
Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε  

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

 

 Σρεδηαζκόο λα ζπάζεη ε κλεκνληαθή θαλνληθόηεηα ή όρη;  

 Γξαθεηνθξαηηθόο θξαηηθόο θαη θνκκαηηθόο ζπλδηθαιηζκόο ή  

αθεδεκόλεπην δεκνθξαηηθό εθπαηδεπηηθό εξγαηηθό θίλεκα; 
 

Δελ απέρνπκε, γηαηί ζηεξίδνπκε θαη ςεθίδνπκε Εθπ.Παξέκβαζε 
 

Απεξγνύκε θαη δηαδειώλνπκε ζηελ Παλδεκνζηνϋπαιιειηθή – Παλεξγαηηθή Απεξγία ζηηο 14  

Δεθέκβξε ηνπ 2017   θαη θαηαζέηνπκε  ζηνλ θιάδν ηελ Εθινγηθή καο Δηαθήξπμε κε κνξθή 

εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ. Πην αλαιπηηθή ζηελ ηζηνζειίδα καο: https://eparemvasiax.wordpress.com.  

 

Ππλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

Απηή ηε θνξά, αληί αλαιπηηθήο πξνεθινγήο 

δηαθήξπμεο, απνθαζίζακε λα απαληήζνπκε ζε 

πνιιά εξσηήκαηα πνπ ζέηεηε εζείο ζε ζπδεηήζεηο 

καδί καο (ζρνιεία, εθδήισζή καο ή αιινύ) ή 

πξνθύπηνπλ από 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 θπβεξλεζε ησλ ΤΡΙΖΑΝΕΛ;   
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 όηη απμάλνπλ ηνλ εξγαζηαθό καο ρξόλν άκεζα θαη έκκεζα. Δθηόο από ηελ 
αύμεζε ησλ 2 δηδ. σξώλ επί ΛΓ-ΞΑΠΝΘ, είρακε επί ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ αύμεζε ησλ 2,5 εβδνκάδσλ ηνλ Κάτν 
κε «ιαγό» ηα Γπκλάζηα, πνπ θαίλεηαη λα επεθηείλεηαη. Ν ΝΝΠΑ πξνηείλεη 50ιεπηα, αύμεζε δηδ. σξαξίνπ, 
ππνρξεσηηθή παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα ζρνιεία 8:00 -14:00, αύμεζε ηνπ έξγνπ εθηόο σξαξίνπ ζην 
ζπίηη κε ηηο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, αξρήο γελνκέλεο από ηνπο ππεπζύλνπο εξγαζηεξίσλ. Όια απηά κε 
ηαπηόρξνλε ηάζε γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ θαζαξώλ απνδνρώλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θαζεγεηώλ ηάμεο 
θαη αύμεζε ησλ καζεηώλ ζηα ηκήκαηα, πνπ γηα θέηνο ε πιεηνςεθία ηνπο είλαη 26 – 27άξηα. Ξξνβάινπλ 
ινηπόλ ζηνλ Ρύπν «ηξνκνθξαηηθά ζελάξηα» πνπ κηιάλε γηα αύμεζε ηνπ δηδ. σξαξίνπ κέρξη ηηο 30 ώξεο 
γηα λα δηακνξθώζνπλ θνηλσληθό απηνκαηηζκό κε πην ππόγεην θαη πνλεξό ηξόπν από ηνπο Πακαξά –
Αξβαληηόπνπιν θαη ζηελ πξάμε αιιάδνπλ ην ηνπίν θαζεκεξηλά. Όζνη εθπαηδεπηηθνί λνκίδαλε όηη όια είλαη 
κέιη-γάια, ηώξα αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ πίεζε, ηελ θνύξαζε, ην ζηξέο. Λα ζθεθηνύκε όινη ην 
αλέθδνην κε ηνλ Χόηδα πνπ ζην ηέινο όια  ....ηνπ θαηλόηαλ κηα ραξά! 

