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Η νξγή γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ ΔΣ ηεο ΟΛΜΕ                     
λα γίλεη ςήθνο ζηελ Εθπ. Παξέκβαζε – Όρη ζηελ ΑΠΟΦΗ 

Απηή ε νξγή θαη ε απνγνήηεπζε πνπ θπξηαξρεί ζηελ πιεηνςεθία ηνπ θιάδνπ γηα ηελ ηαθηηθή ηνπ 

Δ.. ηεο ΟΚΛΕ είλαη νξζή. Δελ πξέπεη λα κεηαηξαπεί όκσο ζε ςήθν ζηελ ΔΑΙΕ πνπ 

θαηξνθπιαθηεί λα (μαλα) γίλεη θηινθπβεξλεηηθή παξάηαμε κε ηνλ λέν Λεηζνηάθε Πξσζππνπξγό. 

Ιαη ην επηρείξεκά ηνπο όηη δήζελ «ςπάπσει απιζηεπή πλειοτεθία» ζην Δ ηεο ΟΚΛΕ απνηειεί   

παξακύζη κεηά ην δεκνςήθηζκα ηνπ 2015 θαη ζπλδηθαιηζηηθή «απάηε». 

Η ΔΑΙΕ ησλ 3/11 εδξώλ καδί κε ηα ΤΜΕΙ ησλ 4/11 θαη από ην 2016 3/11 εδξώλ  αιώληδαλ ζπρλά 

ζην Δ ηεο ΟΚΛΕ. Λαδί ράξαμαλ ηε ζηξαηεγηθή ησλ εηώλ 2015-2017: 

1) Φακήισζαλ ππεξνβνιηθά ηνπο ηόλνπο, ην ζρέδην θαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ δύν ηειεπηαίσλ 

ζπλεδξίσλ ηεο ΟΚΛΕ, «σο κε όθεηιαλ». Σα ΤΜΕΙ έπαηδαλ θπβεξλεηηθά – λενκλεκνληαθά θαη ε 

ΔΑΙΕ έζηξσλε ην ραιί γη’ αξγόηεξα... 

2) Μπήθαλ ζηνλ δήζελ «δηάινγν» κε ην Υπ. Παηδείαο γηα ηηο αιιαγέο κε βάζε ηνλ ΟΟΑ-

Λλεκόλην ΘΘΘ θαη IV, αθόκε θαη γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ Τπεξ. Λεηαβνιώλ.  

3) Πιήξσζαλ πεξί ηα 10.000 Επξώ ζε κεγαινδηθεγόξν γηα λα πάεη απηόο λα ζπκθσλήζεη κε ην 

Φίιε πσο ζα γίλνπλ νη δηνξηζκνί (κνλίκσλ – αλαπιεξσηώλ) όηαλ απηόο καο παξακύζηαδε. 

4) Μαδί (θαη κε ηνπο «Όινη καδί») έζηξσζαλ ην ραιί γηα ηε θεηηλή απόθαζή ηνπο ππέξ ηεο 

Λαζεηείαο θαη ελάληηα ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην δήζελ κεηαιπθεηαθό έηνο ησλ ΕΠΑΚ γηα 4 

κέξεο ηε βδνκάδα, όηαλ ζηνλ ΟΑΕΔ είλαη κόλν κία!!! Σηελ Πάηξα: ΠΑΛΕ θαη ΛΕΣΩΠΟ καδί κε 

ΔΑΙΕ – ΠΕΙ  θαηάπηαλ ηελ Λαζεηεία ακάζεηε, έδσζαλ ιεπθή ςήθν αλνρήο ζηα ζρνιεία 

5) Μαδί (θαη κε ηελ ΠΕΚ) εηνηκάδνπλ λα αιιάμνπλ ηελ απόθαζε ησλ πξόζθαησλ ζπλεδξίσλ 

ππέξ ηεο δήζελ «θαιήο αμηνιόγεζεο». Απηό ην ζελάξην ην είδακε ζην 8ν Εθπ. πλέδξην πέξηζπ. 

6) Μαδί έπαηδαλ, «πεηώνηαρ ηεν μπάλα ζηεν εξέδπα», γηα ηηο «ζεκαηηθέο εβδνκάδεο», ηελ ώξα 

πνπ ην ΠΑΛΕ έζπεξλε ηελ ήηηα γηα λα παίμνπλ σο «Κατθή πκκαρία» (ΕΤΜ, Γπλαίθεο, Δήκνο 

Πάηξαο) ζηα ζρνιεία... 

7) Καη θπζηθά σο πιεηνςεθία πνηέ δελ έθεξαλ θνηλή εηζήγεζε ζηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο, 

ππνβαζκίδνληάο ηεο, αθήλνληαο ηνλ θιάδν ζην «πέλζνο», ζηελ απνγνήηεπζε θαη ζηνλ 

ζπληερληαζκό. 

8) Οη θηινεπξσπατθέο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο ζηα ζρνιεία ζέινπλ λα κεηαηξέςνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ζε πξάθηνξεο ηαμηδηώλ γηα ηαο επξώπαο, έηζη δείρλνπλ ην κόλν κέιινλ πνπ 

απνκέλεη ζε κηα μεπνπιεκέλε ρώξα ηνλ δξόκν ηεο πξνζθπγηάο γηα ηνπο κνξθσκέλνπο λένπο θαη 

ηεο αλεξγίαο θαη ηεο αλέρεηαο γηα ηνπο ππόινηπνπο. 



