
Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε  

12  ιόγνη γηα λα ςεθίζσ ζηηο 7 Δεθέκβξε 2016 ηελ  

Εθπαηδεπηηθή   Παξέκβαζε  Αραΐαο 

Ψεθίδσ Εθπαηδεπηηθή  Παξέκβαζε γηαηί: 

1) Είκαη νξγηζκέλνο κε ηελ θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΜΕΚ θαη ηηο πξνεγνύκελεο  

Λλεκνληαθέο θπβεξλήζεηο ΜΔ-ΠΑΟΙ. Απηνί καο έθεξαλ κέρξη εδψ θαη ζέινπλ λα 

μαλαθπβεξλήζνπλ, καο ζηεξνύλ ηε δσή θαη ην κέιινλ, καο αλαγθάδνπλ λα επηδνχκε θαη καο 

απαγνξεχνπλ λα δνχκε. Θαη ζέινπλ ηαπηφρξνλα λα ειέγρνπλ θαη ηα ζπλδηθάηα... 

Δίκαη ζπκσκέλνο ελαληίνλ φζσλ θαηάθεξαλ λα ξίμνπλ ηα βάξε ηεο αζεξάπεπηεο θαη 

πξσηνθαλέξσηεο απφ ην 1930 θξίζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεηζήληα ππεξεηνχλ, ζηηο πιάηεο καο. 

Θέισ λα αληηζηαζψ ζην αλαίζρπλην θαηεζηεκέλν πνπ εμνινζξεχεη ηελ αιήζεηα, ηελ δχλακε ηεο 

ειεχζεξεο ζθέςεο θαη ηεο ζπλεηδεηά έληηκεο ζηάζεο. 

2) Φηινδνμώ ε επόκελε κέξα ησλ εθινγώλ λα βξεη ην θίλεκα ησλ κνλίκσλ, 

αλαπιεξσηώλ θαη ελ γέλεη εξγαδνκέλσλ θαη αλέξγσλ, ζε θαιύηεξε ζέζε θαη ζηελ 

Α΄ΕΚΛΕ Αραΐαο.  

Γηα λα μεθηλήζεη έλαο λένο, πην μεθάζαξνο, αιιά θαη πην απνθαζηζηηθφο γχξνο νξγαλσκέλσλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ αγψλσλ θαηά ησλ Κλεκνληαθψλ ηνπο πνιηηηθψλ, φισλ ησλ λφκσλ 

πνπ ηα εθαξκφδνπλ θαη ησλ ππνδνπισηηθψλ Γαλεηαθψλ πκβάζεσλ. Απφ ηα ιεγφκελα «κηθξά» θαη 

θαζεκεξηλά δεηήκαηα πνπ απνιήγνπλ απφ ηελ επίζεζε ηνπ «θεθαιαίνπ» θαη κέζσ ησλ κλεκνλίσλ 

ηνπ, κέρξη ηα κεγάια δεηνχκελα. 

3) Αλαγλσξίδσ ζηελ Παξέκβαζε κηα αζπκβίβαζηε δύλακε, κε ζπλεπή θαη ελσηηθή 

παξνπζία, ζε όινπο ηνπο κηθξνύο θαη κεγάινπο αγώλεο ζήκεξα θαη ηζηνξηθά ζηελ 

Αραΐα από ην 1990 κέρξη ζήκεξα. 

Πνπ ζηξέθεηαη ζηαζεξά ελάληηα ζηηο Κλεκνληαθέο  θπβέξλεζεηο  ηνπ Παξειζφληνο ηνπ Παξφληνο 

θαη ηνπ Κέινληνο ΛΓ-ΠΑΟΘ-ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ, ελάληηα γεληθά ζηνλ ηαμηθφ ερζξφ, απερζάλεηαη ηνλ 

ελδναξηζηεξφ εκθχιην θαη πξνζπεξλάεη ηελ πζηεξηθή ζηάζε ελαληίνλ ηεο εθείλσλ πνπ ζεσξνχλ 

ηελ ππφζεζε ηεο  Αξηζηεξάο θένπδφ ηνπο. 

