
Εθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε  

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

Η κάρε γηα κόληκνπο δηνξηζκνύο ζηα δεκόζηα ζρνιεία 

ζπλερίδεηαη 

Φαηξεηίδνπκε  ην εθξεθηηθό κίγκα πεξίπνπ δύν ρηιηάδσλ εθπαηδεπηηθώλ ζην Υπ. Παηδείαο ζην 

Μαξνύζη (...θαη Θεζζαινλίθε). Αλαπιεξσηέο θαη κόληκνη, δεπηεξνβάζκηνη θαη πξσηνβάζκηνη, ηεο 

κηαο θαη ηεο άιιεο εηδηθόηεηαο, γεληθήο παηδείαο θαη εηδηθήο αγσγήο ή κνπζηθώλ ζρνιείσλ, κε 

κεγάιε ή κηθξή πξνϋεξεζία ελσζήθακε ζηηο δύν Μάξηε θαη ραξήθακε ηελ αξρή ελόο κεγάινπ 

ληθεθόξνπ αγώλα πνπ ηώξα αξρίδεη. 

 

Η Α΄ΕΛΜΕ Αραΐαο ήηαλ παξνύζα κε δεθάδεο αλαπιεξσηέο θαη αληηπξνζσπεία κνλίκσλ.  

Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηέιεζαλ, πέξα από ηε καδηθόηεηα: 

Α)  Η πίζηε ζην δίθην απηνύ ηνπ αγώλα, όηη ην δήηεκα ησλ κόληκσλ δηνξηζκώλ αθνξά όινπο ηνπο 

καζεηέο θαη  όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο πνξείαο ζπξξίθλσζεο ηνπ 

δεκόζηνπ ζρνιείνπ. 

Β) Η εμίζσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλαπιεξσηώλ κε ηνπο κόληκνπο. 

Γ) Τν  θίλεκα μεπέξαζε ην δηαίξεη θαη βαζίιεπε ησλ θάζε ινγήο θπβεξλεηηθώλ θαη ηα 

πξνθξνύζηεηα θόιπα ηεκαρηζκνύ ησλ πξνϋπεξεζηώλ. 

Γ) Ο θόζκνο ηεο Δθπαίδεπζεο απάληεζε κε  απνθαζηζηηθόηεηα!  

Σηελ βίαηε επίζεζε ησλ καη κε κπόιηθα ρεκηθά θαη θηύπεκα αλαπιεξσηή.. 

 Τν θίλεκα απάληεζε κε αλαζπληάμεηο ζε απνκάθξπζλζε ησλ καη θαη ηελ ηειηθή θαηάιεςε ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 Τελ ίδηα ώξα νη Υπνπξγνί θαη νη ζπκβνπιάηνξεο (θάπνηνη πξώελ ξνδ ζπλδηθαιηζηέο) ηόβαιαλ ζηα 

πόδηα. 

Σηεξίδνπκε ηελ απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ 800, ζηελ νπνία ζπκβάιακε θαη εκείο.  

Καινύκε ην ΔΣ ηεο Α΄ ΕΛΜΕ Αραΐαο, ηόζν ην ίδην, όζν θαη κε  πίεζε πξνο  ην ΓΣ ηεο ΟΛΜΔ 

λα θαιύςεη θαη ηελ επόκελε Παξαζθεπή 9 Μάξηε ηηο λέεο θηλεηνπνηήζεηο ζην Υπνπξγείν. 



Καινύκε ηνπο έηνηκνπο από θαηξό ζπλαδέιθνπο, κόληκνπο θαη αλαπιεξσηέο, λα 

καδηθνπνηήζνπλ  ησλ αγώλα θαη λα  δνύλ ηνλ εαπηό ηνπο νξγαληθό θνκκάηη  ηνπ θηλήκαηνο πνπ 

ηώξα μεθηλάεη γηα αμηνπξέπεηα  θαη δνπιεηά κε  αλζξώπηλνπο όξνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

Γεκόζηνπ Γσξεάλ ζρνιείνπ. 

 

Τώξα ζα θαλνύλ πνηνη ζπλδηθαιηζηέο είλαη κε ηνλ απιό εθπαηδεπηηθό, κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο κε ην Γίθην θαη πνηεο Παξαηάμεηο είλαη κε ηηο Κπβεξλήζεηο, κε ηελ εμαζιίσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη κε ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ Γεκόζηνπ ζρνιείνπ. 

Καινύκε ηηο Παξαηάμεηο -πνπ γύξηζαλ ηελ πιάηε ζηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο  ηελ ΔΑΚΕ, ηελ Αγ. Σπλεξγαζία (ΣΥΝΕΚ) θαη ηελ ΠΕΝ- πνπ νύηε έλαο 

ζπλδηθαιηζηήο ηνπο δελ ζπκκεηείρε ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο Παξαζθεπήο ζην Υπνπξγείν, λα 

αλαζεσξήζνπλ λα αιιάμνπλ άκεζα ηαθηηθή θαη λα κπνπλ ζηνλ αγώλα όζν είλαη λσξίο. 

Γηαθνξεηηθά ζα ηνπο μεβξάζεη ε θπβεξλεηηθή γξακκή θαη ζα ηνπο θάλεη ζάληνπηηο αλάκεζα ζηηο 

ζπκπιεγάδεο ηεο αμηνιόγεζεο θαη ηεο αδηνξηζηίαο.   

Η Παξέκβαζε ελώλεη, κπαίλεη κπξνζηά, εκπλέεη θαη ζεσξεί όηη ε θιηκάθσζε πξέπεη λα 

είλαη άκεζε κε λέα ζηάζε – απεξγία – θηλεηνπνίεζε ηελ Παξαζθεπή πνπ έξρεηαη, ώζηε λα 

θξαηεζεί ε θιόγα ηνπ αγώλα, λα πάξεη δηαζηάζεηο θαη λα κελ αθήζνπκε απηό πνπ μεθίλεζε ζηελ 

κέζε. 

Καινύκε θαη ηελ ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) λα κπεη ζηελ γξακκή ηεο άκεζεο θιηκάθσζεο ηώξα θαη 

όρη απιά ηελ παξ’ άιιε Παξαζθεπή. 

Πξηλ ηελ θαηάιεςε ζην ΥΠΕΠΘ  ήηαλ λσξίο, ηελ άιιε Εβδνκάδα ζα είλαη 

αξγά. 

Τώξα  αγώλα γηα όια ηα δίθαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη καδηθνύο 

Δηνξηζκνύο. 

Σηάζε  - Απεξγία απηή ηελ Παξαζθεπή. 

Μόλν όπνηνο  αγσλίδεηαη κπνξεί λα ληθήζεη. 
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