
Δθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε  

Αραΐαο, κέινο ησλ Παξεκβάζεσλ ΓΔ θαη ΑΔΚ Γπη. Διιάδαο 

H 30ε Μάε 2018 θαη ηξεηο πξνηάζεηο ηεο Παξέκβαζεο πνπ δελ 

βξήθαλ 4ε ςήθν ζην ΓΣ ηεο Α΄ ΔΛΜΔ Αραΐαο 

Έλαο απνινγηζκόο 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

Ξεθηλνύλ νη θεηηλέο ελδνζρνιηθέο θαη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζε ιίγεο κέξεο θαη καο βξίζθνπλ 

ηνπηθά αληηκέησπνπο κε κηα ζθαγή ζηα ηξία εζπεξηλά ΔΠΑΛ ηεο πόιεο καο θαη 

παλειιαδηθά κε έλα επηθίλδπλν ζρέδην πνπ εμπθαίλεηαη από ζπλνκνζπνλδίεο, ηελ ιεγόκελε 

«Κνηλσληθή Σπκκαρία» (ηζηνζειίδα: https://socialalliance.gr/#). 

Με πξνζσξηλό πιαίζην ηελ επξύηεξε ζπλδηθαιηζηηθή θαη πνιηηηθή «άκπσηε», ε ζπγθξόηεζε ηνπ 

θεηηλνύ ΓΣ ηεο Α΄ ΔΛΜΔ Αραΐαο κε ηελ πξόηαζε ηεο Δθπ. Παξέκβαζεο -πνπ απνδέρηεθε ην 

ηνπηθό Μέησπν Αληίζηαζεο Καζεγεηώλ- ιεηηνύξγεζε κέρξη ζήκεξα ζεηηθά, παξόηη ην 

πξνεδξείν είλαη κεηνςεθίαο (3 ζηνπο 7). Πάλσ από ην 60% ηελ 4ε ςήθν κέρξη ζήκεξα έρεη δώζεη 

ε ΑΣΔ/ΠΑΜΔ, ελώ δύν θνξέο ε Αγ. Σπλεξγαζία (ε κία γηα ηελ επέηεην Τεκπνλέξα). Έρνπλ 

ππάξμεη θαη κεξηθέο νκόθσλεο απνθάζεηο (όπσο π.ρ. γηα ην ζεαηξηθό ηεο ΔΛΜΔ, ηε κάρε ελάληηα 

ζηε ζθαγή ησλ εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ, θ.ά).  

Οθείινπκε όκσο λα ζαο ελεκεξώζνπκε αθόκα όηη ην ΓΣ ηεο ΔΛΜΔ βξίζθεηαη αληηκέησπν θαη κε 

ηελ ηξάπεδα Eurobank, πνπ πξνζπαζεί λα ππεηζέιζεη ζηε ζπγθξόηεζε ηνπ ΓΣ εθβηάδνληαο κε 

ηηο εθεί απνηακηεύζεηο ηνπ ηακείνπ ηεο ΔΛΜΔ (αλαζύξνληαο, γηα πξώηε θνξά θαη ρσξίο 

ζπλδηθαιηζηηθή λνκηθή θαηαγγειία ηνλ ηξόπν ζπγθξόηεζεο ηνπ ΓΣ, άξζξν ηνπ λ. 1264/1982)!!! 

Οθείινπκε όκσο λα ζαο ελεκεξώζνπκε θαη γηα ηξεηο θεληξηθέο πξνηάζεηο ηεο Δθπ. 

Παξέκβαζεο πνπ δελ βξήθαλ βάζε -πέξαλ ηνπ Μεηώπνπ- ζε θακκία από ηηο άιιεο 

ηξεηο παξαηάμεηο ζην ΓΣ (νύηε δειαδή ηεο ΑΣΔ/ΠΑΜΔ). Πξόθεηηαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά 

γηα ην δήηεκα ηνπ κηζζνύ, ηα πξνβιήκαηα ζηηο θεηηλέο εμεηάζεηο ζηα ζρνιεία θαη θπζηθά γηα ην 

ξόιν ηεο επηθίλδπλεο εηεξόθιεηεο δηαηαμηθήο «Κνηλσληθήο Σπκκαρίαο», ηα αληηδξαζηηθά ηεο 

αηηήκαηα θαη ηελ «εκέξα δξάζεο» ζηηο 30 Μάε (ε ΑΓΔΓΥ κε ηε κνξθή ππνλνκεπκέλεο απεξγίαο). 

