
Αγωληζηηθή Δλόηεηα Καζεγεηώλ γηα Παξέκβαζε 

ζηε Γπηηθή Διιάδα 

Πάξηα όια πίζω! - Γειηίν Τύπνπ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ηελ Κπξηαθή 12 Ινύλε 2016 ζηα Βξαρλέτθα ηεο Αραΐαο ε 

ζπλάληεζε εθπξνζώπσλ ησλ θαζεγεηώλ Γπη. Διιάδαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Παξεκβάζεηο 

Γ.Δ.. Απηή ηε θνξά ε ζπλάληεζε ήηαλ δηεπξπκέλε θαη από κέιε ησλ Παξεκβάζεσλ ηεο ΔΛΜΔ 

Ηιείαο πνπ αγσλίδνληαη κέρξη ζήκεξα κέζα από ηελ Δ.Α.Κ. Ηιείαο. 

Σηε ζπλάληεζε απηή επηβεβαηώλνληαη επηθαηξνπνηεκέλεο όιεο νη απνθάζεηο – 

θαηεπζύλζεηο ηεο πξνεγνύκελεο ζπλάληεζεο (Πάηξα, 25-4-2016), αθνύ ζπδεηήζεθαλ θαη όια 

ηα λέα κέηξα: 

1) Τν πιαίζην ηεο Γεληθήο Γηαθήξπμεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο νιηθήο αληίζηαζεο ζηα παιηά 

θα λέα «κλεκνληαθά» ζρέδηα Δ.Δ.-ΓΝΤ-ΟΟΣΑ-θπβεξλήζεσλ θαη ληόπηνπ θαη μέλνπ θεθαιαίνπ 

κε ζηόρν ηελ νιηθή αλαηξνπή πεξλώληαο από θαζπζηεξήζεηο, ξήμεηο θαη κεξηθέο λίθεο. 

2) Δίκαζηε ξηδηθά απέλαληη θαη ζηηο αλαδηαξζώξζεηο, όπσο ε παξαρώξεζε δεκόζηνπ 

πινύηνπ, παξαγσγηθώλ ηνκέσλ, κεηαθνξώλ, δεκόζησλ αγαζώλ γηα ρξήζε ή πώιεζε πνπ 

γίλνληαη ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανύ. Δίκαζηε απέλαληη ζηελ δήζελ πνξεία εμπγίαλζεο 

ηνπ αζθαιηζηηθνύ/ζπληαμηνδνηηθνύ εηο βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ (πνιύ πεξηζζόηεξεο 

θξαηήζεηο, ιηγόηεξεο απνδνρέο, αξγόηεξα). Γελ ζπκθσλνύκε θαη κε ην λέν κηζζνιόγην πνπ 

λνκηνπνηεί ηηο παιηέο πεξηθνπέο, θαηαξγεί εξγαζηαθνύο ρξόλνπο, λνζεύεη ηελ ρξνληθή 

σξίκαλζε, εηζάγεη αμηνιόγεζε κε ή ρσξίο πξνζόληα θαη κεηώλεη ηνπο κηζζνύο κε «θόθηεο».  

3) Γελ απνδερόκαζηε ηελ αθήγεζε ηνπ Υπ. Παηδείαο θαη ησλ παξαηξεράκελσλ ηνπ 

πξνζρεκαηηθνύ δηαιόγνπ γηα 4ν έηνο καζεηείαο, ηδησηηθνπνίεζεο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο 

ηεο ΤΔΔ, πξνεηνηκαζίαο κεηαγπκλαζηαθώλ Γ. ΙΔΚ, ζπξξίθλσζεο – ζπγώλεπζεο - θαηαξγεζεο 

ησλ ηνκέσλ γλώζεο ή εηδηθνηήησλ θαη  ζρνιείσλ γηα δεκνζηνλνκηθνύο ζηόρνπο, θηλεηηθόηεηαο 

ελάληηα ζηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, δηαηήξεζεο ηνπ κλεκνληθανύ θνξκνύ Γηακαληνπνύινπ-

Αξβαληηόπνπινπ-Λνκβέξδνπ, ζπλερνύο παγώκαηνο δηνξηζκώλ, αύμεζεο ησλ καζεηώλ ζηα 

ηκήκαηα θαη ζρεδηαζκώλ γηα ειηηίζηηθν Λύθεην, ρσξίο δσξεάλ κεηαθνξέο καζεηώλ, εηδηθή 

αγσγή, βηβιηνζήθεο, πνιππνίθηιε ζηήξημε καζεηώλ, θιπ. Βάδνληαο από ην παξάζπξν ηηο ΜΚΟ 

ηνπ ηδησηηθνύ θνηλσληζκνύ! 

4) Ο πξνζαλαηνιηζκόο ζηελόηεξωλ δεζκώλ θαη δηθηύωζεο ζηελ Γπη. Διιάδα θαη κε ηηο 

Οινκέιεηεο ησλ Παξεκβάζεσλ ελ γέλεη. 

