
                    Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε  

Α΄ Αραΐαο, κέινο ησλ Αγσληζηηθώλ Παξεκβάζεσλ ΔΕ 

 

Νένη δηεπζπληέο ζην δξόκν γηα έλα αθόκε πην παιηό ζρνιείν 

   Σας  εστόμαζηε καλή, δημιοσργική, αλληλέγγσα και αγωνιζηική ζτολική τρονιά.  

Να ζηαθούμε ζηο ζτολείο και ηοσς αγώνες με καθαρό μσαλό και με καρδιά δσναηή.  

Σην ρξόλν ηεο αλαγθαίαο θαινθαηξηλήο αλάπαπιαο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ε 

εκβάζπλζε πξνο ην ρεηξόηεξν ηεο παγθόζκηαο, επξσπατθήο, κεζνγεηαθήο θαη 

ληόπηαο πνιηηηθήο είλαη γεγνλόο.  

Η πξαγκαηηθόηεηα πνπ δηακνξθώλεηαη θαζεκεξηλά ζηελ ρώξα  

αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε ζπλνιηθώλ απαληήζεσλ θαη λέαο ζπζπείξσζεο 

από ηελ πιεπξά ησλ εξγαδόκελσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ησλ λέσλ ξαγδαίσλ 

αιιαγώλ, παξά ηηο δπζθνιίεο. Ταπηόρξνλα νθείινπκε λα κελ έρνπκε απηαπάηεο 

«όηαν δίνοσμε ηο δάκησλο» ζε όζνπο έρνπλ ππνηαρζεί, «γιαηί ηόηε μας δαγκώνοσν 

όλο ηο τέρι». Πξηλ όκσο κηιήζνπκε γηα ηα κεγάια, αο δνύκε πξνο ην παξόλ θάπνηα 

επί κέξνπο πνπ καο αθνπκπνύλ: 

1) Εηνηκάδνπλ από Δεπηέξα ρεηξνπξγηθέο ςεπηνεπηκνξθώζεηο ειάρηζησλ 

σξώλ (ην αίηεκα ηνπ θιάδνπ είλαη εηήζηα θπιηόκελε κε απαιιαγή από ην ζρνιείν) 

γηα ην παιαησκέλν «λέν ιύθεην», όπνπ κεηώλνληαη νη εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδ/ιίαο ζε 

Β θαη Γ, κεηώλνληαη θνληά ζην 50% ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ελώ απμάλνληαη νη 

«θεληξηθά νξγαλσκέλεο εμεηάζεηο» από ην Α ηεηξάκελν κε ζηόρν ηελ εμόλησζε ησλ 

καζεηώλ θαη ηελ ρεηξαγώγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

2) Απμάλνπλ ηηο θξαηήζεηο από 4% ζε 4,5% θαη ζην κεηνρηθό καο ηακείν, 

ηελ ώξα πνπ έρνπλ ήδε κεηώζεη ηηο απνιαβέο ζηνπο ήδε ζπληαμηνύρνπο θνληά ζην 

50%! 

3) Η αδηνξηζηία ησλ λέσλ θαζεγεηώλ έρεη αληηθαηαζηήζεη ην παξακύζη 

ησλ «20.000 δηνξηζκώλ» εδώ θαη θάκπνζα ρξόληα! 

4) Σηα ΕΠΑΛ ην θαινθαίξη εληάζεθε ε ζθαγή ηνκέσλ, ηκεκάησλ θαη 

εηδηθνηήησλ θαη ηάδνπλ ζηηο πιεγέο λα ξίμνπλ ιίγν ιαδάθη αξρέο Σεπηέκβξε 

5) Επέιεμαλ ηνπο λένπο δηεπζπληέο θαξηέξαο πξνσζώληαο θπξίσο απηνύο 

κε ηα θάζεηα πξνζόληα (έρνπλ ήδε νη λεώηεξνη ζηελ ππεξεζία κέρξη θαη 6 

νιόθιεξα πιαζκαηηθά ΜΚ ησλ 354 επξώ κε δηδ/θά) αθήλνληαο ζε όζνπο έπαημαλ κε 

ηελ γλσκνδόηεζε κε ην κεηδίακα. Κάπνηεο εμαηξέζεηο απιά επηβεβαίσζαλ ηνλ 



θαλόλα. Ο άιινο θαλόλαο όκσο θαη ζην δήζελ δηεπξπκέλν ΠΥΣΓΔ Αραΐαο ήηαλ: 

πήξαλ άξηζηα 8 ή πεξίπνπ 8 ππνςήθηνη πνπ δελ είραλ θαζόινπ γλσκνδόηεζε ή 

είραλ αξλεηηθή από ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ... θαη άιινη ππνςήθηνη πνπ είραλ 

άξηζηε γλσκνδόηεζε θαηέβεθαλ από ηελ «αληηθεηκεληθή» ιίζηα κνξίσλ. Δίλαη 

παζηθαλέο όηη έγηλε θαη πξνζεγκέλε κνηξαζηά κε ρεηξνπξγηθό ηξόπν κε βάζε ηα 

θνκκαηηθά θπβεξλεηηθά γλσζηά θξηηήξηα… κέζσ θαη ηνπ αηξεηνύ ηεο ΓΑΚΔ.  