Εθινγηθά  
2) Πνηέο παξαηάμεηο νπζηαζηηθά βάδνπλ πιάηε γηα λα πεξάζνπλ ηα ςεθηζκέλα θαη ηα επόκελα 

κλεκνληαθά κέηξα ησλ ΕΕ –ΟΟΑ; 

Θπξίσο νη παξαηάμεηο ησλ πνιηηηθώλ ρώξσλ ησλ πέληε κλεκνληαθώλ θνκκάησλ ζηε Βνπιή (βιέπε 3ν 

κλεκόλην ζηηο 14/08/2015). Ξξώην βηνιί βεβαίσο νη ΓΑΘΔ θαη ΠΛΔΘ, κε εμηζνξξνπεηηθό ξόιν ηεο ΞΔΘ, 

πνπ νλνκάδεηαη ζηε λέα γιώζζα «ζύλζεζε»... Γελ ζα επηηξέςνπκε ζηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο κπιε, θαθε-

ξόδ θαη πξάζηλεο λα αιώζνπλ πιήξσο ηελ ΔΙΚΔ, όπσο ηελ ΝΙΚΔ. Γελ πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

επηηξέςνπκε ηελ άισζε ηνπ ζσκαηείνπ δίλνληαο ζηήξημε θαη ςήθν ζηηο ίδηεο ή άιιεο θνκκαηηθέο θαη 

https://eparemvasiax.wordpress.com/


θπβεξλεηηθέο θαζεζησηηθέο δπλάκεηο, δηόηη  νη όπνηνη θνκκαηηθνί εγθάζεηνη θαη ηα ζηειέρε ζα δηαιύζνπλ ην 

ζσκαηείν ή ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα αιιόηξηνπο ζθνπνύο θαη ίδηα σθέιε! 

3) Πνηά είλαη ε πηό επηθίλδπλε» παξάηαμε ζηελ Α΄ ΕΛΜΕ Αραΐαο; 

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

πξνθήξπμεο θέηνο (sic). Γηα αθξηβώο ηελ αλάπνδε ινγηθή, είκαζηε επηθίλδπλνη γηα ηνπο ζπζηεκηθνύο θαη 

κλεκνληαθνύο ζρεδηαζκνύο. Ρν ζρήκα ησλ ΠΛΔΘ καο ζεσξεί πξώην βηνιί ζηηο αληηζηάζεηο, ην δε Κέησπν 

επρόηαλ λα εμαθαληζηνύκε. 

Απαληάκε ζην ΞΑΚΔ, αιιά θαη ζηνπο άιινπο θίινπο ηεο αξηζηεξάο, όηη ερζξόο δελ είλαη ε Ξαξέκβαζε, 

αιιά νη κλεκνληαθέο θπβεξλήζεηο θαη νη παξαηάμεηο ηνπο κε ζπληεξεηηθή αληηιατθή πνιηηηθή. To 

ζπκβνπιεύνπκε -αλ κπνξεί λ’ αθνύζεη- εθεί λα δώζεη βάζε ζηελ αληηπαξάζεζε. Δκείο ηελ αιιαγή ησλ 

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

ζπζρεηηζκώλ ζην εξγαηηθό ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα θαη ηελ θνηλσλία ππέξ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

4) Από πνπ κπνξεί λα αλαθύεηαη ε ειπίδα θαη λα εδξάδεηαη ε δύλακε ηεο αλαζύληαμεο ηνπ 

ζπλδηθάηνπ;  

Ζ επηζηξνθή ζηηο Γεληθέο Ππλειεύζεηο, ε νξγάλσζε επηηξνπώλ αγώλα, ε ελίζρπζε θαη καδηθνπνίεζε ησλ 

απζεληηθώλ δηαδηθαζηώλ βάζεο, ν νξηδόληηνο ζπληνληζκόο ησλ ΔΙΚΔ Γπη. Διιάδαο θαη όρη κόλν, ε θνηλή 

δξάζε ησλ αγσληζηηθώλ δπλάκεσλ είλαη ε κόλε απάληεζε ζηελ αγσληζηηθή απξαμία πνπ έρεη επηβιεζεί 

ζηελ ΝΙΚΔ από ηηο δπλάκεηο ηνπ θπβεξλεηηθνύ θαη θνκκαηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ θαη επηδηώθεηαη θαη ζηε 

δηθή καο ΔΙΚΔ.  

