
Εκπαιδεςηική Παπέμβαζη Α΄ Ασαΐαρ  

Αποηίμηζη Εκλογών 7/12/2016 ζηην Α΄ ΕΛΜΕ Ασαΐαρ & 

ζςγκπόηηζηρ ηος Δ.Σ. 14/12/2016 

Άλαιακβάλνπκε ηελ αλαινγνύζα καο επζύλε θαη αληαπνδίδνπκε ηε ραξά γηα ηε ζπκκεηνρή 

καο, άιιε κία θνξά, ζην Δ.. ηεο Α΄ΕΚΛΕ ηεο Αραΐαο κε 94 ςήθνπο, ζηελ 4η θέζη θαη κε 

10,02 %, όπσο θαη γηα ηνπο ηξεηο αληηπξνζώπνπο ζην ηνπηθό παξάξηεκα ηεο ΑΔΕΔΤ κε 

112 ςήθνπο, ηελ 3η θέζη θαη κε 11,99 %! 

ηελ 1ε ζέζε –κε ειάρηζηε κείσζε- ε ΔΑΙΕ παίξλνληαο ηελ 3ε έδξα κε ηελ εληζρπκέλε 

αλαινγηθή θαη κάιηζηα γηα 1 ςήθν. Σν Λέησπν 2ν -θαη παξά ηνπο αηξεηνύο- βξέζεθε ζε 

κεγάιε απόζηαζε από ηε ΔΑΙΕ θαη αξθέζηεθε πιένλ γηα 1ε θνξά ζε 2 έδξεο ζην Δ. Η Αγ. 

πλεξγαζία (ΤΜΕΙ), πνπ απνθόπηεθε, αθνύ ηζαιαβνύηεζε ζηε Δηνίθεζε, ζπλεηξίβε. 

Η ΠΡΕΜ (ΠΕΙ/ΠΑΙ) (1 έδξα) επέζηξεςε σο 3ε γηα θέηνο, θνληά ζηα πνζνζηά 2013 θαη 

2014, κεηά ηηο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο ηνπ ΤΡΘΖΑ. Σν ΠΑΛΕ βξέζεθε 1 ςήθν πίζσ από ηελ 

Εθπ. Παξέκβαζε θαη πξνζπάζεζε καδί κε όιεο ηηο παξαηάμεηο (πιελ ΔΑΙΕ) λα 

λνκηκνπνηήζεη ζεκαζκέλν ςεθνδέιηην (κε θύθιν) σο έγθπξν γηα λα κπεί ζηελ θιήξσζε ηεο 

έδξαο καδί κε ηελ Παξέκβαζε, δηεθδηθώληαο κεξηθή «αληίζηαζε» ζηελ λνκνζεζία! Όηαλ 

δεηήζακε όισλ ηε γλώκε γηα ηελ απιή αλαινγηθή, όινη –κα όινη νη εθπξόζσπνη ησλ 

παξαηάμεσλ-  (θπζηθά θαη ε ΔΑΙΕ) ζηώπεζαλ...  

Άλλαξε ο Μανυλιόρ και έβαλε ηα πούσα ηος αλλιώρ  

Η ζύγθιηζε –ζπγθπβέξλεζε- ησλ πξνζθπλεκέλσλ κλεκνληαθώλ δπλάκεσλ ΜΔ (ΑΜΕΚ)–

ΠΑΟΙ-ΔΗΛΑΡ–ΤΡΘΖΑ (κε θεληξηθό) μέπιπκα ηεο Υξπζήο Απγήο, πεξλάεη θαη από ηνλ 

παξακνξθσηηθό θαζξέθηε ησλ ζσκαηείσλ. 

Οη εθινγέο ζηελ Α΄ ΕΚΛΕ Αραΐαο, αλ κε ηη άιιν, έδεημαλ ηα όξηα ηεο κεηαθίλεζεο κέζα 

ζηελ δπλακηθή ηεο πξόζθαηξεο θαη επαίζζεηεο ηζνξξνπίαο - αθηλεζίαο. 

