
Δθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε Α΄Αραΐαο 

[πκκεηέρεη ζηελ Αγσλ. Δλόηεηα Καζεγεηώλ – Α.Δ.Θ. γηα Παξέκβαζε ζην ΠΤΓΔ 

Αρ., ζην ΑΠΤΓΔ Γπη. Διιάδαο θαη ζηηο Αγσληζηηθέο Παξεκβάζεηο Γ.Δ.] 

Μεηά ηηο εθινγέο γηα ηα Τ.: αγσληζηηθνί 

ραηξεηηζκνί – ζπκπεξάζκαηα – λέα θαιέζκαηα 

 

Ι) Δπραξηζηίεο 

Λα επραξηζηήζνπκε θαη’ αξράο από θαξδηάο ηηο εθαηνληάδεο ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλαδέιθνπο 

πνπ ζηήξημαλ ην ηνπηθό ςεθνδέιηην ηεο Αγσληζηηθήο Δλόηεηαο Καζεγεηώλ γηα ΠΑΡΔΚΒΑΖ 

ζην ΠΤΓΔ Αραΐαο θαη ζην ΑΠΤΓΔ Γπη. Διιάδαο (Α.Δ.Κ.), αιιά θαη ην παλειιαδηθό 

ςεθνδέιηην γηα ην ΘΤΓΔ ησλ Αγσληζηηθώλ Παξεκβάζεσλ – πζπεηξώζεσλ – Θηλήζεσλ Γ.Δ..  

Αλαδείμαηε ηελ Α.Δ.Κ. γηα ΠΑΡΔΜΒΑΗ πάιη ζε 3ε δύλακε ζην ΠΤΓΔ ζηελ Πάηξα θαη ηελ 

Αραΐα (1ε ζην Αίγην-Θαιάβξπηα), 3ε ηνπηθά γηα ην ΑΠΤΓΔ Γπη. Διιάδαο θαη γηα ιίγν 3ε ζε 

επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη 2ε (ηνπηθά) ζε επίπεδν ΘΤΓΔ (κεηά ηελ απξόζκελε 1ε ζέζε ην 2014). 

ΙΙ) Καιέζκαηα 

Αο δώζνπκε δπλακηθά ην παξόλ ζηνπο επόκελνπο ζπιινγηθνύο ζηαζκνύο ηεο πεξηόδνπ: 

α) ηηο εθδειώζεηο γηα ηελ 43ε επέηεην ηεο Δμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

β) ηελ εθινγν-απνινγηζηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο Α΄ΔΙΚΔ Αραΐαο ηελ Σεηάξηε 23 Ννέκβξε 

ζηελ «Αγνξά Αξγύξε». 

γ)  ηελ παλδεκνζηνππαιιειηθή απεξγία ηελ Πέκπηε 24 Ννέκβξε.  

δ) ηηο ζεκαληηθέο πξαγκαηηθέο εθινγέο γηα ην σκαηείν καο, ηελ Σεηάξηε 8 Γεθέκβξε ζηα 

ζρνιεία Σεκπνλέξα ζηεξίδνληαο ηζρπξά ηελ Δθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε. 

ΙΙΙ) Οη αιιαγέο ζην θπβεξλεηηθό ζρήκα 

Δθηηκνύκε όηη νη αιιαγέο ζην θπβεξλεηηθό ζρήκα, κεηά ην «παλεγύξη» κε ηνπο θαλαιάξρεο θαη 

ηνλ «Ηεξώλπκν», ζεκαηνδνηνύλ επηηάρπλζε ησλ πξναπνθαζηζκέλσλ κλεκνληαθώλ εμειίμεσλ 



βάδνληαο ζηελ άθξε ηηο όπνηεο πηζαλέο ηειεπηαίεο ηαιαληεύζεηο ζπιάθσλ. Ζ είζνδνο ησλ ΤΛΔΘ 

ζηελ θπβέξλεζε, κεηά ηελ πξνεγεζείζα είζνδν ζηε δηνίθεζε, κόλν ζεηηθέο εμειίμεηο γηα ηνλ θιάδν 

δελ πξνκελύεη.  

ΙV) Μηα απνθσδηθνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ απνηειεζκάησλ 

Ζ ζηξνθή ζηελ πνιηηηθή ζπληεξεηηθνπνίεζε, ε θηλεκαηηθή άπλνηα κεγάιεο θιίκαθαο ηύπνπ 2010-

2011 θαη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνπ δηακνξθώλνπλ νη θαζεζησηηθνί αηξεηνί κε ηελ πειαηεηαθή 

ινγηθή ηνπ ξόινπ ηνπ «μπάρμπα στην Κορώνη», ηνπο εμαζθάιηζαλ αηνκηθνύο ςήθνπο, 

απηνλνκώληαο ηνπο αθόκα θαη  από ηηο παξαηάμεηο ηνπο.  

Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θιάδνπ δελ έρεη βγάιεη ζπκπεξάζκαηα, νύηε από ηηο απνιύζεηο ηνπ 

Αξβαληηόπνπινπ, νύηε από ην θιείζηκν ηκεκάησλ ζηελ Σερληθή Δθπαίδεπζε, νύηε από ηηο 

«έμππλεο» αιιαγέο ζηα Γπκλάζηα, νύηε από ηελ επίζεζε ηεο θπβέξλεζεο ζηελ Δηδηθή αγσγή, νύηε 

από ην επεξρόκελν «λέν Ιύθεην» ησλ επηιεγνκέλσλ καζεκάησλ θαη πνιιώλ ηαμηθώλ θίιηξσλ, 

νύηε από ηηο γεληθόηεξεο αιιαγέο ζε κηζζνύο θαη ζπληάμεηο θαη εθηηκά όηη ε παιηά θαηεζηεκέλε 

ινγηθή ηνπ αηξεηνύ / δηακεζνιαβεηή ζα ηνπο «ζώζεη».  

Απηή ηελ ινγηθή βέβαηα θξνληίδνπλ θάπνηνη λα ηελ αλαπαξάγνπλ. Όκσο νη θαηξνί άιιαμαλ, 

έγηλαλ άγξηνη θαη ην πνιηηηθό ςέκα θαη νη απηαπάηεο ηνπο έθαλαλ αγξηόηεξνπο.  

Δκείο  νθείινπκε λα κπαίλνπκε κπξνζηά, λα αλαδεηθλύνπκε ηα αδηέμνδα θαη λα βξίζθνπκε 

δηεμόδνπο, λα παίξλνπκε ηηο επζύλεο καο θαη λα κελ ιέκε ςέκαηα θνηκίδνληαο ηνλ θιάδν. 

Ο ιαόο είλαη ζνθόο θαη ζα ζεθσζεί. Οη επζύλεο καο κεγαιώλνπλ, γηαηί ζεκαληηθό θνκκάηη 

ηνπ θόζκνπ θνηηάεη ηηο ζπινγηθόηεηεο πνπ δελ καζάλε ηα ιόγηα ηνπο θαη δελ ηνλ απνθνηκίδνπλ. 

Τπάξρεη έλα δσληαλό εξγαζηαθά θνκκάηη ηνπ θόζκνπ πνπ αλακέλεη θαη θαξηεξεί κηα ελαιιαθηηθή 

ιύζε, δειαδή κηαλ άιιε ελόηεηα. 

Η εηδηθόηεξε απνηίκεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη γηα ηα 

απνηειέζκαηα ζε ΠΤΓΔ Αραΐαο, ηα πεξηθεξεηαθά απνηειέζκαηα ζην ΑΠΤΓΔ Γπη. Διιάδαο θαη 

ηα ηνπηθά απνηειέζκαηα γηα ΘΤΓΓΔ. Έηζη ζεσξνύκε όηη ηα απνηειέζκαηα ζηελ Αραΐα έρνπλ 

ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

α) πλδηθαιηζηηθά ε 1ε ζέζε ηεο ΓΑΚΔ απνηειεί κηα νπηζζνδξόκεζε ζην παξειζόλ. Ζ 

άλνδνο απηή κπνξεί λα εμεγεζεί θπξίσο κε θεληξηθά πνιηηηθά ζηνηρεία, κεηά ηελ κλεκνληαθή / 

θαπηηαιηζηηθή δηαρείξηζε ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ θαη ηελ ζρεηηθή θηλεκαηηθή άπλνηα ηεο 

ΟΙΚΔ κε ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία ηεο κεηά ην 17ν ζπλέδξην κε ηα ΤΝΔΚ.  Δίλαη, γηα καο 

θαη επί ηεο νπζίαο ν απζεληηθόο εθθξαζηήο ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί ν ΤΡΗΕΑ θαη ζα 

ζπλερίζεη ε επόκελε θπβέξλεζε, αλ ηα πξάγκαηα δελ αλαηξαπνύλ θηλεκαηηθά... 

β) Σν Μέησπν Αλη. Καζ.  άληεμε ζηελ πίεζε ιόγσ ηνπ αηξεηνύ θαη θξάηεζε ηελ 2ε ζέζε.  