4) Γηαηί ηα κέιε ηεο Παξέκβαζεο ζπλζέηνπλ κηα πνιύκνξθε μερσξηζηή 

ζπιινγηθόηεηα. Δίλαη θνκκάηη ηνπ θαζεκεξηλνχ αγψλα γηα ηελ αμηνπξεπή δσή ηνπ άλεξγνπ, ηνπ 

άζηεγνπ, ησλ Πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ ρψξν δνπιεηάο καο ζηα ζρνιεία 

ππεξαζπηδφκελνη πξψηα  ηα πην επαίζζεηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ηνπο αλαπιεξσηέο, ηελ 

εηδηθή αγσγή, ηηο θαζαξίζηξηεο, ηνπο λένπο πνπ δνπιεχνπλ ζε ζπλζήθεο γαιέξαο θαη είλαη 

ζπνπδαζηέο ζηα Γ ΗΔΘ, ησλ καζεηψλ πνπ εηνηκάδνληαη λα ηνπο ξίμνπλ κε ηελ Καζεηεία βνξά ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηηο λέεο γθξίδεο δψλεο πνπ εηνηκάδνπλ.  

5) Θέισ λα ζπλερίζεη ηελ εθπξνζώπεζε ζην Δ.. ηεο Α΄ ΕΚΛΕ Αραΐαο ην ξεχκα ηεο 

αληίζηαζεο, ξήμεο θαη ελ ηέιεη αλαηξνπήο απφ ηε θπιαθή ηνπ Δπξψ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

φισλ ησλ δνκψλ ηνπ αρφξηαγνπ θεθαιαίνπ. Πνπ ζηαζεξά, αζπκβίβαζηα θαη θαζεκεξηλά 

πξνζπαζεί λα ζπκβάιεη ελσηηθά ζηελ ζπγθξφηεζε ελφο λένπ πνιηηηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη 

κηαο άιιεο ηαμηθήο  απειεπζεξσηηθήο  Δλφηεηαο  ζην σκαηείν.  



Πξέπεη λα ππάξρεη ε δχλακε πνπ ζα αληηζηαζεί ζε απηά πνπ εηνηκάδνπλ ζηελ Σερληθή Δθπαίδεπζε 

κε ππνπξγφ ηνλ «Κπαμεβαλάθε  ησλ ΤΛΔΘ» θαη ζηε λέα «αξηζηεξή» αμηνιφγεζε πνπ μεθηλάεη 

ζχληνκα κε ηα ζηειέρε θαη ζα ηειεηψζεη ζην εγγχο κέιινλ κε ηελ κεγάιε κάδα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

πηζαλψο επί  Θπξηάθνπ Κεηζνηάθε ή αθφκα ρεηξφηεξα κηαο  Οηθνπκεληθήο  Κεηζνηάθε - Σζίπξα. 

6) Δελ αλαζέησ ηελ πνιηηηθή κνπ δξάζε ζε θάπνηα θνκκαηηθή Παξάηαμε, όζν 

αξηζηεξή θη αλ δειώλεη, όζν θη αλ δείρλεη ιατθή. 

Γελ κεηαζέησ ηελ αιιαγή ησλ ζπζρεηηζκψλ ζε κηα καθξηλή πξννπηηθή, κηαο απξνζδηφξηζηεο 

ιατθήο εμνπζίαο. Γηα λα πηζηέςεη ν ιαφο ζηελ δχλακή ηνπ, λα πινπηίζεη ηελ πείξα ηνπ θαη 

αλαθηήζεη ηα ιεειαηεκέλα δηθαηψκαηά ηνπ αληηζηέθνκαη θαη δεκηνπξγψ κε φινπο καο θαζεκεξηλά 

ξσγκέο θαη θινληζκνχο ζην καχξν κέησπν ησλ Κλεκνλίσλ ηνπ ΟΟΑ  θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία κε ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηνπ απφ ηα θάησ θαη απφ ηα αξηζηεξά. 

7) ...Γηαηί αξλνύκαη ηελ ππνηαγή ζηα ςεπηνδηιήκκαηα ηνπ «μη τείρον βέληιζηον» θαη 

ηνλ δνγκαηηζκό, πνπ θξαηνχλ δηαξθψο εγθισβηζκέλνπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ θνηλσλία.  