Δίλαη αλαγθαία κηα λέα πξαγκαηηθή ελόηεηα βάζεο ησλ δπλάκεσλ ηεο εξγαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

πγείαο ζε ηξία βαζηθά αηηήκαηα 1) Γηνξηζκνί γηα λα θαιπθζνύλ ηα θελά, 2) Γηεθδίθεζε ηνπ ρακέλνπ 

κηζζνινγηθνύ ρξόλνπ θαη ησλ Γώξσλ Σξηζηνπγέλλσλ, Ξάζρα, Αδείαο (14νο Κηζζ.) πνπ αθόκα πθίζηαηαη 

νξηαθά ζηνλ ηδσηηθό ηνκέα, 3) Κείσζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδόηεζεο, αμηνπξεπήο ζύληαμε. Δίλαη 

απαξαίηεην ε ελόηεηα ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο λα δηακνξθσζεί αλνηθηά ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, ζηα 

ζρνιεία, ζηα ακθηζέαηξα, ζηηο δηαδειώζεηο θαη λα κελ απνκνλώλεηαη ζε μερσξηζηέο «πιαηείεο». 

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

θηάζνπκε ζ’ απηόλ ην ζρεδηαζκό; 

Δπηζεκαίλνπκε όηη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αγσληζηηθή θαη αλεμάξηεηε θπζηνγλσκία κηαο 

ΔΙΚΔ 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.  

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

γξαθείν, αιιά ζα ηελ πνιιαπιαζηάζνπκε ζηηο ζπλειεύζεηο, ζηηο δηεθδηθήζεηο, ζηα ζρνιεία, ζηνπο αγώλεο, 

ζηελ ζθέςε, ζηνλ πνιηηηζκό, δηεθδηθώληαο από πνπξγνύο, Ξεξηθεξεηάξρεο, Ξξντζηακέλνπο θαη 

Γεκάξρνπο ηα δίθαηα ηνπ θιάδνπ. 

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

 Ζ Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε, είλαη έλα ηζηνξηθό αλεμάξηεην πνιπξεπκαηηθό, πξννδεπηηθό, αγσληζηηθό 

ζρήκα θαη δελ θαζνδεγείηαη από θαλέλα πνιηηηθό θνξέα. Απνηειεί ζπληζηακέλε θπξίσο αλέληαρησλ 

ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθώλ απ’ όιν ην θάζκα ηεο καρόκελεο δεκνθξαηηθήο θαη νξακαηηθήο θνηλσλίαο θαη 

δελ είλαη ζπληζηώζα θαλελόο θνκκαηηθνύ κεραληζκνύ. 

Όζνη ζπγθξνηνύκε θαη πξσηνζηαηνύκε ζηελ Εθπαηδεπηηθή  Παξέκβαζε ζήκεξα πηζηεύνπκε ζηελ θνηλή 

δξάζε ησλ αγσληζηηθώλ δπλάκεσλ θη όρη ζηηο άγνλεο αληηπαξαζέζεηο. Γελ δερόκαζηε όκσο λα γίλνπκε 

ζθαιί γηα άκεζεο ή έκκεζεο πξνζσπηθέο ζπλαιιαγέο, εγσηζηηθέο αμηώζεηο ή γηα αιιόηξηνπο ζθνπνύο. Ρν 

έρνπκε απνδείμεη θαη ην απνδεηθλύνπκε θαζεκεξηλά κε ηελ δξάζε καο, ηηο επηινγέο, ηα βήκαηα κπξνζηά 

ζηνπο αγώλεο. Βεβαίσο θάλακε θαη ιάζε ηαθηηθήο θάπνηεο θνξέο. Γπξίζακε πίζσ γηα λα ηα δηνξζώζνπκε κε 

ππνκνλή, αιιά πάληα ε ππμίδα ηεο ζηξαηεγηθήο είρε θαη έρεη σο θαηεύζπλζε ηνλ Ραμηθό, Δξγαηηθό, 

Δθπαηδεπηηθό θαη Ξνιηηηζκηθό Ξνιηθό Αζηέξα.  

