δνκέο», αιιά θαη ε δηάηαμε γηα ην 30σξν,  

απνδεηθλχνπλ ην νξγαλσκέλν ζρέδην νιηθήο επαλαθνξάο ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο πεξηφδνπ 

ακαξά-Βεληδέινπ, πνπ κπινθάξακε κε ηηο θηλεηνπνηήζεηο καο. 

δ)    Δθξεθηηθέο δηαζηάζεηο παίξλεη ην δήηεκα ηεο ειαζηηθήο εξγαζίαο, θαζψο ρηιηάδεο (αθφκα) 

αλαπιεξσηέο  επηρεηξείηαη λα νδεγεζνχλ ζηελ απφιπζε θαη ηελ αλεξγία απφ  φιν ην παθέην 

ησλ λέσλ πεξηθνπψλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε πνπ θαζνδεγεί ν ΟΟΑ.  Σελ ίδηα ζηηγκή, νη 

εμαγγειίεο γηα ην «πηζηνπνηεηηθφ παηδαγσγηθήο επάξθεηαο» θαη ηε  ζέζπηζε πξνζνληνινγίνπ  

ζηηο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ ζε βάξνο ηεο πξνυπεξεζίαο απνηεινχλ  ραξηζηηθή βνιή ζηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ πηπρίσλ θαη θαζηζηνχλ ηνλ αγψλα ελάληηα ζηελ αδηνξηζηία  

σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ θηλήκαηνο ζην επφκελν δηάζηεκα, κε αλππνρψξεην ζηφρν ηνπο 

καδηθνχο κφληκνπο δηνξηζκνχο ηψξα(!) κε βάζε ην πηπρίν θαη ηελ πξνυπεξεζία. 

ε)    Αλ ζπλππνινγίζνπκε ηελ απφπεηξα ζεακαηηθήο αχμεζεο ηνπ κ.ν ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα, 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 79 γηα κεηαθηλήζεηο καζεηψλ θαη άξζε ησλ 

γεσγξαθηθψλ νξίσλ ησλ ζρνιείσλ, αιιά θαη ηελ εμαγγειία γηα δίρξνλε ππνρξεσηηθή 

πξνζρνιηθή αγσγή, κε ειεχζεξε επηινγή φκσο ηνπ γνλέα γηα ην αλ ην παηδί ηνπ ζα πάεη ζην 

δεκφζην λεπηαγσγείν ή ζηνλ ηδησηηθφ ή δεκνηηθφ βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, αλνίγνληαο έηζη ηελ 

πφξηα, ψζηε κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο λα κελ παξέρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην 

θξάηνο, ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηελ θεξδνζθνπία δήκσλ θαη ηδησηψλ κέζσ ησλ 

vouchers, ηελ ψξα κάιηζηα πνπ ε ΚΔΓΔ δεηάεη λα πάξνπλ νη Γήκνη ζηελ επζχλε ηνπο φιεο ηηο 

δνκέο ηεο Π.Δ, ηα κέηξα πνπ ςεθίδεη θαη πινπνηεί ε Κπβέξλεζε απηφ ην δηάζηεκα 

ζπκπιεξψλνπλ κηα βαζηά αληηδξαζηηθή ηνκή ζην ζψκα ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, κηα 

λενθηιειεχζεξε αλαδηάξζξσζε, κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε κεηαθηλήζεηο, 

απνιχζεηο, ρεηξαγψγεζε, νκεξία! 

ζη)  Σαπηφρξνλα,  κε ηελ 3ε αιιά θαη ηελ εξρφκελε 4ε αμηνιφγεζε,  ε Κπβέξλεζε πήξε θαη 

παίξλεη λέα κέηξα θνηλσληθήο ιεειαζίαο: Νέεο πεξηθνπέο ζηα πξνλνηαθά επηδφκαηα, λέεο 

πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο θαη ζηηο ζπληάμεηο, κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ, επηηάρπλζε ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη γεληθφ μεπνχιεκα ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, γελίθεπζε ησλ 

πιεηζηεξηαζκψλ θαη ρηχπεκα ηεο ιατθήο θαηνηθίαο, ρηχπεκα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ απεξγία, 

πνπ θαηαθηήζεθε κε αίκα θαη αγψλεο, θαζψο απαγνξεχεη πξαθηηθά ηελ πξνθήξπμε απεξγηψλ 

απφ ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία!  



πλάδειθνη θαη ζπλαδέιθηζζεο, 

Ζ ιεειαζία πνπ δερφκαζηε θαη ε αληηδξαζηηθή πνιηηηθή πνπ πινπνηείηαη ζην δεκφζην 

ζρνιείν έρεη ηδηνθηήηεο, ηαπηφηεηα θαη ππνγξαθέο: Tεο Κπβέξλεζεο ΤΡΙΕΑ-ΑΝΔΛ πνπ ηελ 

εθαξκφδεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔ, ηνπ ΓΝΣ θαη ηνπ ΟΟΑ, φπσο θαη ηεο ΝΓ θη φιεο ηεο 

κλεκνληαθήο αληηπνιίηεπζεο, πνπ ςεθίδεη θαη κε ηα δχν ρέξηα! Mπξνζηά ζηελ αθφξεηε 

επίζεζε πνπ δερφκαζηε ε ΓΔ θη ε ΑΓΔΓΤ, αλχπαξθηεο θαη απνχζεο, φπσο ζηηο θξίζηκεο 

