
Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ  

ΑϋΑχαΐασ, μζλοσ τθσ ΑΕΚ Δυτ. Ελλάδασ και Παρεμβάςεων Δ.Ε. 

 

 Σχεδιαςμόσ να ςπάςει θ μνθμονιακι κανονικότθτα ι όχι;  

 Γραφειοκρατικόσ κρατικόσ και κομματικόσ ςυνδικαλιςμόσ ι  

ακθδεμόνευτο δθμοκρατικό εκπαιδευτικό εργατικό κίνθμα; 

 

 Δεν απζχουμε, γιατί ςτθρίηουμε και ψθφίηουμε Εκπ. Παρζμβαςθ 

 

Απεργοφμε και διαδθλϊνουμε ςτθν Παν δθμοςιοχπαλλθλικι –Πανεργατικι 

Απεργία ςτισ 14  Δεκζμβρθ του 2017 και κατακζτουμε  ςτον κλάδο τθν  

 

Εκλογικι μασ Διακιρυξθ 

Με μορφι ερωτιςεων-απαντιςεων 

 
 

Ππλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

Απηή ηε θνξά, αληί αλαιπηηθήο πξνεθινγηθήο δηαθήξπμεο, απνθαζίζακε λα απαληήζνπκε ζε 

πνιιά εξσηήκαηα πνπ ζέηεηε εζείο ζε ζπδεηήζεηο καδί καο (ζρνιεία, εθδήισζή καο ή αιινχ) ή 

πξνθχπηνπλ απφ ηα γεληθά, εθπαηδεπηηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά πξάγκαηα. 

 

Τν κεγάιν εξγαζηαθό εξώηεκα ησλ εκεξώλ 

 
 1) Οη ζεζκνί πηέδνπλ γηα αύμεζε ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ θαη αμηνιόγεζε 
εθπαηδεπηηθώλ;  Ση ζα θάλεη ε θπβέξλεζε ησλ ΤΡΘΖΑΝΕΛ;   
Άξξεην κήλπκα: «ή δέρεζηε ην Νέν Λύθεην ή ζαο απμάλνπκε ηηο ώξεο».  
Όλησο ηα ζπζηεκηθά ΚΚΔ έβγαιαλ ην ζέκα σο εμήο: «Οη δαλεηζηέο θέξεηαη λα δεηνύλ από ηελ 
εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ αμηνιόγεζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, αύμεζε ηνπ δηδαθηηθνύ ωξαξίνπ, αιιά θαη 
αύμεζε ηωλ καζεηώλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο... Σην ζέκα ηνπ ωξαξίνπ, γηα ην νπνίν νη ζεζκνί θέξεηαη 
λα δεηνύλ αύμεζε αθόκε θαη 30 δηδαθηηθώλ ωξώλ ηελ εβδνκάδα...».  
Ζ αιήζεηα είλαη φηη απμάλνπλ ηνλ εξγαζηαθφ καο ρξφλν άκεζα θαη έκκεζα.  



Δθηφο απφ ηελ αχμεζε ησλ 2 δηδ. σξψλ επί ΛΓ-ΞΑΠΝΘ, είρακε επί ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ αχμεζε ησλ 2,5 
εβδνκάδσλ ηνλ Κάτν κε «ιαγφ» ηα Γπκλάζηα, πνπ θαίλεηαη λα επεθηείλεηαη.  
Ν ΝΝΠΑ πξνηείλεη 50ιεπηα, αχμεζε δηδ. σξαξίνπ, ππνρξεσηηθή παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα 
ζρνιεία 8:00 -14:00, αχμεζε ηνπ έξγνπ εθηφο σξαξίνπ ζην ζπίηη κε ηηο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, 
αξρήο γελνκέλεο απφ ηνπο ππεπζχλνπο εξγαζηεξίσλ.  
Όια απηά κε ηαπηφρξνλε ηάζε γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ θαζαξψλ απνδνρψλ ηεο πιεηνςεθίαο 
ησλ θαζεγεηψλ ηάμεο θαη αχμεζε ησλ καζεηψλ ζηα ηκήκαηα, πνπ γηα θέηνο ε πιεηνςεθία ηνπο 
είλαη 26 – 27άξηα.  
Ξξνβάινπλ ινηπφλ ζηνλ Ρχπν «ηξνκνθξαηηθά ζελάξηα» πνπ κηιάλε γηα αχμεζε ηνπ δηδ. 
σξαξίνπ κέρξη ηηο 30 ψξεο γηα λα δηακνξθψζνπλ θνηλσληθφ απηνκαηηζκφ κε πην ππφγεην θαη 
πνλεξφ ηξφπν απφ ηνπο Πακαξά –Αξβαληηφπνπιν θαη ζηελ πξάμε αιιάδνπλ ην ηνπίν θαζεκεξηλά.  
Όζνη εθπαηδεπηηθνί λνκίδαλε φηη φια είλαη κέιη-γάια, ηψξα αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ 
πίεζε, ηελ θνχξαζε, ην ζηξέο. Λα ζθεθηνχκε φινη ην αλέθδνην κε ηνλ Χόηδα πνπ ζην ηέινο φια  
....ηνπ θαίλνληαλ κηα ραξά! 

 
....Καη ην νηθνλνκηθό αιηζβεξίζη ζε 9 ΕΠΑΛ 

 
3) Θα εηζάγεη πεηξακαηηθά ε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΘΖΑ εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηα 
ΕΠΑΛ; 
Βεβαίσο! Αξρίδεη πεηξακαηηθά εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηε Γιψζζα θαη ζηα Καζεκαηηθά ζε 9 
ΔΞΑΙ ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα!. Κεηά απφ θάπνηεο κέξεο αλαξηήζεθε ε απφθαζε ζηε Γηαχγεηα. Ρν 
πξφγξακκα ζα δηαξθέζεη 4 ρξφληα. Θα θνζηίζεη γηα εκέηεξνπο θάηη παξαπάλσ απφ...  
26.000.000 επξώ!!!!  
Πηνπο ζπλαδέιθνπο αλαπιεξσηέο ή έζησ θαπνηνπο ιίγνπο κνλίκνπο πνπ ζα δηδάμνπλ ζα πάλε 
θάπνηα ειάρηζηα ςίρνπια απ΄απηά. Ρα ππφινηπα ζηνλ κεραληζκφ ηνπ πεηξακαηηζκνχ θαη ηεο 
απνηίκεζεο πνιχ ςειά θαη πάλσ απφ ηα ζρνιεία θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο!  
Τεθίζηε ΠΛΔΘ ζπλάδειθνη! 

