
Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε Α΄Αραΐαο  

24 Ννέκβξε: Απεξγνύκε θόληξα ζην αίζζεκα ηεο 

εηηνπάζεηαο θαη ηεο αλακνλήο,  

πνπ θαιιηεξγνύλ εκκέζσο όζνη απνγνεηεύηεθαλ ή εηνηκάδνληαη λα (μαλα) θπβεξλήζνπλ....  

Απεξγνύκε αθόκα: 

Ι) Γηα ηα κεγάια δεηήκαηα ηεο εξγαζίαο θαη επηβίσζεο 

Η θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ – ΑΜΕΚ κπξνζηά ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πηέζεηο ηωλ Επξωπαίωλ γηα ην 

θιείζηκν ηεο β΄ αμηνιόγεζεο θαη ζε πιήξε ζπκθωλία κε δαλεηζηέο, ΕΒ θαη ηνπο ππόινηπνπο 

εξγνδνηηθνύο θνξείο, εηνηκάδεη λέν γύξν ιεειαζίαο θαη αληεξγαηηθώλ κέηξωλ. Σα κέηξα πνπ 

πξνωζνύλ ζαξώλνπλ όζεο εξγαηηθέο θαη ιαϊθέο θαηαθηήζεηο απέκεηλαλ από ηελ πνιηηηθή ηωλ 

πξνεγνύκελωλ κλεκνλίωλ. Σαπηόρξνλα ε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ – ΑΜΕΚ, βιέπνληαο θαη ηε 

«ζηάζε αλακνλήο», πξνεηνηκάδεη ην 4ν θαηά ζεηξά Μλεκόλην κε ηε ζπκκεηνρή θαη 

ηνπ ΔΝΤ. Η «δίθαηε αλάπηπμε», πνπ ππόζρνληαη, ζεκαίλεη λέα θέξδε γηα ηνπο πινύζηνπο, 

βάζεκα ηεο θηώρεηαο, κεγαιύηεξε αλεξγία, ειαζηηθή απιήξωηε εξγαζία. 

Τη εηνηκάδνπλ ηώξα; 

- Νέν «ππνθαηώηαην κηζζό» ησλ 200 θαη 300 επξώ... 

- Οκαδηθέο απνιύζεηο θαη “short time work”... 

- Νέα λνκνζεζία γηα ηελ πιήξε «εζεινληηθή» - ππνρξεωηηθή θηλεηηθόηεηα 

- Νέν ζπλδηθαιηζηηθό λόκν πνπ πεξηνξίδεη δξαζηηθά ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία  θαη ηε ζπιινγηθή 

δηεθδίθεζε. 

- Ιαη έρνπλ έηνηκνπο ηνπο «ασηόκαηοσς θόθηες» γηα κηζζνύο θαη ζπληάμεηο. 

ΙΙ) Γηα ηα κεγάια εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα πνπ μεθίλεζαλ θαη νμύλνληαη 

Πιάη όκως ζηελ πρακάηεηα ποσ ποσιάλε οη λεο-θσβερλεηηθοί, είκαζηε 

σποτρεωκέλοη λα ζσκίδοσκε παληού ηελ αιήζεηα... 

Μαο ιέλε ινηπόλ όηη… Καη ΓΔΝ ιέλε όηη: 

«Εθεξαλ ζηα ζρνιεία ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ήηαλ 

ζε δηαζεζηκόηεηα» 

Απέισζαλ αρθεηές τηιηάδες αλαπιερωηές ποσ 

δούιεσαλ γηα τρόληα ζηα ζτοιεία 

«Καηάξγεζαλ ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ» Δηοηκάδοληαη λα ηελ επαλαθέροσλ θαη 



κάιηζηα από ηελ Α΄ Λσθείοσ 

«Καηάξγεζαλ ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ πνπ πνηληθνπνηνύζε ηηο καζεηηθέο 

θαηαιήςεηο» 

Σσιιακβάλοσλ καζεηές θαη ζηήλοσλ 

καζεηοδηθεία (Λακία, Κεθαιιοληά θιπ) 

«Υπεξαζπίδνληαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη 

έθεξαλ ηελ εξεκία ζηα ζρνιεία» 

Το λα γσρίδοσλ ζσλάδειθοη ηέζζερα θαη πέληε 

ζτοιεία έγηλε θαζεζηώς επί ηωλ εκερώλ ηοσς 

γηα κεγάιο ηκήκα ηοσ θιάδοσ  

«Καηάξγεζαλ ηελ αμηνιόγεζε» Πίλοσλ λερό ζηο όλοκά ηες, απεηιούλ κε ηο 

πόρηζκα γηα ηε ΒΒάζκηα Δθπαίδεσζε θαη ο 

λέος σποσργός είλαη θαλαηηθός σποζηερηθηής 

ηες 

Ξσιώλοσλ ηο ζτοιείο ποσ θραηάκε κε ηο θηιόηηκο οη εθπαηδεσηηθοί 

1) Με βάζε ηελ εξγαιεηνζήθε ηνπ ΟΑΣΑ: Πξόηεηλαλ αλαβάζκεζε ηωλ ΕΠΑΚ αιινηώλνληαο 

αθόκε θαη ηηο ζέζεηο ηεο ΟΚΛΕ θαη  επηηέζεθαλ ζηελ  Σερληθή Εθπαίδεπζε κε θαηαθεξκαηηζκό, 

θιείζηκν ηκεκάηωλ, ζπγρωλεύζεηο θαη θηλεηηθόηεηα  

2) Αληηκεηώπηζαλ ηελ εηδηθή αγσγή ρσξίο παηδαγσγηθά θξηηήξηα, κε κλεκνληαθε ινγηθή 

εκπαίδνληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη θξαηώληαο ηνπο ζε νκεξία (άξζξν 48-Μ.4415/16, πνπ είλαη θη 

απηό ζηα πιαίζηα ηεο λέαο θηλεηηθόηεηαο θαη πξέπεη λα θαηαξγεζεί άκεζα. 

3) Έθνςαλ ηηο ώξεο από ππεπζύλνπο εξγαζηεξίωλ, καζήκαηα από ΠΕ02, ΠΕ04, ΠΕ15  θαη 

παίδνπ ζπλερώο κε ηηο αλαζέζεηο, πξνάγνληαο ηνλ αληαγωληζκό θαη ηελ δηάζπαζε ηνπ θιάδνπ. 

Γε κας θάλεη εληύπωζε. Με ηολ ίδηο ηρόπο: 

 «θαηάξγεζαλ ηα κλεκόληα» πξνζζέηνληαο θη άιια, 

 «θαηάξγεζαλ ηνπο αληηαζθαιηζηηθνύο λόκνπο» κεηώλνληαο ηηο ζπληάμεηο καο θαηά 20-30% 

θαη απμάλνληαο ηα όξηα ειηθίαο ζηα 67,  

 εθάξκνζαλ «αλεμάξηεηε εμσηεξηθή πνιηηηθή» θαιώληαο ζα ζσηήξα ηνλ Οκπάκα,  

 επέδεημαλ «επαίζζεηε πνιηηηθή γηα ηνπο πξόζθπγεο» ζηνηβάδνληάο ηνπο ζηα γθέην,  

 «αλέηξεςαλ ηελ πνιηηηθή ΝΔ-ΠΑΣΟΚ» ζπλερίδνληάο ηελ απαξέγθιηηα… 

Από απηνύο, ηνπο πξνεγνύκελνπο θαη ηνπο επόκελνπο δηαρεηξηζηέο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο αιιά 

θαη από ηε ρπδαηόηεηα πνπ δηαθξίλεη ηνπο θνξείο ηεο κέζα θαη έμσ από ηα ζσκαηεία, δελ 

πρόθεηηαη λα κας ζώζεη ηίποηα άιιο από ηελ οργάλωζε ηωλ αγώλωλ κας…  

***** 

...Καη θπζηθά ζηεξίδνπκε ηελ  
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