
 
 

πγθξόηεζε Μεησπηθνύ ρήκαηνο Δεκνθξαηηθώλ, Πξννδεπηηθώλ, Ρηδνζπαζηηθώλ θαη 

Αλεμάξηεησλ Κηλήζεσλ-Δπλάκεσλ γηα ηηο ππεξεζηαθέο εθινγέο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Εθπαίδεπζε 

 

Από το χθες στο αύριο… 

 

Απνηειεί αδηακθηζβήηεην γεγνλόο πσο ζηα ρξόληα ησλ κλεκνλίσλ εθαξκόζηεθαλ 

λενθηιειεύζεξεο θαη ζπληεξεηηθέο πνιηηηθέο πνπ πξνθάιεζαλ ζεκαληηθέο απώιεηεο ζε εξγαζηαθά 

δηθαηώκαηα θαη θεθηεκέλα ηόζν ζηνλ ηδησηηθό όζν θαη ζηνλ δεκόζην ηνκέα. Η εθπαίδεπζε βξέζεθε 

ζηε κέγγελε ησλ πεξηθνπώλ θαη ηελ “πξνζάξκνζαλ” ζηηο “δεκνζηνλνκηθέο” ζθνπηκόηεηεο, αιιά 

θαη ζε κηα ζεηξά δεηήκαηα ππέζηε ηηο ζπλέπεηεο ηεο λενθηιειεύζεξεο θαηεύζπλζεο ηνπ «ιηγόηεξνπ 

θξάηνπο», κε απνιύζεηο, ζπγρσλεύζεηο ζρνιείσλ, δώξα ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε κε ηελ 

ζπξξίθλσζε ηδηαίηεξα ηεο δεκόζηαο ηερληθήο εθπαίδεπζεο.  

Δπζηπρώο, ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα δελ ήηαλ κέξνο ηεο ιύζεο, δηόηη ζε θξίζηκεο ζηηγκέο 

νη θνκκαηηθέο ζθνπηκόηεηεο ππνλόκεπαλ ηελ αλάγθε πιαηηάο θαη εληαίαο αληίδξαζεο 

απέλαληη ζηελ κλεκνληαθή λενθηιειεύζεξε επέιαζε, θαζώο θαη ε ρξόληα ζπκπόξεπζε κε ηελ 

πειαηεηαθή αληίιεςε ζηα δεκόζηα πξάγκαηα δηέξξεμαλ ηηο ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο. Επηπιένλ, ε παληειήο απνπζία ζηηο αλαιύζεηο ηνπ 

ησλ αηηηώλ ηεο θξίζεο-ρξεσθνπίαο ζηε ρώξα καο θαη ε κε αλάδεημε ησλ αηηηώλ άθεζε λα αησξείηαη 

ζηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όηη ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα απνηέιεζε ζηνηρείν 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κέξνο ηεο θξίζεο, κε απνηέιεζκα ηελ παξαπέξα απαμίσζε ησλ ζπιινγηθώλ 

ηνπ δξάζεσλ από ηνπο εξγαδόκελνπο. 

Τέηνηεο ζπλδηθαιηζηηθέο επηινγέο θαη πξαθηηθέο πνπ ε θνκκαηηθή θαη ε κηθξνπάξαηαμηαθή  

ζθνπηκόηεηα αληηθαζηζηά ηελ ζπλδηθαιηζηηθή αλάιπζε, θαη θαηά ζπλέπεηα  ηε ζηόρεπζε θαη ηε 

δξάζε, δελ νδεγνύλ πιένλ πνπζελά. Σν «ζπλδηθαιηζηηθό «κνληέιν» ηνπ παξειζόληνο, θαη ζηνλ 

ρώξν ηεο Εθπαίδεπζεο, δελ βνήζεζε ζηε ζθπξειάηεζε ηεο ελόηεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ ζε 

θαίξηα δεηήκαηα ηνπ Κιάδνπ, δελ ζπγθξνύζηεθε κε παξσρεκέλεο αληηιήςεηο θαη δελ 

νξακαηίζηεθε κε ηε βάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θόζκνπ έλα βαζηθό πιαίζην αηηεκάησλ γηα ην 

Δεκόζην ρνιείν θαη ηνλ Εθπαηδεπηηθό ιακβάλνληα ππόςε ηηο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηώλ καο θαη ηα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα.  