 
Εθινγηθά  

 
4) ε πνηά πνιηηηθή ζπγθπξία γίλνληαη νη εθινγέο γηα ην Δ ηεο Α΄ΕΛΜΕ Αραΐαο; 

Νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.Π. γίλνληαη ζε κηα θξίζηκε ζπγθπξία.  

Ρελ ραξαθηεξίδνπλ ν θαηαηγηζκφο αληηιατθψλ θαη αληηεθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ.  

Ρελ δηαλζίδνπλ επηθνηλσληαθά θπβεξλεηηθά success story κε ηε ζηήξημε ηεο ΔΔ.  

Έκκεζα θαη κεξηθέο θνξέο άκεζα βάδνπλ πιάηε ζηε κλεκνληαθή θαλνληθφηεηα πνπ έρνπλ επηιέμεη 

ηα ζπλδηθάηα ηχπνπ ΓΠΔΔ – ΑΓΔΓ – ΝΙΚΔ.  

Ρελ ίδηα ζηηγκή νη κε κλεκνληαθέο δπλάκεηο ηνπ ΞΑΚΔ δξνπλ κφλν γηα «ειάρηζηα» κηθξά 

δεηήκαηα, πξνσζνχλ ζπκβνιηθέο αληηδξάζεηο θαη παίδνπλ ζηα φξηα ηνπ ηδηφηππνπ δηθνχ ηνπο 

«θνκκαηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ».  

Ρν απνηέιεζκα είλαη λα κελ δεκηνπξγνχλ θακία επξχηεξε ζπκκαρία κε άιιεο νξγαλσκέλεο 

αλεμάξηεηεο αληηκλεκνληαθέο δπλάκεηο (πέξαλ ηεο έληαμεο ζην ζρεδηαζκφ ηνπο), φπσο νη 

Ξαξεκβάζεηο ζην ζπλδηθαιηζηηθφ επίπεδν, κε δπλάκεηο πνπ κπνξνχλ λα απεγθισβίδνληαη απφ ηνλ 

ΠΟΗΕΑ, φπσο ην Κέησπν ζηελ Αραΐα, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα επξχηεξε αληίζηαζε πνπ λα 

βάιεη θξαγκφ ζηα κέηξα ζε πξψην επίπεδν θαη λα γελλήζεη λέα, αιιά θαη κε άιινπο αλεμάξηεηνπο 

πξννδεπηηθνχο ρψξνπο θηλήκαηα, θιπ. Δπνκέλσο κηα πεξίεξγε κηθξνγξαθία ηνπ «αξηζηεξνχ 

νινθιεξσηηζκνχ» δελ επηηξέπεη λα ππάξμνπλ απφ ηα θάησ πνιηηηθά ζρήκαηα πνπ έρεη αλάγθε ε 

επνρή γηα λα κεηαιακπαδεπηεί ζηε λέα γεληά ζηελ λέα βάξδηα ησλ εξγαδφκελσλ, αλέξγσλ θαη 

ειαζηηθά εξγαδφκελσλ λέσλ ε θιφγα ηεο δηεθδίθεζεο γηα κηα θαιχηεξε αλζξψπηλε θνηλσλία. 

Θνηλσλία κε αμηνπξεπείο φξνπο δνπιεηάο θαη δηαβίσζεο γηα ηνπο λένπο, ζεβαζκφ ζηνπο απφκαρνπο 

ηεο εξγαζίαο κε πξαγκαηηθή ζχληαμε -θαη φρη ςίρνπια- γηα φια ηα επαίζζεηα θνηλσληθά 



ζηξψκαηα, εηδηθά ηα πξφζσπα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηνπο ειηθησκέλνπο ελ γέλεη θαη ηνπο 

πνιχηεθλνπο. 

 

5) Πνηέο παξαηάμεηο νπζηαζηηθά βάδνπλ πιάηε γηα λα πεξάζνπλ ηα ςεθηζκέλα θαη ηα 

επόκελα κλεκνληαθά κέηξα ησλ ΕΕ –ΟΟΑ; 

Θπξίσο νη παξαηάμεηο ησλ πνιηηηθψλ ρψξσλ ησλ πέληε κλεκνληαθψλ θνκκάησλ ζηε Βνπιή (βιέπε 

3ν κλεκφλην ζηηο 14/08/2015).  

Ξξψην βηνιί βεβαίσο νη ΓΑΘΔ θαη ΠΛΔΘ, κε εμηζνξξνπεηηθφ ξφιν ηεο ΞΔΘ, πνπ νλνκάδεηαη ζηε 

λέα γιψζζα «ζχλζεζε»...  

Γελ ζα επηηξέςνπκε ζηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο κπιε, θαθε-ξφδ θαη πξάζηλεο λ’ αιψζνπλ πιήξσο 

ηελ ΔΙΚΔ, φπσο ηελ ΝΙΚΔ. 

Γελ πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα επηηξέςνπκε ηελ άισζε ηνπ ζσκαηείνπ  δίλνληαο ζηήξημε θαη 

ςήθν ζηηο ίδηεο ή άιιεο θνκκαηηθέο θαη θπβεξλεηηθέο θαζεζησηηθέο δπλάκεηο, δηφηη νη φπνηνη 

θνκκαηηθνί εγθάζεηνη θαη ηα ζηειέρε ζα  δηαιχζνπλ ην ζσκαηείν ή ζα ην  ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα 

αιιφηξηνπο ζθνπνχο θαη ίδηα σθέιε! 

 

6) Θέινπκε εξγνδνηηθό ζπλδηθαιηζκό; 

Γείηε: Ζ ΓΑΘΔ έρεη ζην ΓΠ θαη ζην πξνεδξείν ηεο ΔΙΚΔ ηξεηο ...δηεπζπληέο! Έρεη αθφκα έλαλ 

αηξεηφ. Όζνη δηέζεηαλ κφξηα απφ αηξεηνχο έθαλαλ λνκηθά θαη «εζηθά» ρξήζε. Θάηη πνπ έρεη 

δηδάμεη θαη ε ΞΔΘ (ΞΑΠΞ).  

Έθαλε ρξήζε θαη ν ζηξαηεγφο ησλ ηνπηθψλ ΠΛΔΘ. Αθνινχζεζε θαη ν έλαο εθ ησλ αηξεηψλ ζην 

ΞΠΓΔ απφ ην Κέησπν. Τεθίζηε ηνπο! 