7) 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 θαθό απνηέιεζκα: 

Λα κελ έρνπκε θαηαζέζεη ηελ γλώκε καο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηνλ θιάδν γηα ηελ εξρόκελε ρξνληά θαη λα 

αθήζνπκε ρσξίο ζηήξημε δπλάκεηο πνπ κειινληηθά ζα ρξεηαζηνύκε σο κέζν ππεξάζπηζήο καο θαη σο όρεκα 

δηεθδίθεζεο όηαλ ππάξμεη αλάγθε ζε επνρέο «αλνκβξίαο». 



Αληίζεηα: Ζ  ζπκκεηνρή ζην ζσκαηείν, ζηηο δηεθδηθήζεηο, ζηηο απεξγίεο, ζηηο ζπλειεύζεηο θαη ε ςήθνο ζηελ 

Δθπαηδεπηηθή Ξαξέκβαζε νινθιεξώλεη κηα ζέζε πνπ δελ επηηξέπεη ζηνπο κλεκνληαθνύο θαη θνκκαηηθνύο 

κεραληζκνύο λ’ αιώζνπλ ην ζπλδηθάην θαη απνηειεί ηνλ βαζηθό κνριό 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 ζπλνιηθόηεξε αλάπηπμε ηεο 

γεληθόηεξεο ειπίδαο γηα λα αληηζηαζνύκε ζε επνρέο εμαηνκίθεπζεο, παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ κεγάινπ 

θεθαιαίνπ ησλ ιίγσλ θαη ηεο δηθήο καο «Απνηθίαο Σξένπο», απέλαληη ζηελ θηώρεηα, ηνλ εθθαζηζκό ηεο 

Δ.Δ., ηελ πνιεκνθάπειε πνιηηηθή ησλ νινθιεξσηηθώλ κεραληζκώλ ηνπ ΛΑΡΝ θαη ησλ θάζε ινγήο 

ηκπεξηαιηζηώλ, αθόκα θαη ηεο δηθήο καο αξηζηεξνδέμηαο θπβέξλεζεο πνπ κπαίλεη ζηελ ινγηθή ηνπ εκπνξίνπ 

όπισλ θαη πνιέκνπ. Απέλαληη ζ’ απηνύο πνπ ζέινπλ ηελ Διιάδα ρώξα ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ κε έξγα, 

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

βξνρή. 

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

Ναη! Γηαηί ε Παξέκβαζε: Έβαιε ηελ ζθξαγίδα ηεο ζην ζσκαηείν. Αλνίμακε θαη ζηεξίμακε ηα 

δεηήκαηα κε επηκνλή κέρξη ηέινπο: 

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

ΠΛΡΑΜΖ. Β) Ξξώην καο κέιεκα ε ππεξάζπηζε ηνπ αδύλακνπ θξίθνπ ησλ Αλαπιεξσηώλ ΑΞΩ θαη ΑΚΩ 

θαη ησλ Διαζηηθά εξγαδόκελσλ ησλ ΗΔΘ ηεο Ωξνκηζζίαο θαη ησλ αλύπαξθησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ.  