Απνζηξέθνκαη ηελ ηδέα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο σο κνλαδηθή θαη θνξπθαία, αθνχ ν 

θαπηηαιηζκφο δελ κπνξεί πνηέ λα γίλεη αλζξψπηλνο. Γελ έρσ θακία δηάζεζε λα γίλνκαη ζπλέλνρνο 

ζην παξακχζη γηα ηελ δπλαηφηεηα αιιαγήο πνξείαο ηεο θνηλσλίαο εληφο ηεο ΔΔ θαη ηνπ επξψ θαη 

γεληθά εληφο ηνπ εμαζιησκέλνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

8) ...Γηαηί επηδεηώ ζηαζεξά έλαλ άιιν ηύπν αλζξώπνπ, πέξα από ηα απνηπρεκέλα 

πξόηππα ηνπ αδηέμνδνπ αηνκηζκνύ, ηνπ εμνπζηαζηηθνύ θαξηεξηζκνύ θαη ηεο άβνπιεο 

κάδαο κέζα ζην ζρνιείν θαη ζην ζπλδηθάην. Γελ αξθνχκαη, φκσο, ζε έλα γεληθφινγν θαη 

ηειηθά αδηέμνδν φρη. ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ππάξρεη αλάγθε λα κηιήζνπκε αλνηρηά γηα 

ηελ «θνηλσλία ησλ αλζξώπσλ», ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηεο. Γηαηί κηα ηέηνηα θνηλσλία πξέπεη 

θαη κπνξεί λα ππάξμεη απαιιαγκέλε απφ ηα δεζκά ηεο ΔΔ θαη ηνπ επξψ, ηελ ιεζηξηθή θπξηαξρία 

ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο, πάληνηε πξφζπκεο ππεξέηξηαο ηνπ δηεζλνχο θεθαιαίνπ γηα ηελ απφ 

θνηλνχ, απνηειεζκαηηθφηεξε θινπή ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ πνπ εκείο παξάγνπκε. Γηαηί κφλν έηζη 

κπνξψ λα ειπίδσ φηη ζην ηέινο νη εξγαδφκελνη ζα δηθαησζνχκε, φηη ζα πάςνπκε λα θνβφκαζηε φια 

φζα γίλνληαη δήζελ γηα κάο, αιιά ρσξίο θαη ελάληηα ζ’ εκάο. 

9) ...Γηαηί δελ ζέισ κηα θνηλσλία δνπινπαξνηθία. Καο πξνηείλνπλ ηελ ειεπζεξία ηνχ λα 

ππαθνχκε ζην ΓΛΣ, ηελ Παγθφζκηα θαη ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα, ην ΛΑΣΟ, ηελ Σξφηθα θαη φ,ηη 

άιιν εθεχξνπλ. Θέινπλ λα καο πείζνπλ φηη ε δηθή ηνπο ειεπζεξία είλαη θαη δηθή καο. Ζ πνιηηηθή 

ειεπζεξία φκσο πξνυπνζέηεη ηελ απαιιαγή καο απφ ηηο ππεξεζληθέο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

ζηξαηησηηθέο εμνπζίεο. Δίκαζηε πιένλ αλαγθαζκέλνη λα ηελ δηεθδηθήζνπκε γηα λα κελ είκαζηε πηα 

ε ερψ μέλσλ θσλψλ νχηε ε ζθηά άιισλ ζσκάησλ. 

10) Η Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε θαη νη Παξεκβάζεηο Παλειιαδηθά βεβαίσο δελ 

αξθνύλ γηα λα αλαηξαπεί  ε θαληβαιηθή επίζεζε θαη λα αλνίμεη κηα λέα ζειίδα.  

Γη’ απηφ, ζέισ λα εληζρχζσ ηελ πξφηαζή ηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε κέζα ζην θίλεκα –αλνηρηά, 

δεκνθξαηηθά, ζε θάζε ζρνιείν– ελφο πιαηηνχ κεηψπνπ ξήμεο θαη αλαηξνπήο, πξψηα απ’ φια κε 

αγσληζηέο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ θηλνχληαη ζε αληη ΔΔ, αληηδηαρεηξηζηηθή, αληηθαπηηαιηζηηθή 

θαηεχζπλζε, κα θαη επξχηεξα κε φζνπο ζπλαληηφκαζηε ζηνπο δξφκνπο ηνπ αγψλα αλεμάξηεηα κε 

ην ηη ςεθίδνπλ.                                                                                                                                    

11) Οθείισ ΟΛΩ λα ζπάζσ ζηελ πξάμε ηελ θαηαζηνιή θαη ηελ ηξνκνθξαηία ηνπ 

αζηηθνύ θξάηνπο, ησλ κεραληζκώλ θαη ησλ θνκκάησλ ηνπ. Όισλ απηψλ πνπ επηδηψθνπλ κε 



θάζε ηξφπν λα θάλνπλ ηελ θσλή θάζε αλππφηαθηνπ, θάζε αληηθαπηηαιηζηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Παξέκβαζεο λα ζηγήζεη. 