 

7) Η πιεηνςεθία ηεο ΟΛΜΕ «θνηκάηαη» ή βνεζά ηελ θπβέξλεζε ζηα ζηξαηεγηθά ηεο 

ζρέδηα; 

Νη έμη (3+3) ησλ ΠΛΔΘ-ΓΑΘΔ ηελ δηεηία 2015-2017 θαη ΓΑΘΔ-ΠΛΔΘ απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017 

(κε ζπκπιήξσκα ηψξα ζηα θξίζηκα ηελ ΞΔΘ –βιέπε εηζήγεζε Νθησβξίνπ 2017) αθνινπζνχλ ηελ 

κλεκνληαθή θαλνληθφηεηα. Ξαηνχλ πάλσ ζηελ απνγνήηεπζε θαη ηε ζεκαληηθή απνρή απφ ηα 

πξσηνβάζκηα ζσκαηεία ησλ «ειεχζεξσλ απφ δεζκεχζεηο θαζεγεηψλ». Ρν ζθεληθφ 

επαλαιακβάλεηαη κνλφηνλα: Νη αληηδξαζηηθέο θπβεξλεηηθέο ξπζκίζεηο δειαδή: 

Α) Ζ αληηδξαζηηθή πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηηο πξνζιήςεηο ησλ αλαπιεξσηψλ (πξφπεξζη). 

Β)  Ρν  πφξηζκα Ιηάθνπ (πέξζη).   

Γ)  Ζ πξφηαζε γηα ην λέν Ιχθεην (θέηνο). 

Κφλν θξαζηηθή απφξξηςή ηνπο θαη εηδηθά κφλν ζηα επηκέξνπο ζεκεία ηνπο απφ ηελ ΝΙΚΔ. 

Θαηά ηα άιια ε ΝΙΚΔ έθαλε  θάιεζκα ζπκκεηνρήο ζηνπο ζηεκέλνπο δηαιφγνπο ηνπ ππνπξγείνπ κε 

θσκηθνηξαγηθέο ππνζρέζεηο γηα θηλεηνπνηήζεηο θαη απεξγίεο φηαλ ζα θαηαηεζνχλ γηα ςήθηζε! 

 

8) Σν Μέησπν απνηειεί αμηόπηζηε ελαιιαθηηθή επηινγή ζηελ Α΄ ΕΛΜΕ Αραΐαο; 

Ρα ζηειέρε ηνπο, κεηά ηελ θαηάξξεπζε θαη ησλ ειάρηζησλ πξνζδνθηψλ ηνπο απφ κηα θπβέξλεζε 

ΠΟΗΕΑ θαη ηελ «απνγνήηεπζή» ηνπο δελ κπνξνχλ αθφκα λα βξνπλ λέν ελζνπζηψδεο ηδενινγηθν-

πνιηηηθφ πιαίζην γηα ζνβαξέο ζρεδηαζκέλεο αληηδξάζεηο.  

Γελ είλαη ηπραίν φηη ζην ΓΠ ηεο Α΄ ΔΙΚΔ θέηνο ε πιεηνςεθία ησλ απνθάζεσλ πξνέξρεηαη απφ ην 

ρψξν ηεο Δθπ. Ξαξέκβαζεο (7ε ςήθνο).  

Έηζη εμεγείηαη θαη ε γλσζηή ελεκεξσηηθνχ θαη φρη καρεηηθνχ θηλεκαηηθνχ ηχπνπ παξνπζία ηνπο 

ζην ΞΠΓΔ Αραΐαο θαη ζην ΑΞΠΓΔ Γπη. Διιάδαο, φπσο θαη ε ελζσκάησζε ζηειερψλ ηνπ θαη ε 

πξνψζεζή ηνπο ζε  δηεπζπληηθέο θαη άιιεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο. 

 

9) Πνηά είλαη ε  πην «επηθίλδπλε» παξάηαμε ζηελ Α΄ ΕΛΜΕ Αραΐαο; 



Μα θπζηθά  ...ε «Παξέκβαζε»! Ρν επηβεβαηψλεη ην ΞΑΚΔ ζηελ 3ε ζειίδα ηεο πξνεθινγηθήο 

ηνπ πξνθήξπμεο θέηνο (sic).  

Γηα αθξηβψο ηελ αλάπνδε ινγηθή, είκαζηε επηθίλδπλνη γηα ηνπο ζπζηεκηθνχο θαη κλεκνληαθνχο 

ζρεδηαζκνχο. Ρν  ζρήκα ησλ ΠΛΔΘ  καο ζεσξεί πξψην βηνιί ζηηο αληηζηάζεηο, ην δε Κέησπν 

επρφηαλ λα εμαθαληζηνχκε. 

Απαληάκε ζην ΞΑΚΔ, αιιά θαη ζηνπο άιινπο θίινπο ηεο αξηζηεξάο, φηη ερζξφο δελ είλαη ε 

Ξαξέκβαζε αιιά νη κλεκνληαθέο θπβεξλήζεηο θαη νη παξαηάμεηο ηνπο κε ζπληεξεηηθή αληηιατθή 

πνιηηηθή. To ζπκβνπιεχνπκε -αλ κπνξεί λα αθνχζεη- εθεί λα δψζεη βάζε ζηελ αληηπαξάζεζε.  

Δκείο ηελ αιιαγή ησλ πξαγκάησλ δελ  ηελ κεηξάκε κε αιιαγή ησλ παξαηάμεσλ ζηα Γ.Π., αιιά κε 

αιιαγή ησλ πξαγκαηηθψλ ζπζρεηηζκψλ ζην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη ηελ θνηλσλία 

ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

10) Από πνπ κπνξεί λα αλαθύεηαη ε ειπίδα θαη λα εδξάδεηαη ε δύλακε ηεο  

αλαζύληαμεο ηνπ ζπλδηθάηνπ;  

Θεσξνχκε φηη δελ βξίζθεηαη πιένλ ζε ΑΓΔΓ-ΓΠΔΔ ή ΝΙΚΔ, αιιά ζηνλ νξηδφληην αγσληζηηθφ 

ζπληνληζκφ ησλ ΔΙΚΔ θαη ησλ άιισλ ζσκαηείσλ, κε ζρέδην θαη δχλακε πνπ ζ’ αληιείηαη απφ «ηα 

θάησ» θαη φρη απφ κηα γξαθεηνθξαηεία ηχπνπ «ΞΑΚΔ».  