 Τν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη αλαπόθεπθηα από ηε ζθνπηά ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο εθπξνζώπεζεο 

είλαη πσο ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ζήκεξα κπνξεί λ’ απεγθισβηζηεί από ηηο παζνγέλεηεο ηνπ ρζεο 

θαη λα δηακνξθώζεη κηα λέα δηαθνξεηηθή αληίιεςε θαη θνπιηνύξα ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ώζηε: 

• Ν’ αλαθηήζεη ηε ρακέλε ηνπ αμηνπηζηία. 

• Να εθθξάζεη ηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θόζκνπ. 



• Να πξνηάμεη ζηνλ ππξήλα ηεο δξάζεο ηνπ ην όξακα γηα έλα πξαγκαηηθά Δεκνθξαηηθό,  

Δεκόζην θαη Δσξεάλ Σρνιείν γηα όια ηα παηδηά. 

 

Οη παξαπάλσ αγσλίεο θαη ζηνρεύζεηο απνηέιεζαλ ηελ θνηλή αθεηεξηαθή αληίιεςε πνπ 

νδήγεζε ζηε ζπγθξόηεζε ηεο Ελσηηθήο Κίλεζεο Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. Επξύηεξνη 

πξννδεπηηθνί ρώξνη, εθπαηδεπηηθνί πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα λενθηιειεύζεξσλ ινγηθώλ 

θαη πνιηηηθώλ ζπλαληηόληαη έρνληαο ηελ πεπνίζεζε πσο ε ζπγθξόηεζε ελόο κεησπηθνύ 

ζρήκαηνο κε πξννπηηθή ηε ράξαμε κηαο απηόλνκεο ζηξαηεγηθήο κε θύξην άμνλα ηελ 

αηαιάληεπηε εμππεξέηεζε ησλ κνξθσηηθώλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ καο, ηνπ δεκόζηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηαπηόρξνλα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, απνηειεί πιένλ αδήξηηε αλάγθε αθνύ νη 

κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο ζπληεινύλ ζηελ εμππεξέηεζε κηαο θαηεζηεκέλεο λννηξνπίαο ζηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ παξαηάμεσλ. Σν κέιινλ ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο απαηηεί αιιαγή αληίιεςεο, ζπλδηθαιηζηηθήο 

πξαθηηθήο-δηαπξαγκάηεπζεο θαη “ππεξθείκελεο” ζπκκαρίεο κε πνιηηηθνύο θαη 

ζπλδηθαιηζηηθνύο όξνπο. 

Σην ρηίζηκν ελόο δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο εθπξνζώπεζεο δελ 

έρνπλ ζέζε νη δηαρξνληθέο παζνγέλεηεο πνπ νδήγεζαλ ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ζηελ απνζύλζεζε 

θαη ζην ηέικα.  

Οθείινπκε λα γθξεκίζνπκε νξηζηηθά ηελ αληίιεςε όηη ηα θόκκαηα, νη θπβεξλήζεηο θαη νη 

αληηπνιηηεύζεηο κπνξνύλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην θίλεκα, λα γθξεκίζνπκε νξηζηηθά ηηο ζηείξεο 

αληηπαξαζέζεηο  πνπ  εμππεξεηνύλ πξσηίζησο κηθξνπαξαηαμηαθά ζπκθέξνληα θαη πνιηηηθέο 

ζθνπηκόηεηεο. Να αλαηξέςνπκε ηηο ινγηθέο ηνπ πειαηεηαθνύ ζπζηήκαηνο  πνπ εθιάκβαλαλ ηα 

