
Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ   

Α΄Αχαΐασ, μζλοσ του δικτφου των Αγων. Παρεμβάςεων Δ.Ε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ! 

Οι εκλογζσ για το Δ του πρωτοβάκμιου ςωματείου γίνονται ςτθν αρχι μιάσ οιονεί πολλαπλισ πολιτικισ και 

αυτoδιοικθτικισ περιόδου. Πζραν τθσ ςχετικοποίθςθσ τθσ πολιτικισ ψιφου, ειδικά μετά το «πουλθμζνο» 

δθμοψιφιςμα του 2015, κυριαρχεί εν πολλοίσ θ λογικι του «μθ χείρον βζλτιςτον», λογικι επικίνδυνθ για τα  

μεγάλα ηθτιματα για τθν κατεφκυνςθ τθσ χϊρασ και τθσ ηωισ μασ και επομζνωσ θ τεχνθτι πόλωςθ μεταξφ «Αλζξθ» 

και «Κυριάκου». Παρόλο που θ μεταςτροφι του ΤΡΙΖΑ άφθςε κομμάτι του κόςμου τθσ εργαςίασ μετζωρο να 

ταλαντεφεται ανάμεςα ςε κατάπλθξθ, αμθχανία, μουρμοφρα, παράπονο και οργι (τα υλικά δθλ. τθσ ιττασ) κι ζνα 

μικρότερο να βουλιάηει ςτθν αδιαφορία και τον ατομικιςμό... Παρόλο που θ ανάκεςθ απονεκρϊνει, παραμζνουν 

ηωντανοί ςθμαντικοί κφλακεσ δράςθσ, εςτίεσ αντίςταςθσ που αναηωπυρϊνονται,  όταν ςκλθραίνει θ επίκεςθ  τθσ 

κυβερνθτικισ καταςταλτικισ πολιτικισ απζναντι ςτισ κατακτιςεισ και τα δικαιϊματα των εργαηομζνων. Μζροσ 

αυτισ τθσ προςπάκειασ θ Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ, που ςτο πλαίςιο αυτό τθν κρατάτε πάντα ηωντανι 

(ευχαριςτίεσ για τισ εκλογζσ των Τ..), κι αυτι παίηει τον ςυνεκτικό ρόλο ςτθν Αϋ ΕΛΜΕ, αλλά και ςτα πρωτοβάκμια 

ςωματεία τθσ περιοχισ. Είναι μπροςτά ςτον ενωτικό ρόλο για τα μεγάλα ηθτιματα που παλεφει να ξαναξοίξουν 

κινθματικά και ριηοςπαςτικά, αλλά και ςτα «μικρά» με ςυντονιςμζνεσ, οργανωμζνεσ και μετωπικζσ δράςεισ.  

Πζρυςι, μετά τισ εκλογζσ, παρότι ιταν θ τελευταία παράταξθ που τθσ δϊςατε ζδρα ςτο Δ τθσ ΕΛΜΕ, ζκανε 

ανοικτά τθν πρόταςθ για κοινό προεδρείο προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ προσ το Μζτωπο και τθν ΑΣΕ, απζναντι ςτο 

άλλο ςενάριο ενόσ άνευρου προεδρείου που είχε περιοριςμζνα όρια. Η πρόταςθ ζγινε αποδεκτι από το Μζτωπο 

ςτθ ςυγκρότθςθ (θ ΑΕ ιταν δζςμια τθσ λογικισ τθσ «ιςοτιμίασ» των παρατάξεων) μα ςτθν πράξθ μπικε ςε μεγάλο 

βακμό και θ ΑΕ. Εκεί ςτα μεγάλα ηθτιματα δϊςαμε κατευκφνςεισ, όπωσ κι άλλεσ ΕΛΜΕ, και ςε πανελλαδικό 

επίπεδο, αφοφ το Δ τθσ ΟΛΜΕ κυριαρχείται πλζον από κυβερνθτικζσ, «μνθμονιακζσ» και χαμθλοφ προφίλ 

πλειοψθφία (ΔΑΚΕ, ΤΝΕΚ, ΠΕΚ). Σα μθνφματα που ζχουμε είναι ότι θ πρόταςθ πζτυχε παρά τθν κινθματικι άπνοια. 

Στο πλαίςιο αυτό ανοίγουμε προεκλογικά τθν πρόταςθ για κατεφκυνςθ προσ τθν ίδια και καλφτερθ ρότα. 

Ειςάγοντασ τθν Εκπ. Παρζμβαςθ πάλι ςτο Δ δυνατι, κα επιμείνουμε ςτθν ίδια κατεφκυνςθ. Επειδι αφϋενόσ το 

τοπικό Νομ. υμβοφλιο τθσ ΑΔΕΔΤ εξθφανίςκθ ςτθν πράξθ και αφ’ετζρου ζπαιξε μζχρι ενόσ ςθμείου ελλιπι για μασ 

το ρόλο το ΠΑΜΕ, κάνουμε άλλεσ δφο ακόμα προτάςεισ: α) Προτείνουμε ανοικτά ςυμμαχία με τισ ίδιεσ και 

παρόμοιεσ δυνάμεισ ςτο τοπικό ςυνζδριο τθσ ΑΔΕΔΤ που επίκειται μετά από 20 μινεσ κακυςτζρθςθ (!!!) ςτθ λογικι 

του ςυντονιςμοφ και ενάντια ςτθν ςφμπραξθ τθσ πλειοψθφίασ τθσ ΑΔΕΔΤ με εργοδότεσ (π.χ. «Κοινωνικι 

υμμαχία») και β) Να διευρφνουμε όλεσ τισ μορφζσ ςυντονιςμοφ και μετϊπων τθν επόμενθ περίοδο. 