Ν θαζνξηζκφο ζαθνχο ζπλεθηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ πιαηζίνπ αηηεκάησλ, εληαίνπ γηα φιν ην 

δεκφζην, πνπ λα ηξαβάεη θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ν νπνίνο «αγθσκαρά» ζπλδηθαιηζηηθά. 

 Ζ επηζηξνθή ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο, ε νξγάλσζε επηηξνπψλ αγψλα, ε ελίζρπζε θαη 

καδηθνπνίεζε ησλ απζεληηθψλ δηαδηθαζηψλ βάζεο, ν νξηδφληηνο ζπληνληζκφο ησλ ΔΙΚΔ Γπη. 

Διιάδαο θαη φρη κφλν, ε θνηλή δξάζε ησλ αγσληζηηθψλ δπλάκεσλ είλαη ε κφλε απάληεζε ζηελ 

αγσληζηηθή απξαμία πνπ έρεη επηβιεζεί ζηελ ΝΙΚΔ απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ θπβεξλεηηθνχ θαη 

θνκκαηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ θαη επηδηψθεηαη θαη ζηε δηθή καο ΔΙΚΔ.  

Δίλαη αλαγθαία κηα λέα πξαγκαηηθή ελφηεηα βάζεο ησλ δπλάκεσλ ηεο εξγαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο πγείαο ζε ηξία βαζηθά αηηήκαηα: 1) Δηνξηζκνί γηα λα θαιπθζνχλ ηα θελά, 2) 

Δηεθδίθεζε ηνπ ρακέλνπ κηζζνινγηθνχ ρξφλνπ θαη ησλ Γψξσλ Σξηζηνπγέλλσλ, Ξάζρα, Αδείαο 

(14νο Κηζζ.) πνπ αθφκα πθίζηαηαη νξηαθά ζηνλ ηδσηηθφ ηνκέα, 3) Μείσζε ησλ νξίσλ 

ζπληαμηνδφηεζεο – αμηνπξεπή ζχληαμε.  

Δίλαη απαξαίηεην ε ελφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο λα δηακνξθσζεί αλνηθηά ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο, ζηα ζρνιεία, ζηα ακθηζέαηξα, ζηηο δηαδειψζεηο.  Γειαδή, νη δπλάκεηο ηεο εξγαζίαο λα 

ελψλνληαη θαη λα κελ απνκνλψλνληαη ζε μερσξηζηέο «πιαηείεο» θαη θνκκαηηθά γξαθεία.  

 

11) Ση πξνζόληα θαη εθόδηα νθείινπλ λα έρνπλ νη παξαηάμεηο ζην επόκελν Δ, ώζηε λα 

θηάζνπκε ζ’ απηόλ ην ζρεδηαζκό; 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αγσληζηηθή θαη αλεμάξηεηε 

θπζηνγλσκία κηαο ΔΙΚΔ –θαη έρεη εθηηκεζεί ηδηαίηεξα απφ ηνπο θαζεγεηέο πνπ απέρνπλ απφ ηνπο 

ζπλδηθαιηζηηθνχο, δηνηθεηηθνχο θαη θνκκαηηθνχο κεραληζκνχο- είλαη ε δηαρξνληθή 

αληδηνηέιεηα, ε έιιεηςε  παξσπίδσλ, ε ζπλερήο αγσληζηηθόηεηα, ε εξγαηηθόηεηα θαη ε 

ζύλζεζε λέσλ ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ πξνο ην γεληθό ζπκθέξνλ ησλ θαζεγεηώλ ηάμεο,  

δειαδή ησλ κάρηκσλ αλζξώπσλ ηνπ ζρνιείνπ.  

Αθόκα είλαη ε δηάζεζε γηα αλνηθηφ, αιιά πξσηίζησο εηιηθξηλή δηάινγν,  ε αληηκεηψπηζε κε ίζνπο 

φξνπο φισλ ησλ Γηνηθεηηθψλ  Θπβεξλεηηθψλ Πηειερψλ -απφ φπνπ θαη αλ πξνέξρνληαη- ε 

πξνζπάζεηα γηα αθξηβνδίθαηα ζέζε ζε θάζε δήηεκα ρσξίο λα ρατδέςνπκε η’ απηηά θαλελφο γηα 

πξφζθαηξε εμαξγχξσζε ζηελ θάιπε, ε επηκνλή ζε ζπγθξφηεζε κε παλαλζξψπηλεο πνιηηηθέο αξρέο 

θαη αμίεο ρσξίο ππνρσξήζεηο θαη ππαλαρσξήζεηο. 

Γηα ηνπο παιηνχο πνπ ζηεξίμακε ηελ Δθπαηδεπηηθή Ξαξέκβαζε, αιιά θαη γηα ηνπο λένπο, λέεο 

ζπλαδέιθνπο θαη ζπλαδέιθηζζεο πνπ ηελ αλαζπγθξνηνχλ ΡΥΟΑ, είλαη νη θαιχηεξεο 

παξαθαηαζήθεο καο, γηα λα βνεζήζνπκε ζηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θηλήκαηνο, λα 



αληιήζνπκε θξεζθάδα γηα ηελ ΔΙΚΔ, λα πξνσζήζνπκε αξρέο πνπ πξέπεη λα θαζνξίδνπλ ην ξφιν 

ελφο θαζεγεηή ζην ζρνιείν κε κε ηππηθή δεκνζηυπαιιειηθή λννηξνπία, ζηε δσή θαη ζηελ θνηλσλία 

κε απηνηέιεηα ζηε δξάζε ηνπ απφ ηελ εθάζηνηε θεληξηθή εμνπζία. 

Εκείο δελ ζα πάξνπκε ηελ ςήθν ησλ ζπλαδέιθσλ λα ηελ πάκε βόιηα ζε θαλέλα 

θνκκαηηθό γξαθείν, αιιά ζα ηελ πνιιαπιαζηάζνπκε ζηηο ζπλειεχζεηο, ζηηο δηεθδηθήζεηο, ζηα 

ζρνιεία, ζηνπο αγψλεο, ζηελ ζθέςε ζηνλ πνιηηηζκφ, δηεθδηθψληαο απφ πνπξγνχο, 

Ξεξηθεξεηάξρεο, Ξξντζηακέλνπο θαη Γεκάξρνπο ηα δίθαηα ηνπ θιάδνπ. 