δηθαηώκαηα σο «εμππεξεηήζεηο», ινγηθέο  πνπ γηα ρξόληα πηνζεηήζεθαλ θαη παγηώζεθαλ από 

ζπλδηθαιηζηηθέο «εγεζίεο», ρσξίο παξάιιεια λα ππνθύςνπκε ζηνλ εύθνιν θαη ιατθίζηηθν δξόκν 

ηνπ αλαρσξεηηζκνύ θαη  ηεο ζηείξαο-άγνλεο άξλεζεο θαη ησλ εκκνληθώλ ηδενιεςηώλ ηνπ «Όρη ζε 

όια». 

 

Η ηαπηόηεηά καο 

Μπξνζηά ζε απηήλ ηελ ζηαδηαθή απνζύλζεζε θαη απαμίσζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ 

θηλήκαηνο θαη ησλ ζπιινγηθώλ ηνπ εθθξάζεσλ, δελ κπνξνύκε λα κείλνπκε απαζείο. Ωο 

επξύηεξνο ρώξνο ησλ Δεκνθξαηηθώλ θαη Πξννδεπηηθώλ Δπλάκεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ 

Εθπαηδεπηηθώλ ηεο Π.Ε. γλσξίδνπκε πσο κνηξαδόκαζηε ηηο ίδηεο αλεζπρίεο κε ηελ 

ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ, κε ζπλδηθαιηζηέο θαη ζπιινγηθόηεηεο κε ηνπο 

νπνίνπο επηδηώθνπκε λα ζπλαληεζνύκε. Ππξήλαο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο καο δξάζεο 

απνηεινύλ ηα εμήο: 

 

  Απνθαζήισζε ηνπ παιηνύ θαη ρξενθνπεκέλνπ ζπλδηθαιηζκνύ πνπ παγηώζεθε κε ινγηθέο 

πειαηεηαθνύ ζπζηήκαηνο, αηνκηθώλ εμππεξεηήζεσλ θαη θνκκαηηθώλ ζθνπηκνηήησλ. 

 Σπγθξνηεκέλν κέησπν πνπ ζα βξίζθεηαη απέλαληη από ηηο δπλάκεηο εθείλεο πνπ πηνζεηνύλ 

θαλεξά ή θξπθά ηηο λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ νηθνλνκία θαη 

ζπλνιηθά σο ην κνληέιν εθαξκνγήο γεληθόηεξσλ θαηεπζύλζεσλ. 

 Απνθαζήισζε ηεο ινγηθήο ηεο ζηείξαο άξλεζεο, ηνπ δνγκαηηθνύ «όρη ζε όια» ή «λαη ζε 

όια». ρσξίο δηάινγν, ηνπ άγνλνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ζπλδηθαιηζηηθώλ δπλάκεσλ. Η 

αγσληζηηθόηεηα θαη ε επαλαζηαηηθόηεηα λα είλαη κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ καο θαη 

όρη ζθνπόο γηα παξαηαμηαθή απηαξέζθεηα.  



 Σπγθξνηεκέλν κέησπν απέλαληη ζε ξεηνξηθέο πνπ ππνβόζθνπλ βαζηέο ζπληεξεηηθέο 

αληηιήςεηο θαη θαιιηεξγνύλ θνβηθά ζύλδξνκα ζε επξύηεξα θνηλσληθά ζέκαηα. 

 Δεκνθξαηηθό θαη πξννδεπηηθό κέησπν πνπ ζα δηαζέηεη νινθιεξσκέλν πιέγκα πξνηάζεσλ 

θαη ζέζεσλ γηα όια ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηε Δεκόζηα Εθπαίδεπζε θαη ηνλ 

Εθπαηδεπηηθό. 