Γελ κπνξψ λα ζπκθηιησζψ νχηε λα ππνηαρζψ ζηελ εξγνδνηηθή δεζπνηεία. Δίκαη αιιειέγγπνο κε 

θάζε εξγαδφκελν πνπ πθίζηαηαη ηα δεηλά ηεο. Δίκαη ζχκκαρνο κε θάζε ζχκα ηνπ ξαηζηζκνχ θαη 

ηνπ λενλαδηζκνχ θαη παιεχσ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπ κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παιεχσ θαη γηα ηα 

δηθά κνπ. 

12) Γη απηό ζέισ λα δώζσ ην παξόλ θαη ζ’ απηή ηελ εθινγηθή κάρε, αθνινπζψληαο ηελ 

θσλή ηεο ζπλείδεζήο κνπ θαη δπλακψλνληαο εθείλν ην ζπλδηθαιηζηηθφ ξεχκα, πνπ δελ αξθείηαη 

ζην φηη «δεν πάει άλλο», αιιά αλαδεηά, ζπδεηά, παιεύεη θαη απαηηεί ζην «να πάμε αλλιώρ». 

Η Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε ινηπόλ θαη εζείο καδί ηεο... 

Απέλαληη ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή: 

 Πνπ ηαπηίδεηαη κε ηηο «θαιέο πξαθηηθέο» ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο ΔΔ 
 Πνπ μαλαθέξλεη ηελ αμηνιφγεζε γηα λα ππνηάμεη θαη λα δηαηξέζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
 Πνπ απμάλεη ηα φξηα ειηθίαο ζηα 67 (κεηψλνληαο θαη ηηο ζπληάμεηο), πεξηθφπηεη καζήκαηα & 

ηκήκαηα 
 ... θαη λα απνιχεη ρηιηάδεο αλαπιεξσηέο 
 Πνπ εηνηκάδεηαη λα μαπνζηείιεη ηηο εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ «παξεηζθξήζεη» ζηα ζρνιεία  
 .... θαη λα κεηαβάιιεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε πεξηθεξφκελν ζίαζν, δηαιχνληαο ηηο δσέο καο 

θαη ηα ζρνιεία! 
 Πνπ ζέιεη ακφξθσηνπο καζεηέο (λέν ζρνιείν) θαη κε θηελή εξγαζία (καζεηεία θιπ) 
 Πνπ ζπληξίβεη ην δεκφζην ζρνιείν: κεηαηξέπεη ηελ Σερληθή Δθπαίδεπζε ζε θαηάξηηζε θαη 

καζεηεία, ππνβαζκίδεη ηελ εηδηθή αγσγή, κεηψλεη ηηο κεηαθνξέο ησλ καζεηψλ... 
 Πνπ εηνηκάδεηαη λα θηιηξάξεη θαη ην Γεληθφ Ιχθεην... 
 Πνπ μεπνπιάεη ηε δεκφζηα πεξηνπζία (θαη ζρνιηθά θηήξηα)  
 ... θαη πνπ ελ ηέιεη έρεη παξαδνζεί ζε ΔΔ & ΖΠΑ 

 
Δελ θάλνπκε πίζσ: 

 Γελ γπξλάκε ζηηο παξαηάμεηο ηνπ Αξβαληηφπνπινπ θαη ηεο Γηακαληνπνχινπ 
 Γελ ζηεξίδνπκε ην ρξεσθνπεκέλν ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ αθήγεκα ησλ ΤΡΗΕΑ-ΤΛΔΘ, 

νχηε  έρνπκε πάζεη ζνθ απν ηελ πνιηηηθή ηνπο, γηαηί ποηέ δεν «ποςλήζαμε θύκια για 
μεηαξωηέρ κοπδέλερ», όηι θα καηαπγηθούν ηα μνημόνια σωπίρ ζύγκποςζη ή πήξη με 
δανειζηέρ, Ε.Ε. και ΔΝΤ... 