Σόζν ε δηάζπαζή ηνπο από ηα ΤΛΔΘ, όζν θαη ε αλάγθε κεγάισλ αγώλσλ, πνπ ζύληνκα ζα ηνπο 

θέξεη ε δσή, ζα αιιάμνπλ εθηηκνύκε θαη ηα εθινγηθά ηνπο δεδνκέλα. Φαίλεηαη όηη εθθξάδεη 

ζπκβνιηθά ηε ζύγρηζε ηνπ θιάδνπ. Έηζη, δελ είλαη ηπραίνο νύηε ν ηξόπνο ζπγθξόηεζεο ηνπ 

πξνεδξείνπ ηεο Α΄ΔΙΚΔ Αραΐαο κε ηε ΓΑΘΔ ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα. 

Ζ απνγνήηεπζή ηνπο από ηελ θαηάιεμε ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ε νκθαινζθόπεζε πνπ αθνινύζεζε 

επέδξαζαλ δηαιπηηθά ζην θίλεκα. Αθόκα θαη ζήκεξα ηκήκα ηνπ κεηώπνπ ππνηηκά ηηο 

δηεθδηθήζεηο θαη αληηπξνηείλεη ηελ «σσστράτεσση για τη σωτηρία τις τώρας». Πάλησο 

απνιίηηθε θαίλεηαη ε εμέιημε ησλ ςήθσλ ηνπο γηα ην ΘΤΓΔ, αθνύ δεκόζηα δελ ζηήξημαλ 

ΘΑΛΔΛΑ από από ηα πάξα πνιιά ζρήκαηα πνπ δηεθδίθεζαλ ηελ ςήθν ζαο.  



Από ηελ αλάιπζε θαίλεηαη όηη ε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ ηνπο πήγαλ ζε ΠΔΚ, άθπξα θαη 

ΤΝΔΚ,  ελώ ε ςήθνο ζηηο Παξεκβάζεηο ήηαλ ε επηινγή ελόο κηθξνύ κόλν θνκκαηηνύ  ηνπο,  κηαο 

θαη γηα ηελ εγεζία ηνπο απνηεινύκε ηελ εμ αξηζηεξώλ απεηιή. Γπζηπρώο ην άιινηε αγσληζηηθό 

ΚΔΣΩΠΟ  ηείλεη λα κεηεμειηρζεί ζε κηα γξαθεηνθξαηηθή παξέα πνπ ν θαζέλαο ζπκκεηέρεη γηα 

ηνπο δηθνύο ηνπ ιόγνπο. 

γ) Καζηέξσζε ηεο Α.Δ.Κ. γηα ΠΑΡΔΜΒΑΗ ζε 3ε δύλακε κε δπλακηθή ζε όιε ηελ 

Πεξηθέξεηα. ην ΠΤΓΔ, παξά ηε λέα αξρή ηεο Δθπ. Παξέκβαζεο ζηελ Πάηξα, καο δώζαηε ηα 

ίδηα πνζνζηά κε ην 2014 θαη ζεκαληηθή αύμεζε ζην ΑΠΤΓΔ Γπη. Διιάδαο. Ζ 2ε ζέζε ησλ 

Παξεκβάζεσλ γηα ην ΘΤΓΔ ηνπηθά  απνηειεί έλα δείθηε.  

Οθείινπκε λα πξνζζέζνπκε όηη ε Α.Δ.Θ. γηα ΠΑΡΔΚΒΑΖ ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά κόλν ζηνλ 

ζπλδηθαιηζηηθό θαη θηλεκαηηθό ηεο ξόιν θαη δελ έρεη πξαγκαηηθή θεληξηθή πνιηηηθή ζηήξημε. 

δ) Μηθξή αύμεζε ηεο Α..Δ. πνπ ζηεξίδεηαη από ην ΠΑΜΔ, παξά ηνλ γηγαληηαία 

εθζηξαηεία ηνπο. Σν ΠΑΚΔ πνπ έρεη ηελ πιήξε ζηήξημε από ην ΘΘΔ, κεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνύ ξόινπ ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη παξά ην λέν ηνπ ξόιν, ζα κπνξνύζε λα είρε πνιύ 

κεγαιύηεξεο απμήζεηο. Οη όπνηεο απμήζεηο αληίζηνηρα γηα ην ΠΤΓΔ Αρ. θαη γηα ΑΠΤΓΔ Γπη. 

