
Αγσληζηηθή Ελόηεηα Καζεγεηώλ (Α.Ε.Κ.) 

γηα Παξέκβαζε ζηε Δπηηθή Ειιάδα 

Δηαθήξπμε γηα ηα λέα θαζήθνληα ηεο λέαο εθπαηδεπηηθήο πεξηόδνπ   

 «Η πιο όμοπθη θάλαζζα παπαμένει αηαξίδευηη!»  

Ναδίκ Φηθκέη. 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη 

ζηηο 30 Μάε 2018 ην απόγεπκα ζηα «Φειά Αιώληα» ηεο Πάηξαο ζπλήιζαλ ζε νινκέιεηα κέιε ησλ 

ζρεκάησλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Αγσληζηηθή Δλόηεηα Καζεγεηώλ Γπη. 

Διιάδαο θαη ζηηο Αγσληζηηθέο Παξεκβάζεηο Γ.Δ.. Ήηαλ κηα πεξίεξγε κέξα. Ζ αλππόηαθηε θαη 

αγσληζηηθή πηέξπγα ηνπ θηλήκαηνο βξέζεθε κπξνζηά ζε ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά δηιήκκαηα: 

 ζα λνκηκνπνηήζνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηεο αζηηθήο ηάμεο (ΔΒ-ΓΔΒΔ-Δπηκειεηήξηα, θ.α.) 

λα ππνβάιιεη ηα δηθά ηεο αηηήκαηα ζηελ αηδέληα αηηεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

πξνθεξύζζνληαο εκέξεο «εζληθήο δξάζεο»; 

 Θα αλερηνύκε ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ λα παίδνπλ ην ξόιν ηνπ  δνύξεηνπ ίππνπ θαη λα πξνθεξύζζνπλ 

απεξγία ηελ ίδηα κέξα πνπ ν ΔΒ νλνκάδεη εκέξα «θνηλσληθήο» δξάζεο κε πεξηερόκελν 

αληίζεην ζηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ; 

  Θα δερηνύκε λα ζπκκεηέρεη ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο ε ΟΛΜΔ έζησ θαη ηππηθά (αθνύ νη 

ζπλάδειθνη δελ πήξαλ θαλ είδεζε) ρσξίο γεληθέο ζπλειεύζεηο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ 

πξαμηθνπεκαηηθά ζηελ ηειεπηαία Γ.. Πξνέδξσλ αλέηξεςαλ απνηέιεζκα ςεθεθνξίαο κε 

ζηξεςνδηθίεο; 

Δίλαη πξνθαλέο όηη νη θηινκλεκνληαθέο ζπλδηθαιηζηηθέο δπλάκεηο ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν 

παλειιαδηθά εμπθαίλνπλ έλα επηθίλδπλν ζρέδην καδί κε άιιεο ζπλνκνζπνλδίεο θαη ελώζεηο 

εξγνδνηώλ, λα νδεγήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο - εξγαδόκελνπο ζε «ζθαγή» κε ηελ ζπλαίλεζή ηνπο. 

(Ηζηνζειίδα: https://socialalliance.gr/#). Σελ ώξα πνπ νη εξγαδόκελνη ηόζν ζηνλ ηδησηηθό όζν θαη 

ζην δεκόζην ηνκέα βξίζθνληαη ζε κηά ζπλδηθαιηζηηθή «άκπσηε» -κεηά ηελ αλαξξίρεζε ησλ 

ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ «Πξνηεθηνξάηνπ ρξένπο»- νη θαη’ όλνκα εθπξόζσπνί ηνπο 

απνθάζηζαλ κηα απεξγία πνπ δελ είρε θακηά ρξνληθή αλαθνξά ζηηο εκέξεο ςήθηζεο ηεο 4
εο

 

αμηνιόγεζεο ζηε Βνπιή (κέζα Ηνύλε ηνπ 2018) ε νπνία ζηνρεύεη ζηε κείσζε  ησλ ζπληάμεσλ θαηά 

20% (πνζνζηό - ξεθόξ ζηα κλεκνληαθά ρξόληα) θαη ζηε κείσζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ γηα όινπο! 