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

θάλακε ζπλερή Ξαξέκβαζε ζηα κνλνήκεξα «Δπηκόξθσζεο» ην Πεπηέκβξε. Γ) πεξαζπίζακε ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ Νιηγνκειώλ Ρκεκάησλ κε 10 θαη κε 9 Καζεηέο πνπ ήζειε λα θιείζεη ε Γηνίθεζε εηδηθά ζηα 

εζπεξηλά ΔΞΑΙ αιιά θαη γεληθόηεξα. πεξαζπίζακε ηα ζρνιεία απέλαληη ζηηο ζπγρσλεύζεηο. Δ) 

πεξαζπίζακε ην εληαίν ηεο Γλώζεο 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 

αλαθνύθηζε ησλ ζρνιείσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε 27αξηα Ρκήκαηα ζηεξίδνληαο ηελ ζέζε ηνπ ζσκαηείνπ γηα 

20 καζεηέο ζηελ ζεσξία 10 ζηα εξγαζηήξηα. Ζ) Αλνίμακε ην Κηζζνινγηθό κε ηα δηαδνρηθά θείκελα ηνπ 

Ξαλ. Κπνύξδαια ζε Ξαλειιαδηθό Δπίπεδν. Θ) Κηιήζακε γηα ην Αζθαιηζηηθό βάδνληαο ηελ ινγηθή ηνπ 

Αλαδηαλεκεηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα όινπο ζε αληηπαξάζεζε κε ζπληεξεηηθέο θσλέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

πξνσζνύλ ηνλ Κεζαίσλα ηνπ αληαπνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο ησλ ιίγσλ θαη 

εθιεθηώλ. Η) Πηεξίμακε ηελ επηηξνπή ησλ απνζπαζκέλσλ ζηελ πξσηνβάζκηα ζπλαδέιθσλ Γαιιηθήο 

Αγγιηθήο Φηινινγίαο θαη Γπκλαζηώλ απέλαληη ζε κηα ζεηξά ζέκαηα πνπ αλέθπςαλ κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ην 

my school θαη ηελ αύμεζε σξαξίνπ πνπ ήζειε λα ηνπο θάλεη ε Γηνίθεζε. Ηα) Ήκαζηαλ ε κόλε Ξαξάηαμε 

πνπ θάλακε Ξαξέκβαζε ζηελ εκεξίδα γηα ηελ καζεηεία πνπ έθαλε ε Γηνίθεζε θαη ην ππνπξγείν ζην 2ν ΔΘ 

– 5ν ΔΞΑΙ, όπνπ θαη αληηπαξαηεζήθακε κε ηελ Γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ θ. Θαθεηδνπνύινπ 

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 κόλε Ξαξάηαμε πνπ 

απέλαληη ζε όιν απηόλ ηνλ θπθεώλα ηεο θαηάξηηζεο επαλαθαηάξηηζεο κηιάκε αλνηθηά γηα ζηήξημε ησλ 

ΔΞΑΙ. Ηβ) Ξξνηείλνπκε θαη πξνσζνύκε εδώ θαη θαηξό  ην αίηεκα γηα ελίζρπζε ησλ μελόγισζζσλ 

καζεκάησλ θαη ιήςε πηζηνπνίεζεο κέζα ζην δεκόζην ζρνιείν, έλα αίηεκα πνπ δπζηπρώο ε αληθαλόηεηα 

ηεο θπβέξλεζεο πάεη λα αθπξώζεη, δηόηη αληί λα ην εληζρύζεη ζην Γπκλάζην ην πεγαίλεη ζηηο θαιέλδεο ηεο 

Γ΄ Ιπθείνπ ηαπηόρξνλα κε ηηο Ξαλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Ηγ) Ξξνηείλνπκε ζην Γπκλάζην λα επαλέιζνπλ νη 

ώξεο ησλ καζεκάησλ  Φπζηθήο –Βηνινγίαο – Γεσινγίαο - Αξραίσλ θαη Νηθηαθήο Νηθνλνκίαο, πνπ θόπεθαλ 

θαη λα εληζρπζεί ε Ρερλνινγία κε θεθάιαηα  Κεραλνινγίαο – Ζιεθηξνινγίαο – Γεσπνλίαο θαη Νηθνλνκίαο 

ώζηε λα εκπινπηηζηεί ε Γλώζε κε δηαιεθηηθή ζύλδεζε ζεσξίαο θαη εθαξκνγήο ζε αληίζεζε κε ηελ θνξντδία 

ησλ δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη λέεο αληζόηεηεο ζα βάιεη ηα θξνληηζηήξηα πην βαζηά ζην 

παηρλίδη θαη ζα εηζάγεη ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε.  

