
Δθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε 

Α΄Αραΐαο, απηόλνκν κέινο ησλ Αγσλ. Παξεκβάζεσλ - πζπεηξώζεσλ - Κηλήζεσλ Γ.Δ. 

Νίθε ηνπ Παξαδόμνπ ζηηο Δθινγέο ηεο Α΄ ΔΛΜΔ Αραΐαο. 

Γηαβάδνληαο θαλείο κε κία πξώηε καηηά ηα απνηειέζκαηα ησλ πξόζθαησλ εθινγώλ ζηελ Α ΔΛΜΔ Αραΐαο δελ 

κπνξεί παξά λα ζρεκαηηζηεί ζην πξόζσπν ηνπ έλα κεηδίακα απνξίαο.  Όινη είλαη θεξδηζκέλνη θαη όινη είλαη 

ΑΝΣΗΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟΗ θαη  όινη ΑΝΣΗΠΟΛΗΣΔΤΖ. “Μεγάλος απών ο κσβερνηηικός ζσνδικαλιζμός, καμία δύναμη 

ηοσ νέοσ ΔΣ δεν είναι με ηον ΣΥΡΙΖΑ”. 

Σν ΜΔΣΧΠΟ Αληίζηαζεο ήξζε πξώηε δύλακε κε θάπνηεο  απώιεηεο θαη ζηηο εθεκεξίδεο ηελ επόκελε εκέξα κηιάεη 

γηα ηελ κεηάιιαμε ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ηεο θπβέξλεζεο παίξλνληαο ηελ ζέζε ηνπ πξώηνπ ππιώλα ηεο αληηπνιίηεπζεο 

ζην ζσκαηείν. Ζ ΓΑΚΔ πήξε ηελ δεύηεξε ζέζε ζε απόζηαζε αλαπλνήο από ην ΜΔΣΧΠΟ θάλνληαο θξηηηθή ζηελ 

θπβέξλεζε από ηηο ζειίδεο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη απηή θαηαιακβάλεη ηελ ζέζε ηνπ δεύηεξνπ Ππιώλα ηεο 

Αληηπνιίηεπζεο ζην ζσκαηείν. 

Ζ Παξέκβαζε, εμ νξηζκνύ ηζηνξηθό ζρήκα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Αξηζηεξάο θαη ηεο απηνλνκίαο, κε ζπκκεηνρή 

ζην θίλεκα δεθαεηίεο νιόθιεξεο, κε 5 δηαζπάζεηο θαηά θαηξνύο πνπ ηξνθνδόηεζαλ ηειεπηαία θαη ην ΜΔΣΧΠΟ, αιιά 

αθνινύζεζαλ θαη δηθή ηνπο πνξεία, έξρεηαη 3ε ξπζκηζηηθή δύλακε. Απνδεηθλύεη όηη είλαη ΔΦΣΑΦΤΥΖ. Δμ νξηζκνύ 

ε Παξέκβαζε είλαη Αληηπνιίηεπζε. Αληηπνιίηεπζε κπνξεί λα γίλεη θαη έλα κέξνο ηεο απνρήο, ηνπ ιεπθνύ θαη ηνπ 

άθπξνπ. Σν ΠΑΜΔ γηα άιιε κηα θνξά δελ θαηάθεξε λα δηαβεί ην Ρνπβίθσλα. Η Π.Δ.Κ. πνπ πξόζθεηηαη ζην βαζύ 

ΠΑΟΚ  ζρεδόλ ππνδηπιαζηάδεηαη (ράλεη έηζη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζην λέν Γ). 

ηελ ζπγθξόηεζε ηνπ λένπ Γ νη “δσνάμεις ηων δύο βαζικών πσλώνων ηης Ανηίζηαζης και ηης Ανηιπολίηεσζης” ην 

Μέησπν θαη ε ΓΑΚΔ πήξαλ όιεο ηηο ζέζεηο ηνπ Πξνεδξείνπ - αθξηβώο όπσο θαη Πέξζη. εκεηώλνπκε: Ζ 1
ε
 θαη 2

ε
 

θαηαζηαηηθή ςεθνθνξία ζέιεη απόιπηε πιεηνςεθία θαη επηηπγράλεηαη είηε κε αιιειινςήθηζε ζηε ινγηθή ηνπ 

αλαινγηθνύ πξνεδξείνπ (άπνςε ΓΑΚΔ), είηε ηνπ πξνγξακκαηηθνύ (Μέησπν ρσξίο θαλέλα πξόγξακκα). Έηζη δελ 

ππήξμε ηέηνηα πιεηνςεθία.  Η 3
ε
 ςεθνθνξία έγηλε ιεηηνπξγηθά, (ζρεηηθή πιεηνςεθία, ζπλήζσο θάζε παξαηαμε 

ςεθίδεη ηνλ εαπηό ηεο). Σν Μέησπν σο 1
ε
 δύλακε «παξαρώξεζε» κόλν ηε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα (ΓΑΚΔ), ελώ δελ 

«παξαρώξεζε» ηε ζέζε αληηπξνέδξνπ ζηελ Παξέκβαζε (ζέζακε ππνςεθηόηεηα, αιιά ζέινπλ λα θξαηήζνπλ όιε 

ηελ ηζρύ ηεο ΑΝΣΗΠΟΛΗΣΔΤΖ γηα ινγαξηαζκό ηνπο).  

ΔΞΗΓΗΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΞΟΤ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΝΣΙΠΟΛΙΣΔΤΗ 

Ο πξώηνο δηδάμαο απηήο ηεο πνιηηηθήο ηαθηηθήο ζηνλ Διιεληθό ρώξν είλαη ν εκίηεο θαη ην ΠΑΟΚ πνπ νξκώκελνο 

από ηα Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ εηζήγαγε από ηελ επνρή ηεο θπβέξλεζεο Λνγηζηώλ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο 

Ηζρπξήο Διιάδαο ηελ ινγηθή ηνπ ΠΑΟΚ ΚΤΒΔΡΝΗΗ – ΠΑΟΚ ΑΝΣΙΠΟΛΙΣΔΤΗ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ. Απηή 

ε πνιηηηθή αθνινπζήζεθε από όιεο ηηο κλεκνληθέο θπβεξλήζεηο θαη δηαπόηηζε κέρξη θόθαιν ηνλ ζπλδηθαιηζκό ησλ 

από πάλσ απηώλ πνπ ήζειαλ λα έρνπλ θαη ην πεπόλη θαη ην καραίξη. Σα ζηειέρε ηνπ εκίηε βξίζθνληαη βέβαηα 

κέρξη θαη ζήκεξα ζε όια ηα πόζηα θαη δηαπνηίδνπλ όια ηα θόκκαηα ηεο άξρνπζαο Σάμεο εθαξκόδνληαο ηελ θνηλή 

πνιηηηθή ηνπ Μλεκνλίνπ. Σα ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο. 

Η Δθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε, αλαιακβάλνληαο πιήξσο ηνλ ξόιν επζύλεο πνπ ηεο αλαινγεί, ζαλ ζρήκα αλεμάξηεην 

θαζεγεηώλ ηάμεο & ρσξίο δηαύινπο κε ηελ δηνίθεζε (όπνηα θαη αλ είλαη απηή), ρσξίο αλζξώπνπο ζε θαίξηεο ζέζεηο 

δηνηθεηηθέο, ζα πξνζπαζήζεη λα εθθξάζεη ηηο αγσλίεο όινπ ηνπ θιάδνπ θαη λα ζπλεηζθέξεη ζην Δθπαηδεπηηθό 

θίλεκα παληνύ (ρνιείν, Γ.., Γ.., δξόκν, ζπκκαρίεο, θηλεηνπνηήζεηο, θαηαιήςεηο, ζηάζεηο, απεξγίεο, θιπ). Με 

έκθαζε ζηηο θνξπθαίεο ζηηγκέο αληηπαξάζεζεο πνπ έξρνληαη: ζηηο ΑΠΔΡΓΗΔ θαη ηηο ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ. Δίλαη 

αλάγθε λα ελώζνπκε σο θαηαιύηεο ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο, ππεξβαίλνληαο ηηο παξαηάμεηο, γηαηί έρνπκε κεγάινπο 

ζηόρνπο λα δηεθδηθήζνπκε: ηελ ΠΑΗΓΔΗΑ, ηελ ΓΟΤΛΔΗΑ, ην ΜΗΘΟ, ηελ ΑΦΑΛΗΖ θαη ηελ ΤΝΣΑΞΖ. Δκείο 

πξνηηκνύκε λα είκαζηε ζπληζηώζα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ εξγαδόκελσλ θαη ηνπ ιατθνύ θηλήκαηνο. 

Πάηξα, 20-12-2015, https://eparemvasiax.wordpress.com/  
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πλνπηηθά απνηειέζκαηα ζηελ Α΄ ΔΛΜΔ Αραΐαο 9-12-2015 

Γηα ην Γ. . πεξηόδνπ 2016 

 

Γ ΔΛΜΔ 

2015 

% Έδξεο 
ΟΛΜΔ 

2015 
% 

Γ 

ΔΛΜΔ 

2014 

% Έδξεο 

Μέησπν 324 34,69 2+1 383 39,0 367 38,07 2+1 

ΓΑΚΔ 315 33,73 2+1 259 26,4 273 28,32 2 

Παξέκβαζε 108 11,56 0+1 107 10,9 120 12,45 0+1 

ΠΔΚ 83 8,89 – 127 12,9 104 10,79 0+1 

Αγ. πζπ. 

(ΠΑΜΔ) 

104 11,13 – 106 10,8 100 10,37 – 

Λ-Α 33 3,4 
 

12 1,2 25 2,53 
 

ΔΓΚΤΡΑ 934     982   964     

Φήθηζαλ 967 
  

994 
 

989 
  

 

 