Δπνκέλσο ν ρεηξηζκόο απηνύ ηνπ λένπ θαηλνκέλνπ ρξεηάδεηαη κειεηεκέλν θαη όρη απνζπαζκαηηθό ή 

ζπαζκσδηθό ρεηξηζκό. Παξάιιεια ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζπλερίδεη κε ηελ θαίξηα ζπλδξνκή πξώελ 

ζπλδηθαιηζηώλ ησλ ΤΝΔΚ -θαη λπλ ζε ζέζεηο επζύλεο- ηελ απνξξύζκηζε ηεο δεκόζηαο 

εθπαίδεπζεο κε άμνλα ηηο εθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ. ηνρεύνπλ ζηελ απνςίισζε ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ 

θαη ελ ηέιεη ηελ παξάδνζή ηνπ ζηνπο ηδηώηεο, εμππεξεηώληαο ηα ζπκθέξνληα ΔΔ θαη ΓΝΣ, δειαδή 

ησλ νηθνλνκηθώλ ειίη θαη ησλ δαλεηζηώλ. Σαπηνρξόλσο θάζε ελέξγεηά ηνπο επελδύεηαη κ’ έλα 

εθζπγρξνληζηηθό ιεμηιόγην πνπ δηαζηξέθεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

Σπγθεθξηκέλα:  

α) εηξά κέηξσλ θαη κε απνθνξύθσκα ηηο αηνκηθέο «ειεθηξνληθέο εγγξαθέο» ζηνρεύνπλ ζηνλ 

απόιπην έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ώζηε ζηα αζηηθά θέληξα λα ιεηηνπξγνύλ 

https://socialalliance.gr/


ηκήκαηα ησλ 27 καζεηώλ αδηαθνξώληαο γηα ηα παηδαγσγηθά θξηηήξηα. Αδηαθνξνύλ αθόκα θαη γηα 

ηνπο καζεηέο ΑΜΔΑ, ηνπο νπνίνπο δηνρεηεύνπλ ζηελ ηππηθή γεληθή εθπαίδεπζε ρσξίο παξάιιειεο 

νπζηαζηηθέο δνκέο θαη κεηαζέηνληαο ηελ επζύλε ζην ζύιινγν δηδαζθόλησλ. 

β) πλερίδεηαη ε πνιηηηθή ηεο αδηνξηζηίαο πνπ θξαηάεη νκήξνπο ρηιηάδεο ζπλαδέιθσλ, νη νπνίνη 

απνηεινύλ ηνπο «αλζξώπνπο κε ηηο βαιίηζεο» θαη κεηαθέξνληαη από λνκό ζε λνκό θαη από ζρνιείν 

ζε ζρνιείν σο εξγαδόκελνη β’ θαηεγνξίαο κε ηεξάζηηεο ζπλέπεηεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ζηα 

εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη ζην παηδαγσγηθό θιίκα ηνπ ζρνιείνπ. 

γ) Πέληε ρξόληα κεηά ηελ αύμεζε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ εθεπξίζθνληαη λένη εύζρεκνη ηξόπνη 

(νξηδόληηεο νκαδνπνηήζεηο εηδηθνηήησλ κε ακθηζβεηήζηκα επηζηεκνληθά θξηηήξηα, κνληκνπνίεζε 

ηεο 3εο αλάζεζεο ή  παξάινγεο β΄ αλαζέζεηο, κείσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο / θαηάξγεζε 

Σνκέσλ ζηε Β΄ θαη εηδηθνηήησλ ζηε Γ΄ ΔΠΑΛ) γηα λα «εμνηθνλνκεζεί» πξνζσπηθό. Δπίζεο 