 Δεκνθξαηηθό θαη πξννδεπηηθό κέησπν, ξηδνζπαζηηθό ζηε ζθέςε θαη ζηε δξάζε, πνπ ζα 

ελεξγνπνηεί ηε βάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο κε ζηόρν ηελ πινπνίεζε ησλ 

δηαρξνληθώλ αηηεκάησλ ηνπ Κιάδνπ καο, ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ Δεκόζηνπ Σρνιείνπ 

θαη ζα ππεξεηεί πηζηά ηα δηθαηώκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 Επηδηώθνπκε ηελ αιιαγή λννηξνπίαο θαη θνπιηνύξαο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ εγεζηώλ, κέζα  

από ην πξίζκα ηεο Αμηνπηζηίαο, ηεο Δηαθάλεηαο, ηεο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο, σο 

δηαιεθηηθό ζηνηρείν γηα ηελ  Σύλζεζε θαη ηεο Ελόηεηα. 

 Πηζηεύνπκε θαη Αγσληδόκαζηε γηα κηα Ιζρπξή Δεκόζηα Δσξεάλ Εθπαίδεπζε, γηα έλα 

Δεκόζην θαη  Σύγρξνλν Δεκνηηθό Σρνιείν θαη Νεπηαγσγείν κε επαξθέο εθπαηδεπηηθό 

πξνζσπηθό θαη κε ηηο  θαηάιιειεο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο. 

 

Σν θάιεζκά καο 

Σε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαινύκε όινπο όζνπο βξηζθόκαζηε θαζεκεξηλά ζε θνηλνύο 

αγώλεο ελάληηα ζηηο πνιηηηθέο ζπξξίθλσζεο θαη ππνβάζκηζεο ησλ δεκόζησλ θνηλσληθώλ αγαζώλ 

θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο. Όινπο  όζνπο παιεύνπκε γηα έλα θνηλό όξακα γηα 

έλα πξαγκαηηθό δεκόζην δσξεάλ ζρνιείν γηα όια ηα παηδηά.  

Σηηο εθινγέο ησλ αηξεηώλ (ΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ) ζπκκεηέρνπκε ΟΛΟΙ ελεξγά γηα λα 

εθιέμνπκε ηνπο  αηξεηνύο καο, ηνπο ζεζκηθνύο εθπξνζώπνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ππεξεζηαθά  

ζπκβνύιηα. 

Καινύκε επνκέλσο όιεο ηηο δεκνθξαηηθέο, πξννδεπηηθέο θαη αλέληαρηεο δπλάκεηο – 

ζπιινγηθόηεηεο θαη ηάζεηο – ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε.  λα 

ζπκβάινπκε κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο ώζηε ην αγσληζηηθό απηό κέησπν λα θαηαθέξεη λα 

εθπξνζσπήζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα λα αγσληζηεί  κέζα ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα γηα:  

 Τε δηαζθάιηζε ησλ αξρώλ ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο ηζνλνκίαο, ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο 

δηαθάλεηαο ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα.  

 Να ππάξμεη έλα ηέινο ζηνλ ελαγθαιηζκό απηώλ πνπ καο εθπξνζσπνύλ κε ηελ εθάζηνηε 

δηνίθεζε. 

 Να εθαξκόδεηαη ε ηζνλνκία, νη απνθάζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ησλ γεληθώλ καο ζπλειεύζεσλ. 

 Τελ πξαγκαηηθή πξνάζπηζε ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 Να έρνπκε αλζξώπνπο ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα κε θσλή, έηνηκνη γηα δηεθδηθήζεηο  θαη 

κάρεο όπνηε θη αλ ρξεηαζηεί απέλαληη ζηηο απζαηξεζίεο ηεο δηνίθεζεο.  

 Πηζηεύνπκε ζηελ απηνλνκία ησλ ζηόρσλ πάιεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο από ηηο 

επηδηώμεηο ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ, ηόζν ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο όζν θαη ηεο 

αληηπνιίηεπζεο. 

 

Παξάιιεια όκσο ζπλερίδνπκε σο βαζηθή πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή καο επηδίσμε λα 

έρνπκε:  



 Αύμεζε ησλ δαπαλώλ κε πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο 

Εθπαίδεπζεο, ηεο Υγείαο, ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο – Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ησλ 

ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ. 

