
Εκπαιδευτικι Ραρζμβαςθ  

Α΄ Αχαΐασ, μζλοσ των Ραρεμβάςεων Δ. Ε.,  Μάθσ 2017 

Μινυμα αγώνα κι ανυπακοισ ςτθν κυβζρνθςθ και τουσ ςυμμάχουσ τθσ  &  αγωνιςτικισ 

αυτοπεποίκθςθσ ςτθν πλθττόμενθ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν, των εργαηομζνων, τθσ 

νεολαίασ και του λαοφ. 

Οι φετινζσ εκλογζσ για τθν ΟΛΜΕ διεξάγονται ςε μία φάςθ πολιτικισ αςφυξίασ. Οι αντιδραςτικζσ 

εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ προχωροφν ςτθν εφαρμογι τουσ από τθν κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ. Με 

όςεσ «δθμοκρατικζσ» φιοριτοφρεσ κι αν κζλει να ςτολίςει τθν πολιτικι του το υπουργείο, δεν μπορεί να 

κρυφτεί πίςω από τθν πραγματικότθτα, τθν πλιρθ ςφμπλευςθ δθλαδι με τισ επιταγζσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και το μοντζλο επιχειρθματικοποίθςθσ τθσ παιδείασ. Θ πολιτικι όξυνςθσ των ταξικϊν φραγμϊν, 

υποχρθματοδότθςθσ και προςπάκειασ οργανικισ ςφνδεςθσ των ςχολείων με τθν αγορά, επιχειρείται να 

δεκεί ςτθν ΟΛΜΕ με ζνα αντιδραςτικό κεκτθμζνο φίμωςθσ και καταςτολισ κάκε αγωνιςτικισ φωνισ από 

τθν πλειοψθφία ΔΑΚΕ / ΤΝΕΚ. Σε τοπικό επίπεδο κακρεφτίηεται θ Ρανελλαδικι κατάςταςθ. Ζχουμε να 

αντιπαλζψουμε τθν ενςωμάτωςθ των υπόλοιπων παρατάξεων ςτθν κυβερνθτικι πολιτικι ειδικά ςτο 

καίριο κζμα τθσ εργαςίασ – Μακθτείασ, όπου και το ΠΑΜΕ ςιϊπθςε. Τπιρξε βζβαια μια τφποισ 

αντιπολίτευςθ λόγω και τθσ παρουςίασ τθσ Παρζμβαςθσ ςτο Δ. ςε κάποια ηθτιματα, χωρίσ όμωσ να 

ςυςπειρϊςει μαηικά τουσ ςυναδζλφουσ. 

Τι ςυμβαίνει ςτο χώρο μασ; 

1) Τποχρθματοδότθςθ  

2) Αδιοριςτία, εγκλωβιςμόσ των παλαιϊν ςυναδζλφων 

3) Κτφπθμα όλων των νζων ςυναδζλφων, κυρίωσ των Αναπλθρωτϊν   

4) Κτφπθμα και χειριςμόσ τθσ Ειδικισ Εκπαίδευςθσ (εμπαιγμόσ των αναπλθρωτϊν) 

5) Μακθτεία,  κτφπθμα τθσ ΣΕΕ και τθσ Εργαςίασ  

6) Φόροι - Νζο αςφαλιςτικό – Νζο Μιςκολόγιο (εξαφάνιςθ μιςκολογικϊν χρόνων, κλπ) 

7) Αφξθςθ Διδακτικοφ Ωραρίου  - Μείωςθ και διάλυςθ γνωςτικϊν αντικειμζνων 

8) Μεκοδικι προετοιμαςία τθσ αξιολόγθςθσ-χειραγϊγιςθσ-κατάταξθσ. 

9) Ειςβολι ιδιωτικϊν εταιριϊν (όπου δζχτθκαν τθν κεματικι εβδομάδα), αυταρχιςμόσ όπου τουσ 

παίρνει, παιχνίδια με τα εκπαιδευτικά ςτελζχθ και τουσ Διευκυντζσ. 

Πλα αυτά ςυνιςτοφν το κομμάτι του πρωτογενοφσ πλεονάςματοσ  ςτον χώρο τθσ Ραιδείασ  

τισ επερχόμενεσ εκλογζσ κρίνεται αν ςτο γενικότερο ηοφερό τοπίο κα εκφραςτοφν ενωτικά και κα 

καταγραφοφν ενιαία ςτισ Ραρεβάςεισ  οι αγωνιηόμενεσ ανατρεπτικζσ τάςεισ των Κακθγθτών, αν κα 

αποκρυςταλλωκεί το ρεφμα τθσ νζασ γενιάσ των αναπλθρωτϊν & Ειδικισ αγωγισ  που δίνει τθ μάχθ για 

τα δικαιϊματα ςτθν δουλειά & τθ ηωι.   

Να αρνθκοφμε να γίνουμε το πρωτογενζσ πλεόναςμα του Τςίπρα και τθσ Ε.Ε. 

Είναι όχι απλά αναγκαίο, αλλά και κατορκωτό ςιμερα να αποτυπωκεί το μπλοκ των δυνάμεων τθσ ριξθσ 

και τθσ ανατροπισ που βάηει ςτθν προμετωπίδα του τα δικαιϊματα τθσ νζασ γενιάσ για παιδεία, εργαςία, 

ελευκερίεσ, ειρινθ, ςε ςφγκρουςθ με τθν πολιτικι του κεφαλαίου, τθν κυβζρνθςθ, το μνθμονιακό 



κεκτθμζνο, ςφγκρουςθ-ριξθ-ζξοδο από ΕΕ-ευρϊ-ΔΝΣ-ΝΑΣΟ. Είναι κατορκωτό να αποτυπωκεί θ αντίλθψθ 

που δε χαρίηει τθν ομοςπονδία οφτε ςτισ δυνάμεισ τθσ αντίδραςθσ μα οφτε ςτθν κομματικι 

ποδθγζτθςθ, αλλά παλεφει για τθν αναςυγκρότθςθ των μαηικϊν φορζων των εκπαιδευτικϊν και των 

ςυλλογικϊν τουσ διαδικαςιϊν, ςε αγωνιςτικι δθμοκρατικι βάςθ.  Ρροχπόκεςθ για να αναςάνουμε και 

ηιτθμα επιβίωςθσ θ άρνθςθ τθσ λογικισ των πλεοναςμάτων. 

