
Εθπαηδεσηηθή Παρέκβαζε  

Απέλαληη ζηελ θσβερλεηηθή ποιηηηθή: 

 Πνπ ηαπηίδεηαη κε ηηο «θαιέο πξαθηηθέο» ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΔΔ 

 Πνπ μαλαθέξλεη ηελ αμηνιόγεζε γηα λα ππνηάμεη θαη λα δηαηξέζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

 Πνπ απμάλεη ηα όξηα ειηθίαο ζηα 67 (κεηώλνληαο θαη ηηο ζπληάμεηο), πεξηθόπηεη καζήκαηα & 

ηκήκαηα 

  ... θαη  απνιύεη ρηιηάδεο αλαπιεξσηέο 

 Πνπ εηνηκάδεηαη λα μαπνζηείιεη ηηο εηδηθόηεηεο πνπ έρνπλ «παξεηζθξήζεη» ζηα ζρνιεία  

 .... θαη λα κεηαβάιιεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε πεξηθεξόκελν ζίαζν, δηαιύνληαο ηηο δσέο καο θαη ηα 

ζρνιεία! 

 Πνπ ζέιεη ακόξθσηνπο καζεηέο (λέν ζρνιείν) θαη κε θηελή εξγαζία (καζεηεία, θιπ) 

 Πνπ ζπληξίβεη ην δεκόζην ζρνιείν: Κεηξαηξέπεη ηελ Σερληθή Δθπαίδεπζε ζε θαηάξηηζε θαη 

καζεηεία, ππνβαζκίδεη ηελ εηδηθή αγσγή, θαηαιύεη ηηο κεηαθνξέο ησλ καζεηώλ... 

 Πνπ εηνηκάδεηαη λα θηιηξάξεη θαη ην Γεληθό Ιύθεην... 

 Πνπ μεπνπιάεη ηε δεκόζηα πεξηνπζία (θαη ζρνιηθά θηήξηα)  

 ... θαη πνπ ελ ηέιεη έρεη παξαδνζεί ζε ΔΔ & ΖΠΑ 

Δελ θάλοσκε πίζφ: 

 Γελ γπξλάκε ζηηο παξαηάμεηο ηνπ Αξβαληηόπνπινπ θαη ηεο Γηακαληνπνύινπ 

 Γελ ζηεξίδνπκε ην ρξεσθνπεκέλν ηδενινγηθό θαη πνιηηηθό αθήγεκα ησλ ΤΡΗΕΑ-ΤΛΔΘ, νύηε  

είκαζηε νη απαηεκέλνη ζύδπγνη πνπ μεγειάζηεθαλ όηι θα καηαπγηθούν ηα μνημόνια σωπίρ 

ζύγκποςζη ή πήξη με δανειζηέρ, Ε.Ε. και ΔΝΤ... 

Αλαζσγθροηούκε ηο ζσλδηθαιηζηηθό θίλεκα: 

 Καδί κε όζνπο αγσληζηέο ηνπ ΚΔΣΩΠΟΤ έπαπζαλ λα είλαη αληίζεηνη κε ηελ νκθαινζθόπεζε θαη 

ηελ απνγνήηεπζε. Πνπ είλαη αληίζεηνη κε ηε ζπγθπβέξλεζε κε ηε ΓΑΘΔ. 

 Καδί κε όζνπο αγσληζηέο ηνπ ΠΑΚΔ βιέπνπλ ην αδηέμνδν ηνπ απνκνλσηηζκνύ & ηνπ εηθνληθνύ 

θηλήκαηνο. 

 Καδί κε θάζε ζπλάδειθν θάζε παξάηαμεο, ζρήκαηνο ή αλέληαρην πνπ αζθπθηηά. 