Διι. (ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο) θηλνύληαη κέζα ζηα κηθξά αλακελόκελα όξηα παλειιαδηθώλ 

απμήζεσλ, ιόγσ ηεο ππεξβνιηθήο παιαηόηεξεο αύμεζεο ησλ ΤΛΔΘ ελ όςεη δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

ΤΡΗΕΑ. Γελ απνηεινύλ ζε θακκία πεξίπησζε ηζρπξό ξεύκα ζηξνθήο ηνπ θόζκνπ ηεο εξγαζίαο 

ζηα ζρνιεία ηεο Γ.Δ. γηα κεγάινπο αγώλεο. Θαη απηό νθείιεηαη ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζηξαηεγηθή 

ηνπ ΘΘΔ θαη ζηνλ παξεπόκελν ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΑΚΔ. Αθελόο δελ έρεη πάξεη απόθαζε 

θεληξηθήο πνιηηηθήο ζύγθξνπζεο (δείηε ζην αζθαιηζηηθό πνπ πεξίκελε λα θεξύμεη ηελ απεξγία ε ... 

θπβέξλεζε ζην Πάζρα) θαη αθεηέξνπ δελ έρεη θηλεκαηηθή εκπηζηνζύλε ζηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο.  

ε) Η επάλνδνο ηνπηθά ησλ ... ΤΝ.Δ.Κ. σο θπβεξλεηηθήο δύλακεο, πνπ ζηεξίδεηαη από ηνλ 

ππαξθηό ΤΡΗΕΑ. Ζ δηάζπαζε από ηα «δεμηά» ηνπ Κεηώπνπ Αληίζηαζεο Θαζεγεηώλ ζηελ Αραΐα 

ζεκαηνδνηεί ηνλ ξόιν πνπ πξόθεηηαη λα παίμνπλ νη δπλάκεηο απηέο πιένλ ζην ζπλδηθάην θαη 

αθεηέξνπ δεκηνπξγνύλ εξσηήκαηα γηα ην πνηνί είραλ πνηνύο ζηνλ «θόξθν» ηνπο κέρξη «ρζέο» 

ζηελ Αραΐα θαη ηνπο έρνπλ αθόκα ζηελ Αηησιναθαξλαλία (πκκαρία). Ήιζαλ πάλησο 4νη ζε 

ΠΤΓΔ θαη ΑΠΤΓΔ ζηελ πεξηνρή καο θαη 3νη κεηά ηελ ΓΑΘΔ θαη ηηο Παξεκβάζεηο γηα ην ΘΤΓΔ, 

όπνπ πέξαζαλ ηόζν ηελ Α..Δ. ηνπ ΠΑΚΔ, όζν θαη ηελ επαλεκθαληδόκελε Π.Δ.Θ. 

ζη) Η δνθηκή ηεο ΠΔΚ μαλά κπξνζηά καο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπηθνύ εθπξνζώπνπ ζην 

παλειιαδηθό θαηέβαζκα ηεο ΠΔΘ, θαη παξά ηελ κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2014, ζεκαηνδνηεί ηελ 

αγσλία ησλ ζηειερώλ κηαο ηζηνξηθήο θπβεξλεηηθήο παξάηαμεο πνπ έραζε ην ξόιν ηεο καδί κε ηνλ 

αληίζηνηρν πνιηηηθό ξόιν ηνπ ΠΑΟΘ. Δθηηκνύκε όηη νη ξόινη ηνπο θαη ν βίνο ηνπο είλαη 

παξάιιεινο. 

δ) Απνδνθηκάζηεθε ζε πνιύ κεγάιε θιίκαθα ε ινγηθή ηεο απνρήο ή ησλ «εληαίσλ» 

ςεθνδειηίσλ, πνπ πξνηάζεθαλ θαηά θαηξνύο, δίρσο ώξηκε ζθέςε θαηά ηε γλώκε καο. 

V) Παξάξηεκα: Σξεηο ζπγθξηηηθνί πίλαθεο  

Αλαιπηηθνύο ζπγθξηηηθνύο πίλαθεο ησλ ζρεηηθώλ απνηειεζκάησλ, πάλσ ζηνπο νπνίνπο 

ζηεξίρηεθε θαη ε αλάιπζή καο, κπνξείηε λα δείηε: είηε ζηελ ηζηνζειίδα καο ζηε δηεύζπλζε 

https://eparemvasiax.wordpress.com/2016/11/07/apot-sygkr-pin-ys-ach-dell-eparemvach/, είηε 

ζην ζπλεκκέλν ηεο αλαθνίλσζήο καο. 

Πάηξα, 10 Ννέκβξε 2016 
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