Οι Αγωνιςτικζσ Ραρεμβάςεισ ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

Οι Αγωνιςτικζσ Ραρεμβάςεισ Ρανελλαδικά και θ Εκπαιδευτικι Ραρζμβαςθ Αχαΐασ είναι δυνάμεισ που 

ζχουν διαφοροποιθκεί πλιρωσ από τισ πολιτικζσ των μνθμονίων, τθσ Ε.Ε., του χρζουσ με κακαρι 

τοποκζτθςθ χωρίσ υπεκφυγζσ ςε κάκε λογισ μζτρα εκμετάλευςθσ των Κακθγθτϊν και των μακθτϊν,  

όπωσ Μακθτεία, νζο  Λφκειο, Νζο Γυμνάςιο και νζο ΕΠΑΛ, κλπ.                                                

Για το ςτρατθγικό ςτόχο μασ ςαν εκπαιδευτικοί και εργαηόμενοι .     

Η Εκπ. Ραρζμβαςθ προτείνει ςε πρϊτθ φάςθ τοπικά και κατ’ επζκταςθ Πανελλαδικά ςε διεργαςίεσ, 

ςυςκζψεισ και ςυνελεφςεισ ςυνδικαλιςτϊν και εργαηομζνων από τθ Παιδεία, τθν Τγεία και ευρφτερα τθν 

εργαςία,  με μοναδικό ςκοπό τον ςυντονιςμό και τθν δθμιουργία αντίπαλου εργατικοφ δζουσ ςτο 

Ρλεόναςμα και  τθν Κυβζρνθςθ.   

Η Εκπαιδευτικι Ραρζμβαςθ ςτο εξάμθνο που πζραςε ζδειξε τι ςθμαίνει μαχθτικι ενότθτα ςτθ πράξθ, 

όχι μόνο ςτο Δ τθσ Α ΕΛΜΕ Αχαΐασ, αλλά ςτα ςχολεία με επίδικα τισ «θεματικζς εβδομάδες» ςτα 

Γυμνάςια και «δημιουργικζς εργασίες» ςτα Λφκεια με μεγάλθ επιτυχία. Αντίκετα για τθ Μαθητεία είχε 

ξεκάκαρθ λογικι ενάντια ςτον εργαςιακό μεςαίωνα των νζων,  αλλά οι κλαςςικζσ παρατάξεισ παρά τθν 

απόφαςθ του Δ τθν  αποδζχτθκαν ςτθν πράξθ  και με ςιγι ιχκφοσ και  με λευκι ψιφο ςτα ΕΠΑΛ & ΕΚ... 

Ενιςχφςτε και Δυναμώςετε τθν Εκπαιδευτικι Ραρζμβαςθ  τθν Ρζμπτθ 1 Ιουνίου για να 

ταράξουμε τα λιμνάηοντα νερά ςτο 18ο ςυνζδριο τθσ ΟΛΜΕ  & Ραντοφ, αλλά και  γιατί 

αυτι τθν περίοδο αποτελεί τθν ΡΥΞΙΔΑ του ςωματείου μασ!!! 

Ψθφοδζλτιο τθσ Εκπ. Ραρζμβαςθσ για αντιπροςώπουσ ςτο 18ο Συνζδριο τθσ ΟΛΜΕ 

 Αγγελοκωςτόπουλοσ Βαγγζλθσ, ΡΕ03, 10ο Γυμν. Ράτρασ. 

 Αθδονίδθσ Ηλίασ, ΡΕ08, Μουςικό Σχολείο Ράτρασ, 

 Ζενηεφφλθσ Βαςίλειοσ, ΡΕ18.08, 7ο ΕΡΑΛ Ράτρασ, 

 Καηάνθσ Νεκτάριοσ, ΡΕ17.07 , 2ο ΕΡΑΛ/1ο ΕΡΑΛ Ράτρασ 

 Κυραναςτάςθσ Δθμιτρθσ, ΡΕ16.01, αναπλ., Μουςικό Σχολείο Ράτρασ 

 Κουβαράκθ Γαρυφαλιά, ΡΕ02, 9ο ΓΕΛ Ράτρασ, 

 Κουλουριώτθ Ειρινθ, ΡΕ04.04, 4ο ΓΕΛ Ράτρασ, 

 Κουμποφρα Μαρία, ΡΕ05, ολικι απόςπαςθ Α/βάκμια Εκπ/ςθ, 

 Μπαλάνοσ Γεώργιοσ, ΡΕ04.04, 12ο ΓΕΛ Ράτρασ, 

 Μπελερι Κωνςταντίνα, ΡΕ02, 7ο ΓΕΛ Ράτρασ, 

 Μποφρδαλασ Ραναγιώτθσ, ΡΕ04.01, Γυμν.-ΛΤ Χαλανδρίτςασ 

 Σαμπαηιώτθσ Διονφςθσ, ΡΕ04.01, Γυμν. Λακκόπετρασ/Γυμν. Λουςικών 

 Φουντάσ Θόδωροσ, ΡΕ03, ΓΕΛ Λάππα   


