
  
Τπεραζπίζοσ ηο παηδί, γηαηί αλ γιηηώζεη ηο παηδί... σπάρτεη ειπίδα!! 

ηηο 12 ε ώξα ην βξάδπ ηελ Σξίηε 22 επηέκβξε αλαθνηλώζεθε ην ζρήκα ηεο λέαο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ–ΑΝΔΛ πνπ πξνέθπςε 
από ηηο εθινγέο εμπξέο. Σελ ώξα πνπ βγαίλνπλ ηα θαληάζκαηα αλαθνηλώλεηαη ζηνλ ιαό ην θπβεξλεηηθό ζρήκα πνπ ζα 
εθαξκόζεη ην ηξίην κλεκόλην. 
Καλέλαο εξγαδόκελνο θαλέλαο κηθξνκεζαίνο θαλέλαο άλζξσπνο ηνπ ιανύ, αθόκε θαη απηνί πνπ πξίλ δπό κέξεο ςήθηζαλ 
ΤΡΗΕΑ, δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο. Όια ηα δηαπεξλάεη κηα αίζζεζε  απνγνήηεπζεο γηα ό,ηη έρεη ζπκβεί ζηελ δσή ηνπ ηόπνπ ην 
πξνεγνύκελν δηάζηεκα  γηα ην κέγαιν ότη ηοσ ιαοσ ποσ έγηλε από ηολ ΤΡΗΕΑ ηοσ Σζίπρα λαη ζε όια, γηα ηνλ δηαζπξκό 
ησλ αγώλσλ θαη ησλ ειπίδσλ από κηα θπβέξλεζε πνπ ζην όλνκα ηεο “αξηζηεξάο” εθάξκνζε θαη ζα ζπλερίζεη λα εθαξκόδεη ηελ 
πην βαξβαξε πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο θαη δνπιηθή πξνο ηνπο δαλεηζηέο εηαίξνπο  δεμηά πνιηηηθή . 

Σώρα ε θάιπηθε ειπίδα κεηαηρέπεηαη ζε ιεπίδα 
Απν ην ίδην βξάδπ ηεο αλαθνίλσζεο ηεο λέαο θπβέξλεζεο ζηα θαλάιηα εληείλνληαη νη δηαμηθηζκνί κεηαμύ θπβεξλεηηθώλ θαη 
αληηπνιηηεπόκελσλ βνπιεπηώλ γηα ηελ θαηά γξάκκα θαη κε ηαρύηαην ηξόπν ην εμνλησηηθό εθαξκνγή ηνπ θνηλνύ ηνπο 
πξόγξακκαηνο, ηνπ πξόγξακκαηνο  ηεο Μέξθει, ηνπ ΔΒ θαη ησλ Πνιπεζληθώλ. 
Έρνπκε ινηπνλ λα δνύκε κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα απ’ όιν ην καύξν κπιόθ πνπ ζηήξηδε θαη εθάξκνδε ηα κλεκόληα ηα 
πξνεγνύκελα ρξόληα, κε αηρκή όκσο ηώξα ηνπο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ γηα λα νινθιεξσζεί ην μεπνύιεκα ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο: 
αεξνδξόκηα, ιηκάληα, νξπθηόο πινύηνο. Σαπηόρξνλα αλνίγεη ν δξόκνο γηα ηελ πιήξε θαηάξγεζε ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ 
θαη ηνπ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο (Παηδεία-Τγεία-Ρεύκα θαη Νεξό) .Δπίζεο εληείλνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο ζε 
επηθίλδπλα ηκπεξηαιηζηηθά παηρλίδηα όπσο νη ζπκθσλίεο κε ην θξάηνο δνινθόλν ηνπ  Ηζξαήι πνπ ππόγξαςαλ ην θαινθαίξη. 

Όηαλ ηα βρίζθοσλ ζηο θηήρηο ηες βοσιής, ε κόλε αληηποιίηεσζε είκαζηε εκείς (ο 
ιαός, οη εργαδόκελοη, ηα θηωτά ζηρώκαηα θαη οη άλεργοη) 