5) Η ηαμηθή απεύζπλζε ζε όινπο ηνπο καρόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ζηόρν ηε ζηήξημε ηνπ 

δεκόζηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε βάζε ηηο θαηαθηεκέλεο θαηεπζύλζεηο ησλ 

Παξεκβάζεσλ δηαρξνληθά θαη ηηο αλαγθαίεο εμεηδηθεύζεηο ζηελ επνρή ηεο επίζεζεο ηνπ 

Κεθαιαίνπ απέλαληη ζηελ εξγαζία, ηα δεκόζηα αγαζά θαη ηηο πεξηθεξεξηαθέο ρώξεο (όπσο ε 

δηθή καο), ρσξίο ηαιαληεύζεηο θαη δεηιίεο είλαη εππξόζδεθηνη ζηα δηθά καο ςεθνδέιηηα. 



6) Η απνδνρή ηνπ γεληθνύ πιαηζίνπ θαη ησλ θαηεπζύλζεσλ ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο ηεο 

Αγσληζηηθήο Δλόηεηαο Καζεγεηώλ  (ΑΔΚ) γηα Παξέκβαζε ζηα Υ. Σ. ηεο Γπη. Διιάδαο ζηηο 

εθινγέο γηα ηα Υ.Σ. ηνπ Ννέκβξε ηνπ 2014. 

7) Ο αλππόηαθηνο ξόινο καο ζηα πξωηνβάζκηα Σωκαηεία ηεο πεξηνρήο καο (κε πξώηεο 

ηηο ΔΛΜΔ), ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο (ζρνιεία) θαη ηηο θηλεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Τειεπηαίν 

παξάδεηγκα ν εηδηθόο καο ξόινο ώζηε ηα ζσκαηεία λα κε παγηδεπηνύλ θαη θαηαγγείινπλ ηηο 

κεζνδέπζεηο ηεο αραηνύ Αλ. Υπ. Παηδείαο γηα ην ζώνπ ζηελ Πάηξα.    

8) Η γελίθεπζε ηνπ ηίηινπ Α. Δ. Κ. γηα Παξέκβαζε -εάλ δελ δεκηνπξγεζνύλ επξύηεξεο 

"ελόηεηεο"- ζηηο επεξρόκελεο εθινγέο ησλ Υ.Σ. κε ζπκκεηνρή ζηα ΠΥΣΓΔ ησλ ηξηώλ λνκώλ  

θαη ΑΠΥΣΓΔ ηεο Γπη. Διιάδαο, όπσο θαη ζην ΚΥΣΓΔ κέζσ ησλ Αγσληζηηθώλ Παξεκβάζεσλ 

Γ.Δ. 

9) Σπλερίδνπκε ην αλνηθηό θάιεζκα ζε όζνπο έρνπλ εκπηζηνζύλε ζηα νξάκαηα, αηηήκαηα, 

ζρεδηαζκνύο, ζηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο ησλ Παξεκβάζεσλ – Σπζπεηξώζεσλ – Κηλήζεσλ ηεο 

Γ.Δ. γηα λα ελώζνπκε πξώηα θαη θύξηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαζεγεηέο απέλαληη ζηνλ 

«Αξκαγεδδώλα» Κπβέξλεζεο-Δ.Δ.-Γ.Ν.Τ.-Ο.Ο.Σ.Α... 

Φηίδνπκε βήκα ην βήκα ην απέλαληη δένο ζην ρώξν ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο θαη ζηε 

Γπη. Διιάδα, θόληξα ζε όια. Καλέλαο θαζεγεηήο/ηξηα κόλνο ηνπ. Σπιινγηθά θαη κε κηα 

γξνζηά δίλνπκε ηε λέα δύζθνιε κάρε γηα ην δεκόζην δσξεάλ ζρνιείν, πέξα θαη έμσ από 

αηνκηθέο ιύζεηο θαη ηνλ (λέν θαη παιηό) θπβεξλεηηθό θαη θνκκαηηθό ζπλδηθαιηζκό.   

10) Γηεθδηθνύκε έλα πνηνηηθό δωξεάλ εληαίν δωδεθάρξνλν δεκόζην ζρνιείν πνπ ζα 

δηαζθαιίδεη έλα θαιύηεξν αύξην γηα όινπο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. 

***** 

- Γελ απεκπνινύκε θαηαθηήζεηο δύν αηώλωλ 

- Σηεξίδνπκε κέρξηο εζράηωλ ην δεκόζην ζρνιείν  

- Γελ ππάξρνπλ πιενλάζκαηα εθπαηδεπηηθώλ, αιιά αλάγθεο ηωλ 

παηδηώλ 

- Να γίλνπκε κηα γξνζηά θαη θόβνο ηωλ απέλαληη 

- Αγωληδόκαζηε λα ελώζνπκε ηελ ηάμε καο 

**** 

Αγωληζηηθή Δλόηεηα Καζεγεηώλ γηα Παξέκβαζε ζηε Γπηηθή Διιάδα 

Βξαρλέϊθα Αραΐαο, 12-6-2016 