Οη κεηαθηλήζεηο ζην κπινθ ηεο ζπληήξεζεο είλαη ελδεηθηηθέο -θαη πιένλ είλαη θαλεξό όηη ζ’ 

απηό αλήθεη θαη κεγάιν κέξνο ηνπ ιεγόκελνπ Λεηώπνπ-, κηαο θαη απνηεινύλ αθόκα 

ζπγθνηλσλνύληα δνρεία κε ηα ΤΜΕΙ (ίζσο θαη κε κέξνο ηεο ΠΡΕΜ), ελώ ην ξόιν ηεο 

πνύξαο λενθηιειεύζεξεο θαη ζπληεξεηηθήο ζπληζηώζαο ηνπ ζπζηήκαηνο θξαηά ε ΔΑΙΕ. 

Έηζη ζηελ νπζία δελ άιιαμαλ θαη πνιιά πξάγκαηα ζην κίγκα ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ 

ζσκαηείνπ. Η ΔΑΙΕ (μαλα) πήξε ηνλ Πξόεδξν (όπσο θαη όιεο ηηο ππόινηπεο ζέζεηο) από ην 

Λέησπν θαη... έδσζε ηνλ Γξακκαηέα. Έηζη ην δίδπκν ΔΑΙΕ-Λέησπν θαιά θξαηεί (ηηο δύν 

πξνεγνύκελεο ρξνληέο έηζη έπξαμε ην Λέησπν). Η Εθπ. Παξέκβαζε, ζπκβνιίδνληαο κηα 

ηειείσο άιιε ινγηθή ζην ζσκαηείν θαη ηνλ θιάδν, έζεζε ππνςεθηόηεηα γηα ηε ζέζε ηνπ 

πξνέδξνπ ζηηο δύν πξώηεο ςεθνθνξίεο απέλαληη ζηε ΔΑΙΕ, αιιά δελ είρε θακκία ηύρε. 

Η Παπέμβαζη πάλι πςξίδα ηος Συμαηείος 



Παξ’ όια απηά νη ζπλάδειθνη ζηεξίδνπλ ηελ Παξέκβαζε γηα ηνλ ξόιν ηεο σο αμησκαηηθή 

αληηπνιίηεπζε ζην ζσκαηείν, σο δηαθξηηή ππαξθηή ελαιιαθηηθή πξόηαζε, αιιά θαη σο 

ππμίδα ησλ  βαζύηεξσλ αλαιύζεσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ αγώλσλ. Όκσο ε έιιεηςε θηλήκαηνο 

ζε επξεία θιίκαθα θαη ησλ ζπιινγηθώλ δηαδηθαζηώλ δπζθνιεύεη γηα ηελ ώξα ηα πξάγκαηα. 

Πξνο ην παξόλ παιεύνπκε ζπιινγηθά γηα λα κπνύκε ζηνπο κεγάινπο ζπιινγηθνύο αγώλεο, 

ρσξίο λα παξακεξίδνπκε ηηο «κηθξνύο», πνπ αθνξνύλ ζπνπδαίεο αλαγθαηόηεηεο θαη εηδηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο.   

Άπα ππέπει να βγάλοςμε ζςμπεπάζμαηα: 

1) Όζο δεν παίπνει ο κόζμορ ηηρ Εκπαίδεςζηρ θέζη μάσηρ κέζα από κηθξέο θαη 

κεγάιεο θηλεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπλειεύζεηο, ε θαηάζηαζε ζα ζύξεηαη ζπλερώο 

ζε ρεηξόηεξεο ζέζεηο. 

2)  Όζο η Πλειοτηθία ηος κλάδος δελ απεκπιέθεηαη από ηηο θαηεζηεκέλεο θαη 

ππνηαγκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο δπλάκεηο θαη ζηακαηήζεη ηελ απνρή, πνπ δελ ζέινπλ 

ηελ πξαγκαηηθή ελόηεηα ηνπ ζσκαηείνπ, αιιά ηελ δεκνζηνϋπαιιειηθνύ ηύπνπ 

ζπλδηθαιηζηηθή δηαρείξηζε θαη «ζπλδηαρείξεζε», μην ανοίγονηαρ ποηέ όλη ηην 

βενηάλια ηος πποβλήμαηορ, ζα νδεγνύκαζηε ίζσο ζε κηθξνύηζηθεο λίθεο θαη 

βεβαίσο ζε κεγάιεο ήηηεο.  