 

12)  Πσο ζα ζεθώζεη ε Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε έλα ηέηνην ζρεδηαζκό; 

Ζ Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε, είλαη έλα ηζηνξηθφ αλεμάξηεην πνιπξεπκαηηθφ πξννδεπηηθφ 

αγσληζηηθφ ζρήκα θαη δελ θαζνδεγείηαη απφ θαλέλα πνιηηηθφ θνξέα.  

Απνηειεί ζπληζηακέλε θπξίσο αλέληαρησλ ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ απ’ φιν ην θάζκα ηεο 

καρφκελεο δεκνθξαηηθήο θαη νξακαηηθήο θνηλσλίαο θαη δελ είλαη ζπληζηψζα θαλελφο θνκκαηηθνχ 

κεραληζκνχ. 

Απηφ απνηειεί πεγή δχλακεο, γηαηί ιεηηνπξγεί κε δηαδηθαζίεο άκεζεο δεκνθξαηίαο, κε ηηο νπνίεο 

θαζνξίδεη ηε δξάζε ηεο, ηαπηηζκέλε κε ηα ζπκθέξνληα ηεο παηδείαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά 

θαη αδπλακία, δηφηη θάπνηεο θνξέο δέρηεθε θαη πξφζσπα πνπ γηα έλα δηάζηεκα είραλ ηέηνηα 

ραξαθηεξηζηηθά, αιιά ε δσή θαη ε θξίζε ζπρλά ηα άιιαμε, κε απνηέιεζκα λα επηιέμνπλ άιινπο 

δξφκνπο. 

 Έηζη φκσο ιεηηνπξγεί έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο θαη έηζη αλαπηχζζεηαη, θη απηή είλαη θαη ε 

νκνξθηά ηνπ θφζκνπ πνπ δηαξθψο βξίζθεηαη ζε θίλεζε.  

Όζνη ζπγθξνηνχκε θαη πξσηνζηαηνχκε ζηελ Εθπαηδεπηηθή  Παξέκβαζε ζήκεξα πηζηεχνπκε 

ζηελ θνηλή δξάζε ησλ αγσληζηηθψλ δπλάκεσλ θη φρη ζηηο άγνλεο αληηπαξαζέζεηο.  

Γελ δερφκαζηε φκσο λα γίλνπκε ζθαιί γηα άκεζεο ή έκκεζεο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο, εγσηζηηθέο 

αμηψζεηο ή γηα αιιφηξηνπο ζθνπνχο. 

 Ρν έρνπκε απνδείμεη θαη ην απνδεηθλχνπκε θαζεκεξηλά κε ηελ δξάζε καο, ηηο επηινγέο, ηα βήκαηα 

κπξνζηά ηνπο αγψλεο. 

 Βεβαίσο θάλακε θαη ιάζε ηαθηηθήο θάπνηεο θνξέο. Γπξίζακε πίζσ γηα λα ηα δηνξζψζνπκε κε 

ππνκνλή, αιιά πάληα ε ππμίδα ηεο ζηξαηεγηθήο είρε θαη έρεη σο θαηεχζπλζε ηνλ Ραμηθφ, 

Δξγαηηθφ, Δθπαηδεπηηθφ θαη Ξνιηηηζκηθφ Ξνιηθφ Αζηέξα.  

 

13) Μήπσο έρεη λόεκα ε παζεηηθή ζηάζε, ε αδηαθνξία  ή  ε απνρή από ηηο εθινγέο ηνπ 

ζσκαηείνπ;  

Δίλαη ηξείο δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο πνπ ελ θαηαθιείδη έρνπλ ην ίδην θαθφ απνηέιεζκα: 

Λα κελ έρνπκε θαηαζέζεη ηελ γλψκε καο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηνλ θιάδν γηα ηελ εξρφκελε ρξνληά 

θαη λα αθήζνπκε ρσξίο ζηήξημε δπλάκεηο πνπ κειινληηθά ζα ρξεηαζηνχκε σο κέζν ππεξάζπηζήο 

καο θαη σο φρεκα δηεθδίθεζεο φηαλ ππάξμεη αλάγθε ζε επνρέο «αλνκβξίαο». 

Αληίζεηα: 

Ζ  ζπκκεηνρή ζην ζσκαηείν, ζηηο δηεθδηθήζεηο, ζηηο  απεξγίεο, ζηηο ζπλειεχζεηο θαη ε ςήθνο ζηελ 

Δθπαηδεπηηθή Ξαξέκβαζε νινθιεξώλεη κηα ζέζε πνπ δελ επηηξέπεη ζηνπο κλεκνληαθνχο θαη 

θνκκαηηθνχο κεραληζκνχο λ’ αιψζνπλ ην ζπλδηθάην θαη απνηειεί ηνλ βαζηθφ κνριφ γηα λ’ αλζίζεη ε 

ζπιινγηθή εθπαηδεπηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή ειπίδα ζην πξσηνβάζκην ζσκαηείν ρσξίο 

απόκαθξεο αλαζέζεηο. 

Ζ ζέζε απηή θαη ε ςήθνο ζηελ Ξαξέκβαζε απνηειεί ην ζεκέιην γηα ηελ ζπλνιηθφηεξε αλάπηπμε 

ηεο γεληθφηεξεο ειπίδαο γηα λα αληηζηαζνχκε ζε επνρέο εμαηνκίθεπζεο, παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ 

κεγάινπ θεθαιαίνπ ησλ ιίγσλ θαη ηεο δηθήο καο «Απνηθίαο Σξένπο», απέλαληη ζηελ θηψρεηα ηνλ 

εθθαζηζκφ ηεο Δ.Δ., ηελ πνιεκνθάπειε πνιηηηθή ησλ νινθιεξσηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ ΛΑΡΝ θαη 

ησλ θάζε ινγήο ηκπεξηαιηζηψλ, αθφκα θαη ηεο δηθήο καο  αξηζηεξνδέμηαο θπβέξλεζεο πνπ κπαίλεη 

ζηελ ινγηθή ηνπ εκπνξίνπ φπισλ θαη πνιέκνπ. 



Απέλαληη ζ’ απηνχο πνπ ζέινπλ ηελ Διιάδα ρψξα ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ κε έξγα, δξφκνπο θαη 

ππνδνκέο γηα ιίγνπο, πνπ ηα πιεξώλνπλ νη πνιινί θαη πλίγνληαη ζηηο Κάλδξεο κε κηα βξνρή. 