Η Εκπ. Παρζμβαςθ ζχει και πανελλαδικό ςχζδιο μζςα από το δίκτυο των Αγων. Παρεμβάςεων Δ.Ε., ειδικά για τα 

μεγάλα ηθτιματα και κυρίωσ μζςω των Γεν. υνελεφςεων των ΕΛΜΕ, αφοφ ςυνικωσ το Δ τθσ ΟΛΜΕ ςυχνά ζχει τα 

φρζνα πατθμζνα. το επίπεδο αυτό ςασ καλεί πάντα ςτισ Γεν. υνελεφςεισ, ςτισ δράςεισ μζςα ςτουσ ςυλλόγουσ 

διδαςκόντων με βάςθ τα μεγάλα αιτιματα του κλάδου για μιςκό και ςφνταξθ για όλουσ, για ςχολείο με 

περιςςότερθ δθμοκρατία, παιδαγωγικι ελευκερία, πλιρθ και ςφαιρικι δθμιουργικι και κριτικι γνϊςθ για όλα τα 

παιδιά, ενάντια ςτισ «προςταγζσ» των ΟΟΑ, ΕΕ, ΝΑΣΟ, ΔΝΣ, κλπ. Πλιρθ ςτιριξθ ΟΛΩΝ των εργαςιακϊν 

δικαιωμάτων χωρίσ εκπτϊςεισ: Μαηικοί διοριςμοί ΣΩΡΑ χωρίσ προςοντολόγια, επιςτροφι του διδ. ωραρίου, 

μείωςθ του αρ. των μακθτϊν ςτα τμιματα, όχι τεχνθτά «ολιγιμελι», ςεβαςμό του εργαςιακοφ ωραρίου και 

διοριςμόσ βοθκθτικοφ προςωπικοφ, άρνθςθ του διοικθτιςμοφ και κάκε μορφισ «αξιολόγθςθσ» μζςα ς’ αυτό το 

τοπίο. Με απεργία–αποχι ωσ εργαλείο, Γεν. υνελεφςεισ ωσ κζντρο αποφάςεων και ςυντονιςμοφ, ςυντονιςμόσ με 

άλλα ςωματεία και άλλεσ ςυλογικότθτεσ του λαοφ χωρίσ εκπτϊςεισ και «ρεαλιςμοφσ». Όλα αυτά οδθγοφν ςε 

πραγματικζσ άμυνεσ, ςε μικρζσ ι μεγάλεσ ρωγμζσ και εν τζλει ςε νίκεσ! 



Με τθν Εκπ. Παρζμβαςθ ιςχυρι,   
ς’ ζνα ςωματείο που να ενώνει ςτθ δράςθ 

Ψθφοδζλτιο για Δ. Σ. 
Αγγελοκωςτόπουλοσ Ευάγγελοσ, ΠΕ03,                      10ο Γυμν. Πάτρασ 

Αθδονίδθσ Ηλίασ,                            ΠΕ08,                      Μουςικό (Γυμν. - Λφκειο) Πάτρασ 

Καηάνθσ Άρθσ,                                  ΠΕ83 -ΠΕ 04.05,    ΕΠΑΛ Κ. Αχαΐασ & 2ο ΕΠΑΛ εςπ. Αιγίου 

Κατςιγιάννθ Ευδοκία,                    ΠΕ05,                       Απόςπαςθ Α/Βάκμια Αχαΐασ 

Κουβαράκθ Γαρυφαλιά,                ΠΕ02,                       9ο ΓΕΛ Πάτρασ       

Κουλουριϊτθ Ειρινθ,                    ΠΕ04.04,                 4ο ΓΕΛ Πάτρασ, 

Κουμποφρα Μαρία,                       ΠΕ05,                       Απόςπαςθ Α/Βάκμια Αχαΐασ 

Λφκοσ Επαμεινϊνδασ,                   ΠΕ03,                      ΓΕΛ Παραλίασ 

Μαλλι Ουρανία (Ράνια),              ΠΕ03,                      Γυμν.–Λ.Σ. Φαρρϊν & Γ. Καςτριτςίου 

Μπαλάνοσ Γεϊργιοσ,                     ΠΕ04.04,                12ο ΓΕΛ Πάτρασ 

Μπελερι Κωνςταντίνα,                 ΠΕ02,                     7ο ΓΕΛ Πάτρασ 

Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ,          ΠΕ04.01,                Γυμν. -Λ.Σ. Χαλανδρίτςασ 

Ντίρλθσ Θανάςθσ,                          ΠΕ06,                     7ο Γυμν. Πάτρασ 

Πανοφςοσ Βαςίλειοσ,                    ΠΕ02,                      ΓΕΛ Παραλίασ 

αμπαηιϊτθσ Διονφςιοσ,               ΠΕ04.01,                Γυμν. Λακκόπετρασ &  ΓΕΛ Κ. Αχαΐασ 

Φουντάσ Θεόδωροσ,                      ΠΕ03,                     ΓΕΛ Λάππα 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ! 

 Για ζνα ςωματείο που βλζπει μακρυά, ςκζφτεται ςοφά, ςχεδιάηει με 

ςτρατθγικι και αγωνίηεται ενωτικά! 

 Για ζνα ςχολείο δθμόςιο, πλιρεσ, ενιαίο, δθμιουργικό, παιδαγωγικό για 

όλα τα παιδιά.   

 Με όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ μόνιμουσ, με ςυλλογικά εργαςιακά 

δικαιώματα χωρίσ εκπτώςεισ, επιςτθμονικι ςτιριξθ, αναγκαίουσ 

μιςκοφσ, αξιοπρεπι ςφνταξθ και όρεξθ για προςφορά. 