 Καδί κε θάζε εξγαδόκελν πνπ ζέιεη λα ζεθσζεί ρσξίο ην «ζπλδηθαιηζκό» ησλ παδαξηώλ   

 Δπηδεηάκε ζηαζεξά ηελ πνιηηηθή θαη νξγαλσηηθή αλεμαξηεζία ηνπ ζσκαηείνπ από ηε δηνίθεζε θαη 

ην θξάηνο (ζε αληίζεζε κε ηα ηνπηθά ςεθνδέιηηα ΤΛΔΘ, ΠΔΘ) 

Κραηάκε αλακκέλε ηε ζπίζα ποσ ζα αλάυεη ηης «θφηηές 

ηοσ κέιιοληος»: 

 Δλώλνπκε ηηο θσλέο θαη ηηο γξνζηέο καο κε ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο, ηα πιαηηά ιατθά ζηξώκαηα 

 Γελ θνπξαζηήθακε, νύηε εμαξγπξώζακε 

 Κπνξνύκε καδί ζαο λα κεηαηξέςνπκε ηελ νξγή θαη ηελ αγαλάθηεζε ζ’ έλα παιιατθό ηείρνο 

αληίζηαζεο θαη πάιεο 

Ψηθίζηε - δσναμώζηε ηην Εκπαιδεσηική Παρέμβαζη Α΄ ΕΛΜΕ 

Αταΐας 



Ψεθοδέιηηο 

Εθπαηδεσηηθή Παρέκβαζε   

(Αγφληζηηθές Παρεκβάζεης – Σσζπεηρώζεης – Κηλήζεης Δ.Ε.) 

 

Γηα ηο ΔΣ ηες ΕΛΜΕ & ηο ηοπηθό παράρηεκα ηες ΑΔΕΔΥ 

1.  Αγγειοθφζηόποσιος Δπάγγεινο, ΠΔ03, 10ν Γπκλ. Πάηξαο 

2.  Αεδολίδες Ζιίαο, ΠΔ08, Κνπζηθό ρνιείν Πάηξαο 

3.  Ζελδεθύιες Βαζίιεηνο, ΠΔ18.08, 7ν ΔΠΑΙ Πάηξαο 

4.  Καδάλες Λεθηάξηνο, ΠΔ17.07, 16ν Γπκλ. θαη Γ.ΗΔΘ Πάηξαο 

5.  Κοσβαράθε Γαξπθαιηά, ΠΔ02, 9ν  ΓΔΙ Πάηξαο                                  

6.  Κοσιοσρηώηε Δηξήλε, ΠΔ04.04, 4ν ΓΔΙ Πάηξαο 

7.  Κοσκπούρα Καξία, ΠΔ 05, Απόζπαζε Α/Βάζκηα Αρ.         

8.  Κσραλαζηάζες Γεκήηξεο, ΠΔ16.01, Αλαπι., Κνπζηθό ρνιείν Πάηξαο 

9.  Μπαιάλος Γεώξγηνο, ΠΔ04.04, 12ν ΓΔΙ Πάηξαο 

10. Μπειερή Θσλζηαληίλα, ΠΔ02, 7ν ΓΔΙ Πάηξαο 

11. Μπούρδαιας Παλαγηώηεο,  ΠΔ04.01, Γπκλ. Ι.Σ. Υαιαλδξίηζαο 

12. Νηίριες Αζαλάζηνο, ΠΔ06, 7ν Γπκλ. & 1ν ΔΠΑΙ Πάηξαο  

13. Σακπαδηώηες Γηνλύζηνο, ΠΔ04.01, Γπκλ. Ιαθθόπεηξαο & Ινπζηθώλ 

14. Φοσληάς Θεόδσξνο, ΠΔ03, ΓΔΙ Ιάππα 

 

Εθιογές: 

Σεηάξηε 7 Γεθέκβξε 2016 ζηα ζτοιεία Τεκπολέρα, από 8.30 π.κ. έφς 7.00 κ.κ. 

 

Ψηθίζηε - δσναμώζηε ηην 

Εκπαιδεσηική Παρέμβαζη Α΄ ΕΛΜΕ Αταΐας 

 