 

14) Αμίδεη λα ζηεξίμνπκε ηελ Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε; Γηαηί Παξέκβαζε;  

Ναη! Γηαηί ε Παξέκβαζε: 1) Έβαιε ηελ ζθξαγίδα ηεο ζην ζσκαηείν. 2) Ξξφηεηλε ηελ 

πιεηνςεθεία ησλ ζεκάησλ πνπ άλνημε ην ζσκαηείν. 3) Έγξαςε, φπσο θαη πέξζη, ηελ πιεηνςεθία 

ησλ αλαθνηλψζεσλ. 4) Ξνιινί παξεκβαζηαθνί είκαζηαλ κπξνζηά κε ην παλφ θαη ηα ζπλζήκαηα 

ηνπ ζσκαηείνπ ζε θάζε θηλεηνπνίεζε, ζε θάζε αγψλα, ζε θάζε απεξγία, ζε ζχλδεζε κε ηα 

ζσκαηεία ηεο πγείαο θαη ηεο εξγαζίαο θαη φρη απνκνλσκέλνη ζε θνκκαηηθά παλψ θαη άιιεο 

απφκαθξεο πιαηείεο.  

Αλνίμακε θαη ζηεξίμακε ηα δεηήκαηα κε επηκνλή κέρξη ηέινπο: 

Α) Πε θάζε πεξίζηαζε θαη ζε βαζηθέο αλαθνηλψζεηο βάδακε ην ηξίπηπρν ΓΗΝΟΗΠΚΝΗ – ΚΗΠΘΝΠ –

ΠΛΡΑΜΖ. 

Β) Ξξψην καο κέιεκα ε ππεξάζπηζε ηνπ αδχλακνπ θξίθνπ ησλ Αλαπιεξσηψλ ΑΞΥ θαη ΑΚΥ θαη 

ησλ Διαζηηθά εξγαδφκελσλ ησλ ΗΔΘ ηεο Υξνκηζζίαο θαη ησλ αλχπαξθησλ εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ.  

Γ) Ξξσηνζηαηήζακε λα βγεη αλαθνίλσζε γηα ηηο Γεκηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη Θεκαηηθή εβδνκάδα 

θαη θάλακε ζπλερή Ξαξέκβαζε ζηα κνλνήκεξα «Δπηκφξθσζεο» ην Πεπηέκβξε. 

Γ) πεξαζπίζακε ηελ ιεηηνπξγία ησλ Νιηγνκειψλ Ρκεκάησλ κε 10 θαη κε 9 Καζεηέο πνπ ήζειε λα 

θιείζεη ε Γηνίθεζε εηδηθά ζηα εζπεξηλά ΔΞΑΙ αιιά θαη γεληθφηεξα.  

πεξαζπίζακε ηα ζρνιεία απέλαληη ζηηο ζπγρσλεχζεηο. 

Δ) πεξαζπίζακε ην εληαίν ηεο Γλψζεο κε αίηεκα νη Δθπαηδεπηηθνί ζηα Δ.Θ. λα δηδάζθνπλ θαη ηελ 

Θεσξία θαη ην Δξγαζηήξην ηνπ Καζήκαηνο. 

Ε) Δπηκείλακε θαη ζηεξίμακε θάζε θηλεηνπνίεζε ζπλαδέιθσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ ζρνιείσλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 27αξηα Ρκήκαηα ζηεξίδνληαο ηελ ζέζε ηνπ ζσκαηείνπ γηα 20 καζεηέο ζηελ 

ζεσξία θαη 10 ζηα εξγαζηήξηα.  

Ζ) Αλνίμακε ην Κηζζνινγηθφ κε ηα δηαδνρηθά θείκελα ηνπ Ξαλ. Κπνχξδαια ζε Ξαλειιαδηθφ 

Δπίπεδν. 

Θ) Κηιήζακε γηα ην Αζθαιηζηηθφ βάδνληαο ηελ ινγηθή ηνπ Αλαδηαλεκεηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

φινπο ζε αληηπαξάζεζε κε ζπληεξεηηθέο θσλέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνσζνχλ ηνλ Κεζαίσλα ηνπ 

αληαπνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο ησλ ιίγσλ θαη εθιεθηψλ. 

Η) Πηεξίμακε ηελ επηηξνπή ησλ απνζπαζκέλσλ ζηελ πξσηνβάζκηα ζπλαδέιθσλ Γαιιηθήο 

Αγγιηθήο Φηινινγίαο θαη Γπκλαζηψλ απέλαληη ζε κηα ζεηξά ζέκαηα πνπ αλέθπςαλ κε ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ην my school θαη ηελ αχμεζε σξαξίνπ πνπ ήζειε λα ηνπο θάλεη ε Γηνίθεζε. 

K) Ήκαζηαλ ε κφλε Ξαξάηαμε πνπ θάλακε Ξαξέκβαζε ζηελ εκεξίδα γηα ηελ καζεηεία πνπ έθαλε 

ε Γηνίθεζε θαη ην ππνπξγείν ζην 2ν ΔΘ – 5ν ΔΞΑΙ, φπνπ θαη αληηπαξαηεζήθακε κε ηελ Γξακκαηέα 

ηνπ ππνπξγείνπ θ. Θαθεηδνπνχινπ ππεξαζπίδνληαο ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηα Πξαθηηθή 

Άζθεζε κε Πιήξε Μηζζό θαη Αζθάιηζε, κε αύμεζε εξγαζηεξηαθώλ σξώλ θαη 

ελίζρπζε ησλ ΕΠΑΛ ζε αληίζεζε κε ηελ καζεηεία ησλ ΔΠΞΑ  - ΝΑΔΓ  - Λέα Γίρξνλα 

Ξξνγξάκκαηα Θαηάξηηζεο ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ. Ήκαζηαλ ε κφλε Ξαξάηαμε πνπ απέλαληη ζε φιν 

απηφλ ηνλ θπθεψλα ηεο θαηάξηηζεο επαλαθαηάξηηζεο κηιάκε αλνηθηά γηα ζηήξημε ησλ ΔΞΑΙ. 