 Σελ ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ησλ κηζζνινγηθώλ απσιεηώλ πνπ ππέζηεζαλ νη 

εξγαδόκελνη ηα ηειεπηαία ρξόληα. 

 Τελ θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθώλ θαη αληηαζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη ηελ θαζηέξσζε ελόο 

εζληθνύ δεκόζηνπ θαη αλαδηαλεκεηηθνύ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Τελ πξνώζεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ 

ειαζηηθώλ κνξθώλ απαζρόιεζεο θαη γηα ηελ θαηνρύξσζε ζηαζεξήο θαη κόληκεο 

εξγαζίαο κε πιήξε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. 

 Ρηδηθή αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αλαδηαλνκήο ηνπ 

πινύηνπ πξνο όθεινο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ. 

 Τε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο νηθνλνκίαο πξνο όθεινο ηνπ 

ιανύ. 

 Τελ αμηνπνίεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ ηεο ρώξαο πξνο όθεινο ηνπ ιανύ. 

Η Ελσηηθή Κίλεζε Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε., σο ν θαηεμνρήλ δεκνθξαηηθόο, θηλεκαηηθόο θαη 

πξννδεπηηθόο πόινο έθθξαζεο, επηδηώθεη λα ζπζπεηξώζεη όιεο εθείλεο ηηο δπλάκεηο πνπ 

ελζηεξλίδνληαη ηε Νέα Αληίιεςε γηα ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα. Όιεο εθείλεο ηηο δπλάκεηο πνπ 

έρνπλ ζηαζεξό πξννδεπηηθό πξνζαλαηνιηζκό γηα ηα εθπαηδεπηηθά, θνηλσληθά, εξγαζηαθά δεηήκαηα 

πνπ απαζρνινύλ ηε δεκόζηα ζθαίξα θαη θπζηθά αληηζηξαηεύνληαη μελνθνβηθέο, ξαηζηζηηθέο θαη 

κηζαιιόδνμεο ηάζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρώξα καο. Όιεο εθείλεο ηηο δπλάκεηο 

πνπ πηνζεηνύλ ηνλ αθεδεκόλεπην ραξαθηήξα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο εθπξνζώπεζεο κε θεληξηθό 

όκσο ππξήλα κηα αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε, ζπιινγηθνύ ραξαθηήξα, έλαληη ηνπ αηνκηθηζκνύ 

θαη ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ πνπ νξηζκέλα ηδενινγηθά θαη πνιηηηθνζπλδηθαιηζηηθά ξεύκαηα 

εθθξάδνπλ. 

Επηδηώθνπκε έλαλ καδηθό, θνηλσληθό, ελσηηθό κέησπν αγώλα πνπ ζα πξναζπίδεηαη θαη 

ζα δηεθδηθεί κε ζπλέπεηα ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα δηθαηώκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη σο κέξνο ηεο αλαβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο, κε ζηόρν ηε κόξθσζε όισλ 

ησλ παηδηώλ ρσξίο απνθιεηζκνύο, γηα λα δήζεη ε λέα γεληά κηα θαιύηεξε δσή ζε κηα δίθαηε 

θνηλσλία. ηελ πξνζπάζεηα απηή θαη κε θεληξηθνύο άμνλεο αξρώλ ηα παξαπάλσ θαλείο δελ 

πεξηζζεύεη. Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη όιεο ηηο ζπιινγηθόηεηεο λα ζπκπνξεπηνύλ 

ζην λέν απηό εγρείξεκα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εθδειώζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε 

όιε ηελ Ειιάδα θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ςεθνδέιηηα θαη ζπλδηακόξθσζε ηεο λέαο 

έθθξαζεο ζην ρώξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο!!! 

 

Ε-mail επηθνηλσλίαο:  enotikikinisipe@gmail.com  
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