 
Αλαζπγθξνηνύκε ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα: 

 Καδί κε φζνπο αγσληζηέο ηνπ ΚΔΣΩΠΟΤ έπαπζαλ ηελ νκθαινζθφπεζε θαη είλαη άηξσηνη 
απφ ηελ απνγνήηεπζε. Πνπ είλαη αληίζεηνη κε ηε ζπγθπβέξλεζε κε ηε ΓΑΘΔ, ΤΛΔΘ, θιπ. 

 Καδί κε φζνπο αγσληζηέο ηνπ ΠΑΚΔ βιέπνπλ ην αδηέμνδν ηνπ απνκνλσηηζκνχ & ηνπ 
εηθνληθνχ θηλήκαηνο ηχπνπ (Θαξαβάλη ηεο Τγείαο) ζπξφκελνη πίζσ απφ ηνλ ηνπηθφ 
θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ ησλ «Πεηξφπνπισλ» ηεο ΠΑΘ/ΠΔΘ  θαη ηεο ΓΑΘΔ, ελψ δελ 
θαηεβαίλνπλ ζε  αληίζηνηρε πνξεία ηεο ΔΙΚΔ . 

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

 Καδί κε θάζε εξγαδφκελν πνπ ζέιεη λα ζεθσζεί ρσξίο ην «ζπλδηθαιηζκφ» ησλ παδαξηψλ   

 Δπηδεηάκε ζηαζεξά ηελ πνιηηηθή θαη νξγαλσηηθή αλεμαξηεζία ηνπ ζσκαηείνπ απφ ηε 
δηνίθεζε θαη ην θξάηνο (ζε αληίζεζε κε ηα ηνπηθά ςεθνδέιηηα ΤΛΔΘ, ΠΔΘ) 

 
Είκαζηε κηά ζπίζα πνπ παιεύνπκε λ’ αλάςεη ηηο «θσηηέο ηνπ κέιινληνο»: 

 Δλψλνπκε ηηο θσλέο θαη ηηο γξνζηέο καο κε ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, ηα πιαηηά ιατθά 
ζηξψκαηα 

 Γελ θνπξαζηήθακε, νχηε εμαξγπξψζακε. 



 Κπνξνχκε καδί ζαο λα κεηαηξέςνπκε ηελ νξγή θαη ηελ αγαλάθηεζε ζε έλα παιιατθφ ηείρνο 
αληίζηαζεο θαη πάιεο. 

 
Εθινγέο: Σεηάξηε 7 Γεθέκβξε 2016 ζηα ζρνιεία Σεκπνλέξα, απφ 8.30 π.κ. έσο 7.00 κ.κ. 
 

****** 

Λε Ψεθνδέιηην...  

Γηα ην Δ ηεο ΕΚΛΕ & ην ηνπηθό παξάξηεκα ηεο ΑΔΕΔΤ 

Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε   

(Αγσληζηηθέο Παξεκβάζεηο – πζπεηξώζεηο – Ιηλήζεηο Δ.Ε.) 

******* 

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

2.  Αεδνλίδεο Ζιίαο, ΠΔ08, Κνπζηθφ ρνιείν Πάηξαο 

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

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

5.  Ινπβαξάθε Γαξπθαιηά, ΠΔ02, 9ν  ΓΔΙ Πάηξαο                                  

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

7.  Ινπκπνύξα Καξία, ΠΔ 05, Απφζπαζε Α/Βάζκηα Αρ.         

8.  Ιπξαλαζηάζεο Γεκήηξεο, ΠΔ16.01, Αλαπι., Κνπζηθφ ρνιείν Πάηξαο 

9.  Λπαιάλνο Γεψξγηνο, ΠΔ04.04, 12ν ΓΔΙ Πάηξαο 

10. Λπειεξή Θσλζηαληίλα, ΠΔ02, 7ν ΓΔΙ Πάηξαο 

11. Λπνύξδαιαο Παλαγηψηεο,  ΠΔ04.01, Γπκλ. Ι.Σ. Υαιαλδξίηζαο 

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

13. ακπαδηώηεο Γηνλχζηνο, ΠΔ04.01, Γπκλ. Ιαθθφπεηξαο & Ινπζηθψλ 

14. Φνπληάο Θεφδσξνο, ΠΔ03, ΓΔΙ Ιάππα 

Ψηθίζηε - δσναμώζηε ηην 

Εκπαιδεσηική Παρέμβαζη Α΄ ΕΛΜΕ Αταΐας 