9) 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 επζύλε καο απηό ήηαλ ην επηζηέγαζκα θαη ην κεγάιν εξώηεκα. Ρν επηύρεκα ήηαλ πσο ζην 



ηέινο θάλεθαλ πνηά κπνξεί λα είλαη ηα ιίγα θαη αλαγθαία αηηήκαηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ καδηθό θίλεκα 

θαη λα επηθέξνπλ θαζπζηεξήζεηο θαη ξσγκέο. Δηεθδηθνύκε άκεζα, σο αηηήκαηα αηρκήο: 

1) Καδηθνί κόληκνη δηνξηζκνί ηώξα! Κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ ζηα ηκήκαηα. Πηήξημε ηνπ ζρνιείνπ 

ηεο γεηηνληάο. Όρη ζηελ επηινγή ζρνιείσλ. Όρη ζηηο ζπγρσλεύζεηο ζρνιείσλ. 

2) Όρη Ιύθεην-Φξνληηζηήξην θαη «Super Market»! Λα ζηακαηήζνπλ νη άγνλνη πεηξακαηηζκνί ηύπνπ ΝΝΠΑ 

γηα ηελ θξνζληηζηεξηνπνίεζε ησλ ΓΔΙ. Ξιήξεο απνζύλδεζε ηνπ Ιπθείνπ από  ηελ εηζαγσγή ζηα ΑΔΗ θαη 

ηελ θαηάξηηζε – κα ζεηεία. Ιύθεην γεληθήο παηδείαο γηα όια ηα παηδηά. Δληαία γλώζε ζε 12 ρξνλν 

ππνρξεσηηθό ζρνιείν θαη δύν έηε πξνζρνιθήο αγσγήο θαη εθαπίδεπζεο. Όρη ζε νπνηαδήπνηε αμηνιόγεζε-

ρεηξαγώγεζε-θαηάηαμε πξνζώπσλ θαη δνκώλ.  

3) Αύμεζε ηνπ θαζαξνύ κηζζνύ ηώξα. 100 Δπξώ θαζαξά ν λενδηόξηζηνο. Όρη ζηελ θινπή ηνπ κηζζνινγηθνύ 

ρξόλνπ 2016 θαη 2017. Μεπάγσκα ηώξα ησλ ΚΘ θαη σξίκαλζε κόλν κε ην ρξόλν εξγαζίαο. Όρη ζε λέα 

αύμεζε ηνπ δηδ. ρξόλνπ. Λα επαλέιζεη ην δηδ. σξάξην ζηα επίπεδα ηνπ 2013.Δπαλαθνξά ηνπ Γώξνπ 14νο 

Κηζζόο. 

4) Γηπιαζηαζκόο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ζρνιείσλ από ηελ Ξνιηηεία. Όρη ζηε ζηαδηαθή αύμεζε ηεο 

ππνρξεκαηνδόηεζεο. Θακηά δήζελ απηνλνκία ησλ ζρνιείσλ. 