Ι. Γηα ην Μηζζό 

 Τν Μέησπν δέρηεθε ηελ εηζήγεζή καο θαη πεξίκελε γηα κηθξέο παξαηεξήζεηο, ε ΓΑΚΔ ρξεηαδόηαλ 

κειέηε (αθόκα ηελ θάλεη) θαη ε Αγ. Σπλεξγαζία ζέιεη κόλν θεληξηθέο απνθάζεηο από ΟΛΜΔ – 

ΚΔΜΔΤΔ, ηελ ώξα πνπ νπδέπνηε ε πιεηνςεθία ηεο ΟΛΜΔ (ΓΑΚΔ-ΣΥΝΔΚ) έρεη αλνίμεη ην δήηεκα 

ζην επίπεδν πνπ ηνπ αξκόδεη!!! Τελ έρνπκε ζηείιεη θαη ζηα ζρνιεία εδώ θαη κήλεο... 

ΙΙ.  Γηα ην αζθπθηηθό πξόγξακκα ησλ εμεηάζεσλ Μαΐνπ – Ινπλίνπ ηνπ 

2018   

(16/05/2018: Απνδνρή θαη’ αξρήλ κόλν από ην Μέησπν. ΑΣΔ/ΠΑΜΔ απνδέρηεθε ηεο ΟΛΜΔ, ελώ 

νη ππόινηπεο ζηώπεζαλ). 



«Οη θεηηλέο εμεηάζεηο ησλ καζεηώλ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ?βάζκηαο εθπ/ζεο πιεζηάδνπλ. Τν 

Υπνπξγείν Παηδείαο από πέξηζπ μεθίλεζε λα δνθηκάδεη αλά βαζκίδα θαη θέηνο αλά ηάμε λέεο 

πξαθηηθέο. Αθήλνπκε απηή ην θνξά ην επξύηεξν πιαίζν αιιαγώλ πνπ μεθηλήζεη ην Υπνπξγείν θαη 

ζα θξηηηθάξνπκε κόλν ηηο αληηθάζεηο θαη αδηθίεο ησλ εμεηάζεσλ πξνο ηνπο καζεηέο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηνπο θαζεγεηέο/θαζεγήηξηεο: 

1) Τα καζήκαηα ησλ Λπθείσλ ηειεηώλνπλ ζηηο 25 Μαΐνπ, ελώ ησλ Γπκλαζίσλ ζηηο 31 Μαΐνπ. Τν 

ππνπξγείν έρεη «μεράζεη» όηη ππάξρνπλ πνιιά Γπκλάζηα κε Λπθεηαθέο Τάμεηο, Τα Μνπζηθά θαη 

Καιιηηερληθά Σρνιεία κε ηάμεηο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, αιιά θαη κνπζηθά καζήκαηα θαη εμεηάζεηο 

θαηάηαμεο: Μπάχαλο! 

2) Οη καζεηέο όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ε Γ΄ ΓΔΛ εμεηάδνληαη ζε «ηέζζεξα» καζήκαηα, 

ελώ νη Α΄ ΓΔΛ, Β΄ΓΔΛ, Α΄ΔΠΑΛ θαη Β΄ ΔΠΑΛ ζε όια ζρεδόλ ηα καζήκαηα: Αδικία!  

3) Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ΓΔΛ ηειεηώλνπλ κεξηθέο κέξεο πξηλ ηηο Παλειιαδηθέο, ελώ νη καζεηέο ηεο 

Γ΄εκεξήζησλ ΔΠΑ εμεηάδνληαη ζε πέληε έσο ελλέα καζήκαηα ελδνζρνιηθά (θάπνηεο θνξέο δύν 

καζήκαηα ηελ ίδηα κέξα) θαη ρσξίο νπζηαζηηθά κέξεο μεθνύξαζεο: Αδικία! 

4) Οη αδηθεκέλνη  καζεηέο /ηξηεο ηεο Α΄ ηάμεο ησλ ΓΔΛ νθείινπ λα γξάςνπλ 13 καζήκαηα ζε 10 

κέξεο.ελώ ηεο Β΄16 καζήκαηα ζε 10 κέξεο: Απάνθρωπη ενηαηικοποίηζη! 

5) Δλώ ζηα Γπκλάζηα ηα καζήκαηα είλαη πέληε ζηε κνξθή ηνπ ηέζζεξα (θιάδνη Νέσλ Διιεληθώλ 

ηελ ίδηα κέξα) ν ρξόλνο είλαη αζθπθηηθόο από Παξαζθεπή 1-6 έσο Τεηάξηε 6-6,  δελ ζθέθηεθαλ 

λα ζηακαηήζνπλ ιίγεο κέξεο λσξίηεξα. Έλαο ιόγνο αθόκα; Η έιιεηςε πξνζσπηθνύ ιόγσ κείσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεδόλ ζην 1/3 από ην 2010: Ανηιπαιδαγωγική και ανηιεκκπαιδευηική 

χειραγώγηζη! 