Καη όζνη ζπκκεηέρνληεο έκεηλαλ κε ηελ «κοςλτούπα τηρ αξιολόγησηρ» πνπ ζέιεη 

θαη ν ΟΟΣΑ, παξά ηελ επηκνλή ηεο ΔΛΜΔ! Γη απηό επεηγόλησο νθείινπκε πιένλ λα 

μεθύγνπκε από ηε ζηελή αληίιεςε ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηελ «απηνλόκεζή» ηνπ... 

6) Εηνηκάδνπλ κε ηηο λέεο επηινγέο ηελ κεηαηξνπή ησλ ζπκβνύισλ ζε 

«θξηηηθνύο θίινπο» πνπ ζα καο εηζάγνπλ ζηελ ίδηα θνπιηνύξα, ελώ εηνηκάδνπλ 

αγγινζαμνληθά κνληέια γηα ηελ πξαγκαηηθή αηνκηθή καο αμηνιόγεζε θαηόπηλ, κε 

πξώην θξηηήξην ηα απνηειέζκαηα ζηηο «κεντπικά οπγανωμένερ εξετάσειρ»... 

7) Όρη κόλν δελ κεηώλνπλ ηνπο καζεηέο ζηα ηκήκαηα, αιιά θαη κε άλσζελ 

δξαζηηθέο επεκβάζεηο κεηώλνπλ ηα ηκήκαηα. Απηό έγηλε θαη ζηελ Πάηξα από ηνλ 

Γηεπζπληή  ΓΓΔ! 

8) Καη αθνύ ην Υπνπξγείν θαζπζηέξεζε θεληξηθά ηηο «ελνπνηήζεηο 

εηδηθνηήησλ», σο «θεξαζάθη ζηελ ηνύξηα» ήιζε, κε ππνγξαθή ηνπ Γηεπζπληή  

ΓΓΔ Αρ. (10642/21-08-2017) ε πιάγηα θαη παξάλνκε ελνπνίεζε ηνπ ΠΕ04 

ζηηο αλαζέζεηο ηνπ Σεπηέκβξε θαη γηα όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ ζρνιείσλ, 

παξεξκελεύνληαο θαη ην έγγξαθν ηνπ ΥΠΔΠΘ (100808/Δ2/15-06-2017) ζηελ 

πεξίπησζε κε ιεηηνπξγηθήο ππεξαξηζκίαο!  

Ωο Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε Α΄ Αραΐαο θαιέζακε ηα κέιε ηνπ ΔΣ γηα 

ζπλεδξίαζε ιίγν πξηλ αλνίμνπλ ηα ζρνιεία, αιιά ε ΓΑΚΔ είρε «δνπιεηέο κε 

θνύληεο» θαη νη ππόινηπνη δελ απάληεζαλ... 

Επηκύζην: Καη ελώ όια απηά δξνκνινγνύληαη, ην ζύζηεκα ζέιεη αθόκα: α) Να 

εμηζώζεη ηνλ ππαξθηό θξαηηθό ζνζηαιηζκό κε ην λαδηζκό β) Να ππνρξεώζεη ηνπο 

εθπξνζώπνπο ησλ ΔΛΜΔ ζε Γεκνηηθέο θαη Σρνιηθέο Δπηηξνπέο Παηδείαο (πνπ έρνπλ 

ξόιν ηνλ έιεγρν) λα θάλνπλ δήισζε πόζελ έζρεο γηα λα απνηξέπεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο από ηα θνηλά θαη λα δπζρεξάλεη ην έξγν ηνπο. 

 Όκσο κε ηνλ ελεξγό ξόιν όισλ καο: Οξζώλνπκε πάιη αλάζηεκα. Πηάλνπκε 

μαλά ην λήκα ησλ αγώλσλ. Δελ απνδερόκαζηε ην κέιινλ πνπ εηνηκάδνπλ γηα 

καο θαη ηνπο καζεηέο καο. Ο αγώλαο γηα κηα θαιύηεξε παηδεία, κηα αιιειέγγπα 

θνηλσλία, κηα ειεύζεξε παηξίδα θαη κηα δηεζλή ηζόηηκε ζπλελλόεζε θαη ζπλεξγαζία 

ζπλερίδεηαη!!! 
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