3) Χαπακηηπιζηικό παπάδειγμα ε Σερληθή Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε (ΣΕΕ) –πνπ 

πιένλ κεηαβάιιεηαη βάζεη επηηαγώλ ησλ Ε.Ε-ΟΟΑ ζε Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε 

Ιαηάξηηζε – ΕΕΙ). Επί δύν ζπλαπηά έηε βάιινληαη έλα έλα ηα ΕΠΑΚ, αιιά ηο 

πποεδπείο - πλειοτηθία ηος ζυμαηείος (ΔΑΙΕ – ΛΕΣΩΠΟ) δεν έσει 

«καηαθέπει» να ζςνενώζει ζηπαηηγικά ούηε ηοςρ ζςναδέλθοςρ δύο 

ζσολείυν ηαςηόσπονα γηα λα δνζεί κηα κάρε, πόζν κάιινλ όισλ ησλ ΕΠΑΚ θαη 

ηεο Γεληθήο Παηδείαο καδί. Εκείο πάλησο έρνπκε ηέηνηεο πξνηάζεηο δηεμόδνπ, όπσο 

γηα παξάδεηγκα κεηαμύ 1νπ θαη 7νπ ΕΠΑΚ ζηελ θνηλή ζπλάληεζε ζηελ ΕΚΛΕ ηελ 

εξρόκελε Δεπηέξα 19/12νπ. Σν ΠΑΛΕ, ηέινο, είλαη ζπρλά ζε άιιε «πιαηεία»… 

4) Καθοπιζηικόρ πλέον γίνεηαι ν ξόινο ηεο Εθπ. Παξέκβαζεο, αιιά θαη όζσλ 

ζπλαδέιθσλ βγνύλ από ηελ «αδξάλεηα», πνπ καο θαζειώλεη ε δύν εηώλ 

δηαθπβέξλεζε ηνπ ΤΡΘΖΑ-ΑΜΕΚ θαη ν «θόβνο» ηνπ Ιπξηάθνπ. 

5) H Εκπαιδεςηική Παπέμβαζη, αλαλεσκέλε πιένλ θαη θξέζθηα θαη έκπεηξε, 

ζπλδένληαο ην ζπλεηδεηό κε ην απζόξκεην, ζα θαηαζέηεη ην επόκελν δηάζηεκα θαη 

ζε θάζε επθαηξία πξνηάζεηο πνπ ζα μεθεύγνπλ από ηελ θαζήισζε ησλ ηειεπηαίσλ 

εηώλ, όπνπ ηελ θύξηα θεληξηθή επζύλε έρνπλ Λέησπν θαη ΔΑΙΕ.  

6) Σέινο κηιάκε γηα Ενόηηηα ζηην βάζη ηος αγώνα, πνπ είλαη ν αλαγθαίνο όξνο 

αλάπηπμεο δηεξγαζηώλ θαη θηλήκαηνο θαη δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ καο, ζε 

αληίζεζε κε ηελ θάιπηθε εθινγηθή ελόηεηα πνπ έρεη απνδεηρηεί όηη ζπλήζσο θέξλεη 

ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα. 

7) Μεηά ηο ξεδίπλυμα ηηρ (ανηι) μεηαππύθμιζηρ ηος ζςζηήμαηορ (ΟΟΑ – ΕΕ 

–ΔΜΣ-θπβξλήζεηο) από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπ. Παηδείαο, θαη όρη κόλν,  «ο 

κύβος ερίφθη» πιένλ γηα όινπο καο.  

Εκπαιδεςηική Παπέμβαζη, https://eparemvasiax.wordpress.com/  

Πάηξα, 18-12-2016 
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