6) Καη ελώ ην 1/3 ησλ θαζεγεηώλ εξγάδεηαη από 2 έσο θαη 5 δηαθνξεηηθά ζρνιεία, δελ έρεη 

πξνβιεθζεί ν ρξόλνο εληόο ησλ δηπιώλ καζεκάησλ θαη γηα ηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο 

καζεηώλ/καζεηξηώλ ιόγσ ... ΚΔΓΥ: Απόμακρη γραθειοκραηία! 

7) Δθηόο από ηα καζήκαηα, καζεηέο θαη θαζεγεηέο ζα εμεηαζηνύλ ρσξίο θαζαξό κπαιό θαη γηα 

όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο, εθηόο από ηηο γλώζεηο: Πρόηυπο ηου ΟΟΣΑ!   

 Καηαγγελουμε ηε ζηάζε ηνπ Υπνπξγείνπ.  

 Καλούμε ηον κλάδο λα εηνηκάδεηαη γηα έλα κεγαιεηώδε αγώλα κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο ηνπο ζηελ ίδηα όρζε!» 

ΙΙΙ. Αληηδξαζηηθή «Κνηλσληθή Σπκκαρία» θαη εκέξα δξάζεο ζηηο 30 Μάε 

κε απεξγία ηεο ΑΓΔΓΥ 

Βάιακε ην ζέκα ζηα δύν πξνεγνύκελα ΓΣ. Γελ βξήθακε αληαπόθξηζε από ηελ ΑΣΔ/ΠΑΜΔ (Αγ. 

Σπλεξγαζία θαη ΓΑΚΔ αθνινπζνύλ ηηο παξαηάμεηο ηνπο ζε ΟΛΜΔ, ΑΓΔΓΥ). Έηζη ην ΓΣ ηεο Α΄ 

ΔΛΜΔ γηα πξώηε θνξά (;) δελ έρεη αλαθνίλσζε γηα ηελ «εκέξα δξάζεο»/«απεξγία» ζηηο 30 Μάε!  

Βάιακε δύν θεληξηθά ζεκεία πνπ δελ απνδέρηεθε ε ΑΣΔ ώζηε λα ππεξβνύκε πξαγκαηηθά 

ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ζπκκαρίαο -πνπ είλαη εξγνδνηηθό θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθό- θαη 

πξνσζείηαη εξήκελ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανύ, θαη ελάληηα ελ ηέιεη ζηα ζπκθέξνληά ηνπ: 1). 

Να θαηαγγείιινπκε αλαιπηηθά ηελ «θνηλσληθή ζπκκαρία» θαη λα θαιέζνπκε ην ΓΣ ηεο ΟΛΜΔ θαη 

ηελ ΔΔ ηεο ΑΓΔΓΥ λα απνζπξζνύλ απ΄απηή. 2) Να ζπδεηήζνπλ ηα ζσκαηεία πνπ δελ ζρεηίδνληαη 

κε ηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ΑΓΔΓΥ θαη λα ζρεδηάζνπλ από ηα θάησ έλα λέν ζρέδην 



απνθάιπςεο. Έηζη αξρηθά λα ζπάζνπκε ηνπηθά ηελ «θνηλσληθή ζπκκαρία» θαη  ηελ «εζληθή κέξα 

δξάζεο» θαη κε λέεο κνξθέο δξάζεο πέξαλ ηεο θπθιηθήο πνξείαο ζην θέληξν ηεο Πάηξαο. 

Τη είλαη πεξηιεπηηθά ε πξνζθαηε «Κνηλσληθή Σπκκαρία»; 

Κπβέξλεζε, ΟΟΣΑ, Δ.Δ, Γ.Ν.Τ πξνσζνύλ αληηεθπαηδεπηηθέο αλαδηαξζξώζεηο κε ηνπο κεδεληθνύο 

δηνξηζκνύο, κε ην λ/ζρ γηα ηηο λέεο δνκέο ηεκαρίδνπλ ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ, απνδνκνύλ ηελ 

εηδηθή αγσγή, επαλαθέξνπλ κε λέν ζρέδην ηελ αμηνιόγεζε κέζσ ηεο θνπιηνύξαο θαη όισλ ησλ λπλ 

θαη επόκελσλ ζηειερώλ, κε ηε λέα έθζεζε ηνπ ΟΟΣΑ πνπ πξνβάιιεη ηελ απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο κε όξνπο επηρείξεζεο. 