Ι) Ξξνηείλνπκε θαη πξνσζνχκε εδψ θαη θαηξφ  ην αίηεκα γηα ελίζρπζε ησλ μελφγισζζσλ 

καζεκάησλ θαη ιήςε πηζηνπνίεζεο κέζα ζην δεκφζην ζρνιείν, έλα αίηεκα πνπ δπζηπρψο ε 

αληθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο πάεη λα αθπξψζεη, δηφηη αληί λα ην εληζρχζεη ζην Γπκλάζην ην 

πεγαίλεη ζηηο θαιέλδεο ηεο Γ΄ Ιπθείνπ ηαπηφρξνλα κε ηηο Ξαλειιαδηθέο εμεηάζεηο.    

Κ) Ξξνηείλνπκε ζην Γπκλάζην λα επαλέιζνπλ νη ψξεο ησλ καζεκάησλ  Φπζηθήο –Βηνινγίαο – 

Γεσινγίαο - Αξραίσλ θαη Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο, πνπ θφπεθαλ θαη λα εληζρπζεί ε Ρερλνινγία κε 

θεθάιαηα  Κεραλνινγίαο – Ζιεθηξνινγίαο – Γεσπνλίαο θαη Νηθνλνκίαο ψζηε λα εκπινπηηζηεί ε 

Γλψζε κε δηαιεθηηθή ζχλδεζε ζεσξίαο θαη εθαξκνγήο ζε αληίζεζε κε ηελ θνξντδία ησλ 



δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη λέεο αληζφηεηεο ζα βάιεη ηα θξνληηζηήξηα πην 

βαζηά ζην παηρλίδη θαη ζα εηζάγεη ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε.  

 

15) Πνηά αηηήκαηα αηρκήο εθηηκάηε όηη είλαη αλαγθαία θαη κπνξνύλ λα 

θαζπζηεξήζνπλ, αιιά θαη λα θάλνπλ ξσγκέο ζηελ πνιηηηθή ηνπο, ώζηε λα έρεη λόεκα 

ην αίηεκα ησλ κεγάισλ αλαηξνπώλ; 

Πην ηέινο ηεο επηηπρεκέλεο εθπαηδεπηηθήο εθδήισζεο – ζπδήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

επηηπρία ζηελ Ξάηξα  κε επζχλε καο απηφ ήηαλ ην επηζηέγαζκα θαη ην κεγάιν εξψηεκα. Ρν 

επηχρεκα ήηαλ πσο ζην ηέινο θάλεθαλ πνηά κπνξεί λα είλαη ηα ιίγα θαη αλαγθαία αηηήκαηα γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ καδηθφ θίλεκα θαη λα επηθέξνπλ θαζπζηεξήζεηο θαη ξσγκέο. Δηεθδηθνύκε 

άκεζα, σο αηηήκαηα αηρκήο σο εθπαηδεπηηθό θίλεκα: 

1) Μαδηθνί κόληκνη δηνξηζκνί ηώξα! Κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ζηα ηκήκαηα. Πηήξημε 

ηνπ ζρνιείνπ ηεο γεηηνληάο. Όρη ζηελ επηινγή ζρνιείσλ. Όρη ζηηο ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ. 

2) Όρη Λύθεην-Φξνληηζηήξην θαη «Super Market»! Ξιήξεο απνζχλδεζε ηνπ Ιπθείνπ απφ  

ηελ εηζαγσγή ζηα ΑΔΗ θαη ηελ θαηάξηηζε – καζεηεία.  

Λα ζηακαηήζνπλ νη άγνλνη πεηξακαηηζκνί ηχπνπ ΝΝΠΑ γηα ηελ θξνληηζηεξηνπνίεζε ησλ ΓΔΙ. 

Ιχθεην γεληθήο παηδείαο γηα φια ηα παηδηά. 

 Εληαία γλώζε ζε 14ρξνλν (εληαίν) ππνρξεσηηθό ζρνιείν καδί κε ηα δύν έηε 

πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. 

 Όρη ζε νπνηαδήπνηε αμηνιόγεζε-ρεηξαγώγεζε-θαηάηαμε πξνζώπσλ θαη δνκώλ.  

3) Αύμεζε ηνπ θαζαξνύ κηζζνύ ηώξα. 1000 Δπξψ θαζαξά ν λενδηφξηζηνο.  

Όρη ζηελ θινπή ηνπ κηζζνινγηθνχ ρξφλνπ 2016 θαη 2017.  

Μεπάγσκα ηψξα ησλ ΚΘ θαη σξίκαλζε κφλν κε ην ρξφλν εξγαζίαο.  

Όρη ζε λέα αχμεζε ηνπ δηδ. ρξφλνπ.  

Λα επαλέιζεη ην δηδ. σξάξην ζηα επίπεδα ηνπ 2013. Δπαλαθνξά ηνπ Γψξνπ 14νο Κηζζφο. 

4) Δηπιαζηαζκόο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ζρνιείσλ από ηελ Πνιηηεία.  

Όρη ζηε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο. Θακηά δήζελ απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ. 

 

Κεληξηθή πνιηηηθή θαη εθπαηδεπηηθή Σπγθπξία 
 

16) Πνηά είλαη ηα κείδνλα πνιηηηθά ηεθηαηλόκελα πνπ απνηεινύλ πξαθηηθά ηα λέα 

δεηήκαηα πνπ καο επεξεάδνπλ σο πιέγκα θαίξηα θαη θέξλεη ην 3ν κλεκόλην ζηε λέα 

ηνπ θάζε; 

Πε εμέιημε βξίζθεηαη λένο γχξνο ιεειαζίαο ησλ ιατθψλ ζπκθεξφλησλ κε ην άλνηγκα παληόο 

είδνπο πιεηζηεξηαζκώλ, κε ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ αληηιατθνχ πξνϋπνινγηζκνύ 

(ππεξθνξνινγήζεηο, πεξηθνπέο ζε πγεία, πξφλνηα, αζθάιηζε, καησκέλα πξσηνγελή πιενλάζκαηα 

ζην 3,82%, θ.ά.), κε ηελ πξνώζεζε ησλ λέσλ 113 πξναπαηηνύκελσλ ηεο 3εο αμηνιόγεζεο 

(ηδησηηθνπνηήζεηο ζε ελέξγεηα, λεξφ, ηειέθσλν, δεκφζηα πεξηνπζία, λέν αληηαπεξγηαθφ 

ζπλδηθαιηζηηθφ λφκν, ειεθηξνληθνχο πιεηζηεξηαζκνχο γηα καδηθή αξπαγή ηεο ιατθήο θαηνηθίαο, 

θ.ά.) θαη γηα φινπο επηθξέκεηαη ε άκεζε εθαξκνγή κέηξσλ ηεο 2εο αμηνιόγεζεο (κείσζε 

ηνπ αθνξνιφγεηνπ θαη ησλ ζπληάμεσλ).  