Κεληξηθή πνιηηηθή θαη εθπαηδεπηηθή Σπγθπξία 

10) 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 γύξνο ιεειαζίαο ησλ ιατθώλ ζπκθεξόλησλ κε ην άλνηγκα παληόο είδνπο 

πιεηζηεξηαζκώλ, κε ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ αληηιατθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (ππεξθνξνινγήζεηο, πεξηθνπέο 

ζε πγεία, πξόλνηα, αζθάιηζε, καησκέλα πξσηνγελή πιενλάζκαηα ζην 3,82%, θ.ά.), κε ηελ πξνώζεζε 

ησλ λέσλ 113 πξναπαηηνύκελσλ ηεο 3εο αμηνιόγεζεο (ηδησηηθνπνηήζεηο ζε ελέξγεηα, λεξό, ηειέθσλν, 

δεκόζηα πεξηνπζία, λέν αληηαπεξγηαθό ζπλδηθαιηζηηθό λόκν, ειεθηξνληθνύο πιεηζηεξηαζκνύο γηα καδηθή 

αξπαγή ηεο ιατθήο θαηνηθίαο, θ.ά.) θαη γηα όινπο επηθξέκεηαη ε άκεζε εθαξκνγή κέηξσλ ηεο 2εο 

αμηνιόγεζεο (κείσζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ θαη ησλ ζπληάμεσλ). Ρελ ίδηα ζηηγκή ε θπβέξλεζε επηδίδεηαη ζε 

έλα επηθνηλσληαθό ξεζηηάι πξνζπάζεηαο πιήξνπο αληηζηξνθήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Ξξνπαγαλδίδεη σο 

θνηλσληθή πνιηηηθή ην πεξίθεκν κέξηζκα πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο καδηθήο θησρνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ξξνσζεί αθεγήκαηα όηη βγαίλνπκε από ηα κλεκόληα ην 2018, ελώ ηόζν ε επηηξνπεία από 

ηελ ΔΔ όζν θη ππνηέιεηα ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηελ ΔΔ ζα ζπλερίδνληαη  κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΡ από 

ηνλ ΔSM, ηα κλεκόληα από ηα επξσπατθά  πξνγξάκκαηα ηα νλνκαδόκελα «πβξίδηα». 

Απεξγνύκε θαη δηαδειώλνπκε ζηελ Παλδεκνζηνϋπαιιειηθή –

Παλεξγαηηθή Απεξγία ζηηο 14  Δεθέκβξε ηνπ 2017 
Ψεθνδέιηην 

Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε  

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

 Αγγεινθσζηόπνπινο Βαγγέιεο, ΞΔ03, 10ν Γπκλ. Ξάηξαο 

 Αεδνλίδεο Ζιίαο, ΞΔ08, Κνπζηθό Πρνιείν Ξάηξαο 

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

 Θνπβαξάθε Γαξπθαιηά, ΞΔ02, 9ν ΓΔΙ Ξάηξαο 

 Θνπινπξηώηε Δηξήλε, ΞΔ04.04, 4ν ΓΔΙ Ξάηξαο 

 Θνπκπνύξα Καξία, ΞΔ05, Απόζπαζε Α/ζκηα Αραΐαο 

 Θπξαλαζηάζεο Γεκήηξεο, ΞΔ16.01, Κνπζηθό Πρνιείν Ξάηξαο, ΑΚΩ 

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

 Κπαιάλνο Γηώξγνο, ΞΔ04.04, 12ν ΓΔΙ Ξάηξαο 

 Κπειεξή Ληίλα, ΞΔ02, 7ν ΓΔΙ Ξάηξαο  

 Κπνύξδαιαο Ξαλαγηώηεο, ΞΔ04.01, Γπκλάζην – Ι. Ρ.  Σαιαλδξίηζαο 

 Ξαλνύζνο Βαζίιεο, ΞΔ02, ΓΔΘ Ξαξαιίαο 

 Πακπαδηώηεο Γηνλύζεο,ΞΔ04.01, Γπκλ. Ιαθθόπεηξαο, ΓΔΙ Θ. Αραΐαο 

 Φνπληάο Θεόδσξνο, ΞΔ03, ΓΔΙ Ιάππα 

Δελ απέρνπκε, γηαηί ζηεξίδνπκε θαη ςεθίδνπκε Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε 
ζηηο 13/12/2017! 

Σηα ζρνιεία Τεκπνλέξα, 8.30π.κ. έσο 7.00κκ  