ππάξρνπλ θιάδνη θαη εηδηθόηεηεο ζηα ΔΠΑΛ πρ. ΠΔ87.10 Γεκόζηαο Τγηεηλήο, ΣΔ02.03 Υεκηθνί 

Δξγαζηεξίσλ, ΣΔ02.05 Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ, ΣΔ02.06 ρεδηαζκνύ θαη Παξαγσγήο ρσξίο λα 

έρνπλ θακία δηδαθηηθή ώξα ζε Α΄ αλάζεζε. Σέινο πνιιέο άιιεο ηερληθέο εηδηθόηεηεο, (π.ρ ΣΔ01.04 

Φπθηηθνί) δελ ζπκπιεξώλνπλ ην όξην ηεο βάζεο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο δηόηη ηνπο αθαηξέζεθαλ 

καζήκαηα ηνπ ηνκέα!  Σελ ίδηα ώξα πνπ ην ΔΠΑΛ απνςηιώλεηαη από ηνπο εξγαζηεξηαθνύο ηνπ 

θαζεγεηέο  δηαθεκίδεηαη σο ηδαληθή επηινγή. Ζ ππνθξηζία ζην απνθνξύθσκά ηεο! 

δ) Οη ζπξξηθλώζεηο ηνκέσλ θαη εηδηθνηήησλ ζηα ΔΠΑΛ απνηεινύλ νδεγό γηα ζπγρσλεύζεηο 

ζρνιείσλ ηεο ίδηαο βαζκίδαο βάζεη θξηηεξίσλ (π.ρ. ζπζηέγαζε/κηθξή νξγαληθόηεηα) γηα ηελ επόκελε 

ζρνιηθή ρξνληά θαη κε ηελ απζηεξή επηηήξεζε ησλ «ζεζκώλ» (ςεθίζηεθε λόκνο από ηε 

ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ κε ζπλδξνκή  ΝΓ θαη ΚΗΝ.ΑΛ)! ηξαηεγηθόο ζηόρνο είλαη  ε 

πξνώζεζε ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο (καζεηεία- θαηάξηηζε, π.ρ. κεηαγπκλαζηαθέο ΔΚ, Κέληξα 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ειεγρόκελα από ηα Παλ/κηα) πνπ ξίρλεη ην βάξνο ηεο δηαξθνύο 

επηκόξθσζεο ζηνλ ίδην ην καζεηή. 

ε) Δίλαη έηνηκν ην ζρέδην γηα κεηαηξνπή ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ ΓΔΛ ζε «πξνπαξαζθεπαζηηθό» έηνο ησλ 

ΑΔΗ κε ηεξάζηην πνζνζηό καζεκάησλ επηινγήο (νη ώξεο ησλ νπνίσλ δε ζπλππνινγίδνληαη ζηελ 

πξνθήξπμε  νξγαληθώλ ζέζεσλ) θαη ηεο Β΄ ΓΔΛ ζε εκη-πξνπαξαζθεπζηηθό έηνο!!! Σαπηόρξνλα, ελώ 

είλαη έηνηκνη λα κεηώζνπλ θαη ηηο ώξεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο (όπσο έθαλαλ ήδε ζηα 

Γπκλάζηα θαη από ην 2018-2019 ζηα εζπεξηλά ζρνιεία), πξνζπαζνύλ λα βξνπλ ηξόπνπο γηα λα 

κεηώζνπλ ηηο ώξεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηα θηινινγηθά καζήκαηα. ην ςεθηζκέλν πιένλ 

πνιπλνκνζρέδην ηεο δ΄ αμηνιόγεζεο πξνβιέπνληαη ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο (Ηαλνπαξίνπ-Ηνπλίνπ) 

ηύπνπ παλειιαδηθώλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ Γ΄ ΓΔΛ, ελώ νη ήδε γλσζηέο παλειιαδηθέο παξακέλνπλ 

«ζηαζεξή αμία»!  