Η ΓΣΣΔ-ΑΓΔΓΥ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνεγνύκελσλ μεθηλά νξγαλσκέλα θαη κε 

ζπλεξγαζία κε εξγνδνηηθνύο θνξείο. Δίλαη κηα πνηνηηθή, αληηδξαζηηθή ηνκή, ζε ζπλέρεηα 

ηεο ππνζηήξημεο από ηε ΓΣΔΔ ηνπ ΝΑΙ ζην δεκνςήθηζκα θαη ζηνρεύεη καθξηά. Ξεθίλεζε 

από ηε δηακόξθσζε επηζεηηθνύ, απεξγνζπαζηηθνύ κπινθ από ηηο 12 Γελάξε κπξνζηά ζηα κέηξα 

ηεο 3εο, ηόηε, αμηνιόγεζεο  θαη εμειίζζεηαη κε ηε δηακόξθσζε  ηνπ κπινθ ηεο «θνηλσληθήο 

ζπκκαρίαο» κε αηηήκαηα πιήξσο πξνζαξκνζκέλα ζηα καησκέλα πιενλάζκαηα, ζηελ «αλάπηπμε» 

ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ, ζην δεκνζηνλνκηθό ζθαγείν ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΤ. 

Απηή ε ζπγθξόηεζε από ΓΣΣΔ- ΑΓΔΓΥ απνηειεί κηα πξσηνθαλή αληηζπλδηθαιηζηηθή θαη 

αληεξγαηηθή εθηξνπή, εμαηξεηηθά επηθίλδπλε γηα ην ίδην ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ζπλνιηθά αθνύ αλαηξεί ηε βαζηθή νπζία ύπαξμεο ησλ ζπλδηθάησλ πνπ 

είλαη ε νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε βάζε ηεο πιηθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηεο ηαμηθήο ηνπο 

ζέζεο.  Έηζη απνθάζηζαλ κέζα ζηηο εμεηάζεηο αιιά πξηλ ηελ 4ε αμηνινγεζε, κηα αληηδξαζηηθή 

«απεξγία» θαη κε «δηαηαμηθά» θαη κε «ξεθνξκηζηηά»  αηηήκαηα, ζθόπηκα δηαηππσκέλα 

ώζηε λα θαιύπηνπλ ηνπο εξγνδόηεο.  

Σηεξίδεη ην ηδενιόγεκα ηεο «εζληθήο ελόηεηαο», θαιεί ζηελ εζληθή ζπλαίλεζε γηα λα «ζέζνπκε ηελ 

παηξίδα καο ζηελ πξώηε γξακκή κε ζθνπό ηελ παιηλόξζσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

νηθνλνκίαο». Με απηή ηελ έλλνηα απαηηείηαη αληίζηνηρε ηνκή θαη ζηε δηθή καο δξάζε, 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θηλδύλσλ ζηξαηεγηθήο ήηηαο από ηελ αλνρή ζε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα. 

Πξνζπαζώληαο λα ζπγθξνηήζνπκε πξαγκαηηθό θίλεκα, κε δεκνθξαηία θαη αγσληζηηθόηεηα, 

πξνζπαζώληαο λ’ αλνίμνπκε ην δξόκν γηα ληθεθόξεο δηεθδηθήζεηο ζα ζηαζνύκε απέλαληί ηνπο. 

Απέλαληη ζ’ απηνύο θαη ζηα αθεληηθά ηνπο (ΣΔΒ, ΔΔ, Κπβέξλεζε θαη κλεκνληαθή αληηπνιίηεπζε). 

Τη θάλνπκε; 

Α) Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ ζπγθέληξσζε ζην Δξγαηηθό Κέληξν 10.30 πκ ζηηο 

30 Μάε (απ’ όπνπ έρνπλ «εμνβειηζηεί» νη δπλάκεηο ηεο «Κνηλσληθήο Σπκκαρίαο») θαη 

αλακέλνπκε λα δνύκε αλ πθίζηαηαη πξνρσξεκέλν ζρέδην ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΠΑΜΔ. Όρη ζηηο 

θηέζηεο. Απεξγνύκε γηα ηελ εξγαζία, ηνλ κηζζό, ηε ζύληαμε, ην δεκόζην ζρνιείν κε όιε ηε 

γλώζε θαη γηα όια ηα παηδηά. 

Β) Καινύκε νκνεηδείο δπλάκεηο θαη’ αξρήλ ζηα πξσηνβάζκηα ζπλδηθάηα ηεο πεξηνρήο 

καο γηα ζπγθξόηεζεο επξύηεξεο Πξσηνβνπιίαο πέξα από ην αληηδξαζηηθό ζρέδην ηεο «θνηλσληθήο 

Σπκκαρίαο» θαη ην δηαθαηλόκελν απαιό ζρέδην ηνπ ΠΑΜΔ. 

Γ) Πξνηείλνπκε γεληθή απεξγία, κε ηαμηθό πεξηερόκελν θαη όξνπο βάζεο (όπσο 

πξσηόιεηα έδεημε ε απεξγία ηεο 12 Γελάξε), ζηηο 21/6 (ή ιίγεο κέξεο πξηλ) πνπ ζα ζπλέιεζεη ην 

EUROGROUP γηα ηηο νξηζηηθέο απνθάζεηο (4ε αμηνιόγεζε). 

Πάηξα, 25-05-2018, https://eparemvasiax.wordpress.com/  
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