Ρελ ίδηα ζηηγκή ε θπβέξλεζε επηδίδεηαη ζε έλα επηθνηλσληαθφ ξεζηηάι πξνζπάζεηαο πιήξνπο 

αληηζηξνθήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Ξξνπαγαλδίδεη σο θνηλσληθή πνιηηηθή ην πεξίθεκν κέξηζκα πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο καδηθήο 

θησρνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

17) Σειηθά ν ΟΟΑ θαη ε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ εηνηκάδεη κηα αλαγθαία 

κεηαξξύζκηζε ζηελ Εθπαίδεπζε; 



Θα ήηαλ Κεηαξξχζκηζε εάλ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αλάγθεο ηεο αλαγθαίαο κφξθσζεο φισλ ησλ 

παηδηψλ. 

Δάλ δελ κεηέηξεπε ην ππάξρνλ ππνρξεσηηθφ ζρνιείν ζε παξνρή ζξαπζκάησλ γλψζεο, ηα ΔΞΑΙ ζε 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζρνιείν γηα ηελ θαηάξηεζε θαη ηελ καζεηεία θαη δελ ζρεδίαδε ην Γελ. Ιχθεην 

ζε  ζρνιείν θξνληηζηήξην θαη ζε απφιπην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην γηα ηε γ/βάζκηα εθπ/ζε. 

Δάλ δελ εμεπηέιηδε ηελ εξγαζία ησλ κηζψλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ αχμαλε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ 

ζηα ηκήκαηα, δελ άλνηγε ηελ θεξθφπνξηα κε ηελ ελνπνίεζε ηεο ηππηθήο θαη ηεο κε ηππηθήο 

εθπ/ζεο κε ηα ΗΔΘ θιπ, εάλ δελ αληηθαζηζηνχζε ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ καζεηεία θαη ηνπο 

δαζθάινπο κε ηνπο εξγνδφηεο  θαη  δελ νδεγνχζε ην ζρνιείν ζηελ παξαθκή. 

Δάλ δελ εηνηκαδφηαλ λα απνηειεηψζεη ηα πηπρία ησλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ ζηα ΑΔΗ κε 

κεηαπηπρηαθή δηεηή πηζηνπνίεζε θαη δελ ηζαιαπαηνχζε ηνλ κφρζν ησλ αλαπιεξσηψλ πνπ 

αλαπιεξψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Δάλ ελ ηέιεη δελ έβαδε κε ην κλεκφλην ΗΗΗ θαη σο παξαδνηέα ηελ ηερλνγλσζία ηνπ ππεξεζληθνχ 

ειηηίζηηθνπ ΝΝΠΑ ζηα ζρνιεία!  

Δάλ δελ πξνσζνχζε αθεγήκαηα φηη βγαίλνπκε απφ ηα κλεκφληα ην 2018, ελψ ηφζν ε επηηξνπεία 

απφ ηελ ΔΔ φζν θη ππνηέιεηα ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηελ ΔΔ ζα ζπλερίδνληαη  κε ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ΓΛΡ απφ ηνλ ΔSM, ηα κλεκφληα απφ ηα επξσπατθά, πξνγξάκκαηα ηα νλνκαδφκελα «πβξίδηα». 

 

Γηα φια απηά … 

 

Απεξγνύκε θαη δηαδειώλνπκε ζηελ Παλ δεκνζηνϋπαιιειηθή –

Παλεξγαηηθή Απεξγία ζηηο 14  Δεθέκβξε ηνπ 2017 
 

***** 

 

Ψεθνδέιηην 

Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε  
Α΄Αραΐαο, κέινο ηεο ΑΕΚ Δπη. Ειιάδαο θαη Παξεκβάζεσλ Δ.Ε. 

 

 Αγγεινθσζηφπνπινο Βαγγέιεο, ΞΔ03, 10ν Γπκλ. Ξάηξαο 

 Αεδνλίδεο Ζιίαο, ΞΔ08, Κνπζηθφ Πρνιείν Ξάηξαο 

 Θαδάλεο Λεθηάξηνο (Άξεο), ΞΔ17.07, ΔΞΑΙ Θ. Αραΐαο, ΗΔΘ Ξάηξαο, ΗΔΘ Αηγίνπ 

 Θνπβαξάθε Γαξπθαιηά, ΞΔ02, 9ν ΓΔΙ Ξάηξαο 

 Θνπινπξηψηε Δηξήλε, ΞΔ04.04, 4ν ΓΔΙ Ξάηξαο 

 Θνπκπνχξα Καξία, ΞΔ05, Απφζπαζε Α/ζκηα Αραΐαο 

 Θπξαλαζηάζεο Γεκήηξεο, ΞΔ16.01, Κνπζηθφ Πρνιείν Ξάηξαο, ΑΚΥ 

 Καιιή Νπξαλία (Οάληα), ΞΔ03, Γπκλάζην – Ι. Ρ. Φαξψλ 

 Κπαιάλνο Γηψξγνο, ΞΔ04.04, 12ν ΓΔΙ Ξάηξαο 

 Κπειεξή Ληίλα, ΞΔ02, 7ν ΓΔΙ Ξάηξαο  

 Κπνχξδαιαο Ξαλαγηψηεο, ΞΔ04.01, Γπκλάζην – Ι. Ρ.  Σαιαλδξίηζαο 

 Ξαλνχζνο Βαζίιεο, ΞΔ02, ΓΔΙ Ξαξαιίαο 

 Πακπαδηψηεο Γηνλχζεο,ΞΔ04.01, Γπκλ. Ιαθθφπεηξαο, ΓΔΙ Θ. Αραΐαο 

 Φνπληάο Θεφδσξνο, ΞΔ03, ΓΔΙ Ιάππα 

 

Δελ απέρνπκε, γηαηί ζηεξίδνπκε θαη ςεθίδνπκε Εθπαηδεπηηθή 

Παξέκβαζε!  

Σηηο 13/12/2017. Σηα ζρνιεία Τεκπνλέξα, 8.30π.κ. έσο 7.00κκ  



Σεκείσζε: Ζ έληππε κνξθή είλαη αξθεηά ζπλεπηπγκέλε ιφγσ ρψξνπ. 