ζη) Με ην λνκνζρέδην γηα ηηο Νέεο Γνκέο (πνπ ήδε ςεθίζηεθε) ην «θαηαξγεκέλν» από ηε 

θπβέξλεζε ΠΓ 152 (αμηνιόγεζε) έξρεηαη από ηελ πίζσ πόξηα, ζπληεξεηηθoπνηώληαο ην ξόιν ησλ 

ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ, εηζάγνληαο ζηα ζρνιεία ηελ ππνρξεσηηθή απηναμηνιόγεζε-απνηίκεζε (πνπ 

νδεγεί ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε) θαη πξνηείλνληαο ζε ζηειέρε ή ππνςήθηα ζηειέρε ην δόισκα ηεο 

«από ηα θάησ αμηνιόγεζεο» - γλσκνδόηεζεο, ώζηε σο ώξηκν θξνύην λα έιζεη ε από ηα πάλσ 

αηνκηθή αμηνιόγεζε (θνπιηνύξα αμηνιόγεζεο). 

δ) Από ηελ άιιε εηνηκάδνληαη λα επηβάιινπλ ην 30σξν ππνρξεσηηθήο παξακνλήο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζην ζρνιείν, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηώζνπλ ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ «Νέσλ δνκώλ» θαη ηεο απνηίκεζεο-απηναμηνιόγεζεο 

πνπ πξνζπαζνύλ λα επηβάιινπλ ή γηα λα θαιύςνπλ θελά (θύιαθα, επηζηάηε, γξακκαηέα, θνηλσ, 

ληθό ιεηηνπξγόθηι). Δμάιινπ ζην λέν λόκν γηα ηηο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία 

πνιιαπιώλ νκάδσλ ζην ύιινγν Γηδαζθόλησλ, θαζώο θαη θαηαθόξπθε αύμεζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο. 



 

Σπλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο 

νη εθπαηδεπηηθνί δελ πείζνληαη από ηε ξεηνξηθή θαη ην ιεμηιόγην ηνπ Τπνπξγείνπ, γηαηί ε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώλνπλ ζην ζρνιείν θαη ζηε δσή ηνπο θαλεξώλεη όηη επηρεηξείηαη ε βίαηε 

αιιαγή ηνπ DNA ηνπ ζρνιείνπ από ρώξν κόξθσζεο ζε θνξέα παξνρήο εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ, ε 

πεξηζηνιή ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνύ ηνπο επηπέδνπ.  

Παξά ηηο δπζθνιίεο ν αγώλαο γηα θζεζηεξήζεηο, ξήμεηο θαη αλαηξνπέο ζπλερίδεηαη. Δλ ηέιεη ε 

αληίζηαζε ζηελ νξγαλσκέλε επίζεζε πνπ επηρεηξεί ην θεθάιαην θαη ζηε ρώξα καο ελάληηα ζηηο 

δπλάκεηο ηεο εξγαζίαο θαη ζηα δεκόζηα αγαζά (κηζζόο, αζθάιηζε, ζύληαμε, παηδεία, πγεία, δξόκνη, 

ιηκάληα, ξεύκα, λεξό, θιπ) είλαη δηθή καο ππόζεζε. Ζ παξαθαηαζήθε ησλ ληθώλ ζε κάρεο ζηα 

κλεκνληαθά ρξόληα, όπσο ε κε απόιπζε ησλ δηαζέζηκσλ, ε πεληαεηήο θαζπζηέξεζε ηεο 

απηναμηνιόγεζεο, ε παξακνλή ηεο νξγαληθόηεηαο θαη ε απνηξνπή ζπγρσλεύζεσλ ζρνιείσλ καο, 

καο δίλεη ην θνπξάγην λα ζπλερίζνπκε. 