κέξεο πνπ ςεθίζηεθαλ ηα κέηξα ηεο γ΄αμηνιφγεζεο, βάδνπλ πιάηε ζηηο κλεκνληαθέο 

πνιηηηθέο, ελψ νη πιεηνςεθίεο ζε ΓΟΔ-ΟΛΜΔ, πνπ ζπγθξνηνχληαη θαηά βάζε απφ ηνπο 

ζπλδηθαιηζηηθνχο βξαρίνλεο ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΤΡΙΕΑ, θξάηεζαλ ηελ ίδηα ζηάζε ζε έλα 

λνκνζρέδην κε θξίζηκα αληηεθπαηδεπηηθά κέηξα. Δμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ απξνθάιππηε ζηγή 

γηα ηνλ ππξήλα ηεο λενθηιειεχζεξεο αλαδηάξζξσζεο πνπ ζπληειείηαη ζηελ εθπαίδεπζε, 

νδεγεί ζηηο πεξηθνπέο, ζηηο δπζκελείο δηαηάμεηο θαη θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε- 

απηναμηνιφγεζε, πνπ νξγαλψλεη ε Κπβέξλεζε ηνπ ΤΡΙΕΑ, γηα ηελ νπνία θξαηνχλ ζηάζε 

αλακνλήο πνπ δηεπθνιχλεη ηα αληηεθπαηδεπηηθά ζρέδηα θαη νδεγεί ηνλ θιάδν ζε ηζηνξηθή ήηηα.  

Μφλε απάληεζε: Δλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ, ζπληνληζκφο ησλ 

πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ, κέησπν ησλ αγσληζηηθψλ-ξηδνζπαζηηθψλ-ηαμηθψλ δπλάκεσλ, 

ζπγθξφηεζε θέληξνπ αγψλα θαη αγσληζηηθφ ζρέδην πνπ πεξηιακβάλεη: 

Aπνθάζεηο ζπλδηθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ πξσηνβάζκησλ ζπιιφγσλ θαη ησλ Οκνζπνλδηψλ 

γηα  ηε κε εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ γηα ην 30σξν. Κακπάληα ελεκέξσζεο ζε φια ηα ζρνιεία 

θαη λεπηαγσγεία. Παξαζηάζεηο, θηλεηνπνηήζεηο ζε Γηεπζχλζεηο θαη Πεξηθέξεηεο ελάληηα ζε 

θάζε θιίκα δηνηθεηηθνχ πεηζαλαγθαζκνχ. 

Πξσηνβνπιίεο κπινθαξίζκαηνο φινπ ηνπ θάζκαηνο  ησλ αληηεθπαηδεπηηθψλ θαη αληηιατθψλ 

κέηξσλ (αληηαπεξγηαθφο λφκνο, πιεηζηεξηαζκνί, ηξηαληάσξν, ζπγρσλεχζεηο, αμηνιφγεζε) κε 

καδηθνχο θηλεκαηηθνχο φξνπο. Απνθάζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ παλειιαδηθή θηλεηνπνίεζε ηεο 

21/2, κέξα έλαξμεο ησλ ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζκψλ. 

Kήξπμε απεξγίαο-απνρήο απφ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο απνηίκεζεο, αμηνιφγεζεο θαη 

απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Απνθάζεηο ζπκκεηνρήο θαη νξγάλσζεο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηεο 23/2 ζην Τπνπξγείν γηα  

καδηθνχο δηνξηζκνχο, σο ππφζεζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζπιιφγσλ ηνπο θαη  κηαο 

κεγάιεο ζπλέιεπζεο αγψλα ζηηο 24/2 (ζπιιφγσλ, ζσκαηείσλ, ζπιινγηθνηήησλ, ζπλαδέιθσλ, 

αδηνξίζησλ, αλαπιεξσηψλ θαη κνλίκσλ) πνπ ζα ζπγθξνηήζεη κέησπν θαη ζρέδην γηα ηελ 

αγσληζηηθή ζχγθξνπζε κέρξη ηε λίθε, πνπ ζα ζπάζεη θέηνο ην εκπάξγθν ησλ δηνξηζκψλ. 

 Τπεξαζπίδνπκε ηε δνπιεηά καο, ην δεκφζην ζρνιείν θαη ηε δσή καο κε έλα καδηθφ καρεηηθφ 

αγψλα, ελφηεηαο θαη ζπζπείξσζεο φιεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε θνηλφ κέησπν κε ηελ 

εξγαδφκελε θνηλσληθή πιεηνςεθία. ηα πιαίζηα απηά, παίξλνπκε παληνχ απνθάζεηο θαη 

πξσηνβνπιίεο δηαθιαδηθνχ ζπληνληζκνχ, ζηνπο ζπιιφγνπο, ζηηο Γ, ζηελ Οινκέιεηα 

Πξνέδξσλ, θαιψληαο ηνπο θιάδνπο ζε απεξγηαθφ μεζεθσκφ ζπλδηακνξθψλνληαο θαη 

ζπλαπνθαζίδνληαο δπλακηθή-απνθαζηζηηθή απεξγηαθή πξφηαζε θαη αλππνρψξεην αγψλα 

κέρξη ηελ απφζπξζε θαη ηελ αλαηξνπή ησλ κέηξσλ, ζην δξφκν ηεο κλεκνληαθήο αλαηξνπήο, 

κε φξνπο εξγαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θηλήκαηνο. 