Ζ Δθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε Αραΐαο, ζρήκα απαξηηδόκελν από θαζεγεηέο ηεο ηάμεο, πνπ αλαπλέεη θαη κάρεηαη ζην ρώξν ηεο 
κέζεο εθπαίδεπζεο ζηε Αραΐα, αληηιακβάλεηαη ηελ θξηζηκόηεηα ηεο ζπγθπξίαο θαη ηελ αλάγθε γξήγνξεο θαη άκεζεο 
αλαζπγθξόηεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ – Δξγαηηθνύ θηλήκαηνο ζηνλ ηόπν θαη ζηε ρώξα. 
Γηα καο ηίζεηαη άκεζα ε αλάγθε ππεξάζπηζεο ζε ό,ηη έρεη απνκείλεη από ηελ Γεκόζηα Γσξεάλ Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ θνηλσληθνπ 
ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο δηεθδηθώληαο παξάιιεια κηα ζύγρξνλε πξαγκαηηθή Παηδεία Γεκόζηα θαη Γσξεάλ γηα όινπο πνπ λα 
θαιύπηεη ηελ αλάγθε γηα κόξθσζε ηνπ ιανύ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, βαζηά δεκνθξαηηθή θαη πινπξαιηζηηθή. 
Παιεύνπκε επίζεο γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ, θαη ησλ  ιατθώλ αλαγθώλ, ηνπ θνηλσληθνύ πινύηνπ πνπ 
ηίζεληαη άκεζα ζε κεγάιν θίλδπλν ην επόκελν δηάζηεκα από ηελ λέα ηερή ζσκκατία ηοσ θεθαιαίοσ. 
Αγωληδόκαζηε γηα ηελ Δηρήλε ελάληηα ζηολ πόιεκο θαη ηελ εθκεηάιιεσζε ποσ έτεη ζπείρεη ζε όιε ηελ Μεζόγεηο θαη 
ηα Βαιθάληα ε ηκπερηαιηζηηθή ποιηηηθή ηες Δ.Δ (ΝΑΣΟ – ΖΠΑ- Σδηταληηζηές) – Κίλας – Ρωζίας σπεραζπηδόκελοη ηοσς 
κεηαλάζηες θαη ηα παηδηά ηοσς δηακορθώλοληας όροσς πραγκαηηθής αιιειεγύες αιιά θαη κποιηάδοληας ηο 
Δθπαηδεσηηθό θίλεκα κε ηα αλαγθαία ζύγτρολα αληηποιεκηθά αληηκπερηαιηζηηθά ταραθηερηζηηθά. 
Ποηος, αλ ότη εκείς. Πόηε, αλ ότη ηώρα. 
Δπεηδή ινηπόλ αληηιακβαλόκαζηε όηη κόλν ην καδηθό, δεκνθξαηηθό, παλεθπαηδεπηηθό θαη παλεξγαηηθό θίλεκα κπορεί λα 
δεκηοσργήζεη ρωγκές, λα θέξεη ζηελ αξρή κηθξέο θαη ζηελ ζπλέρεηα κεγάιεο λίθεο (όπσο έγηλε θαη ζην παξειζόλ κε ηελ κάρε 
ελάληηα ζηελ αμηνιόγεζε θαη ζηηο δηαζεζηκόηεηεο/εκη-απνιύζεηο Μεηζνηάθε ζην δεκόζην), θαη λα ζέζεη όξνπο αλαηξνπήο ηεο 
αληηιατθήο – αληεξγαηηθήο πνιηηηθήο ησλ Μλεκνλίσλ. 

Παίρλοσκε ηελ πρωηοβοσιία θαη  Καιούκε 
Όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ αγσληνύλ γηα ην παξόλ θαη ην κέιινλ ησλ νηθνγελεηώλ θαη ησλ παηδηώλ ηνπο, όινπο ηνπο 
ζπλαδιεθνπο πνπ αγσλίζηεθαλ ην πξνεγνύκελν δηαζηεκα θαη θαηαιαβαίλνπλ όηη ε επηβίσζή ηνπο εμαξηάηαη απν ηνπο αγώλεο 
πνπ ζα δώζνπκε, λα πιαηζηώζοσλ θαη εληζτύζοσλ: 
Η) Σο ζωκαηείο κας, ηελ ΔΛΜΔ θαη λα ηνπ δώζνπλ λέν αλαβαζκηζκέλν επηηειηθό θαη ζηης Γ. σλειεύζεης θαζορηζηηθό 
ρόιο. 
ΗΗ) Σοσς ζσιιόγοσς Γηδαζθόληωλ ελάληηα ζηελ απηναμηνιόγεζε/αμηνιόγεζε θαη γηα δηεθδίθεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ 
θαη λα απμήζνπλ ηελ  δεκνθξαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία, επερεάδοληας όιε ηελ εθπ/ηηθή θοηλόηεηα. 
ΗΗΗ) Σελ επαλαιεηηοσργία αλοηθηής θαη κόληκες επηηροπής αγώλα γηα ηα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο (Νέν αζθαιηζηηθό θαη 
κηζζνιόγην–αμηνιόγεζε-λέν ζρνιείν, θιπ). 
ΗV) Σελ θαηεύζσλζε σληοληζκού ησλ ηνπηθώλ σκαηείσλ θαη θαη΄επέθηαζε ησλ νκνζπνλδηώλ. 
΄ απηή ηελ θαηεύζπλζε θαινύκε θαη ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο πνπ κε ηνλ έλα ε ηνλ άιιν ηξόπν παιεύνπλ θαη ζπλερίδνπλ 
λα παιεύνπλ ηελ αληεξγαηηθή/αληεθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ή έζησ πιεπξέο απηήο ηεο πνιηηηθήο, ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ΠΑΜΔ θαη 
ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δηαρσξίδνπλ ηελ ζέζε ηνπο θαη ην δξόκν ηνπο από ηνλ αλεξρόκελν λεν-θπβεξλεηηθό κλεκνληαθό 
ζπλδηθαιηζκό ηνπ ελαπνκείλαληα ΜΔΣΑ/ΤΝΔΚ, λα ζσλαληεζούλ οη δρόκοη θαη οη προζπάζεηές κας ζηο θίλεκα. 
 

Πάηρα, 24 επηέκβρε 2015 
 

Δκπρός ιαέ κελ ζθύβεης ηο θεθάιη  -  Ο κόλος δρόκος είλαη αληίζηαζε θαη πάιε 
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