Οη θαζεγεηέο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ ζπκκεηέρνπκε ζηα ζπλδηθαιηζηηθά ζρήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Α.Δ.Κ. γηα Παξέκβαζε ζηε Γπη. Διιάδα θαη ηνπ δηθηύνπ ησλ Αγσληζηηθώλ 

Παξεκβάζεσλ Γ.Δ., είκαζηε παξνύζεο θαη παξόληεο. Δζηηάδνπκε ζηελ νξγαλσκέλε πάιε, 

αλαβαζκίδνληαο ηόζν ηηο αλαιύζεηο καο, όζν θαη ηηο ζπκκαρίεο καο. Σνικάκε λα ην θάλνπκε, παξά 

ηε απνγνήηεπζε πνπ ζπέξλεη ην «Γόγκα ηνπ ζνθ» θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηδηώηεπζε θαη ηελ 

έιιεηςε ζπκκεηνρήο. 

Γίλνπκε πξώηηζην βάξνο ζηηο ΔΛΜΔ, δειαδή ζηα πξσηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθά θύηηαξα ηνπ 

θιάδνπ θαη ηηο ζπκκαρίεο ηνπο. Θεσξνύκε επίζεο όηη νθείινπκε λα αλαβαζκίζνπκε ηελ ζπλεξγαζία 

ησλ ΔΛΜΔ νξηδόληηα, ηελ ώξα πνπ νη παιηέο θαη λέεο κλεκνληαθέο πιεηνςεθίεο ζε ΟΛΜΔ, ΓΟΔ 

θαη ΑΓΔΓΤ απεξγάδνληαη ζρέδηα θαη ηαθηηθέο απνζάξξπλζεο ηνπ θιάδνπ (βι. αηέξκνλεο δηάινγνη 

κε ην Τπνπξγείν πνπ θνξντδεύεη ηνπο αλαπιεξσηέο, ηε ζπκπόξεπζε κε ηε ιεγόκελε θνηλσληθή 

ζπκκαρία). Ο νξγαλσκέλνο ζπληνληζκόο ησλ ΔΛΜΔ πνπ ζα νξγαλώλεη ηελ αληίζηαζε θαη ζα ζέηεη 

ην Γ ηεο ΟΛΜΔ πξν ησλ επζπλώλ ηνπ είλαη θάηη πνπ ρξεηάδεηαη ν θιάδνο πεξηζζόηεξν από πνηέ. 

Θεσξνύκε ζεκαληηθό επί πιένλ λα ηνλίζνπκε όηη ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπλ ηξόπν ύπαξμεο θαη 

δξάζεο ηα ηνπηθά παξαξηήκαηα αλά λνκό ηεο ΑΓΔΓΤ δίλνληαο πξνηεξαηόηεηα ζηελ νξηδόληηα 

ζπλεξγαζία ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ. Παξάιιεια ε ζπκκεηνρή καο ζηα Τπεξεζηαθά 

πκβνύιηα, εηδηθά ζε κηα ζπγθπξία πνπ ζα θξηζεί ην δήηεκα ησλ Νέσλ  Γνκώλ θαη ε θνπιηνύξα ηεο 

αμηνιόγεζεο, ζέιεη ηδηαίηεξε αληηκεηώπηζε θαη πξνζνρή. Εκείο εζηηάδνπκε θπξίσο ζην ξόιν ηεο 

απνθάιπςεο. Καη κ’ απηό ην πιαίζην ζα δηεθδηθήζνπκε ηελ ςήθν ζαο ην πξνζερέο Φζηλόπσξν ζηηο 

εθινγέο γηα ηα Τ.. (ΠΤΓΔ, ΑΠΤΓΔ, ΚΤΓΔ). 

Η ζπλδηθαιηζηηθή εμνπζία ζηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία! 

Τα κλεκόληα ζηελ Εθπαίδεπζε δελ ζα πεξάζνπλ!  

Υπεξαζπηδόκαζηε ην δεκόζην ζρνιείν. 

Φειά Αιώληα Πάηξαο, 30 Μάε θαη 22 Ηνύλε 2018 

Από ηελ Α.Ε.Κ. γηα Παξέκβαζε ζηε Δπηηθή Ειιάδα 