9) Εηνηκάδνληαη γηα αιηζβεξίζη ζηα ζρνιεία κέζσ ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ππνςεθίσλ 

δηεπζπληώλ ελώ αλνίγνπλ ηελ θεξθόπνξηα  ηεο γεληθεπκέλεο αμηνιόγεζεο ζρ. Λνλάδσλ θαη 

θαζεγεηώλ.  

Οη Αγσληζηηθέο Παξεκβάζεηο θξαηήζακε ηε ζεκαία ηεο αληίζηαζεο & ηεο 

πξννπηηθήο ηεο δηεθδίθεζεο γηα αμηνπξέπεηα θαη γλώζε θαη εξγαζία. 

1) Τηκήζακε ηηο απνθάζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ ζπλεδξίσλ, αλαβαζκίδνληαο κε ηα λέα 

δεδνκέλα ησλ κλεκνλίσλ κεηά ηελ κεηαηξνπή ηνπ ΟΥΘ ζε ΜΑΘ από ην θαηεζηεκέλν πνιηηηθό 

ζύζηεκα κε πξώηνλ ηνλ ΤΡΘΖΑ. 

2) Μπήθακε κπξνζηά ζε όια ηα «κηθξά» δεηήκαηα ελώλνληάο ηα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

αληίζηαζεο θαη ηεο αλαηξνπήο  ηεο επηηξνπείαο ΕΕ, ΔΜΣ, ΟΟΑ, θιπ. 

3) Σεθώζακε ηελ ζεκαία ηνπ ζπιινγηθνύ αγώλα αθόκα θαη όηαλ όια θαίλνληαλ κάηαηα. 

4) Σηελ Πάηξα είκαζηαλ ε Ππμίδα ηνπ ζσκαηείνπ. Λεξηθά θεηηλά παξαδείγκαηα: 

α) Ελνπνηήζακε ηνλ αγώλα γηα ηελ ζεκαηηθή εβδνκάδα, ηηο «Δεκηνπξγηθέο» εξγαζίεο θαη ηελ 

Λαζεηεία ζηνπο ηξεηο ηύπνπο ζρνιείσλ. Ιαη πηέζακε θαη πείζακε ην Δ ηεο Α΄ΕΚΛΕ Αρ. Έηζη ηα 

ζρνιεία επζύλεο καο είραλ θνληά ζην 90% επηηπρία ζηα Γπκλάζηα θαη ΓΕΚ. Αληίζεηα θξαηήζακε 

ηελ ζεκαία ηνπ αγώλα όηαλ εθεί ππήξρε ε ινγηθή ηεο καηαηόηεηαο, πξώηα από ην «Λέησπν 

Αληίζηαζεο». 

β) Πεηύρακε πηέδνληαο ζην Δ ηεο Α’ ΕΚΛΕ Αρ. ηελ ζπλελλόεζε αξθεηώλ πξσηνβάζκησλ 

ζσκαηείσλ γηα ην απνγεπκαηηλό ζπιιαιεηήξην ηελ άιιε κέξα ηεο απεξγίαο ηνπ Λάε, 

παξαθαηαζήθε γηα «αύξην». 

γ) Πξώηνη πάιη αλνίμακε πξόζθαηα κε αλάιπζε θαη ζρέδην ηε κάρε γηα αληίζηαζε – απνρή από ην 

πνλεξό ζρέδην ηεο Ιπβέξλεζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε / γλσκνδόηεζε κε αθνξκή ηηο λέεο επηινγέο 

Δηεπζπληώλ ζηα ζρνιεία. εκεηώλνπκε πσο ήδε ηα ΤΜΕΙ ηηο ζεσξνύλ δεκνθξαηηθή θαηάθηεζε 

θαη έηζη πάιη έβαιαλ πξόσξε ηξνρνπέδε ζην Δ ηεο ΟΚΛΕ... 

Καηαςεθίζηε ηνπο 

Εκείο πάιη δηακελύνπκε «μήνυμα αγώνα κι ανυπακοής ζηεν κςβέπνεζε και ηοςρ 

ζςμμάσοςρ ηερ  &  αγωνιστικής αυτοπεποίθησης ζηεν πλεηηόμενε πλειοτεθία ηυν 

εκπαιδεςηικών, ηυν επγαδομένυν, ηερ νεολαίαρ και ηος λαού». 

Σηεξίμηε, ςεθίζηε 

θαη πάιη ηελ Εθπ. Παξέκβαζε, ηελ Ππμίδα ηνπ ζσκαηείνπ καο. 

 

Με κείλεηε ζηελ «απνρή» θαη ηε ινγηθή ηνπ «κε ρείξνλ βέιηηζηνλ», αθνύ γλσξίδνπκε ηνπο 

θαξπνύο κηάο ηέηνηαο ινγηθήο. Μπήηε ζηε ινγηθή θαη πξαθηηθή ηεο Εθπ. Παξέκβαζεο! 

Πάηξα, 28-05-2017, https://eparemvasiax.wordpress.com/  
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