
Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ  

ΑϋΑχαΐασ, μζλοσ του δικτφου των Αγων. Παρεμβάςεων Δ.Ε. 

 

Όχι ςτθν παραπζρα απορρφκμιςθ του Γεν. Λυκείου  

Να αποςυρκοφν τϊρα οι αντιεκπαιδευτικζσ αλλαγζσ ςτο Λφκειο  

Απεργοφμε μαηικά ςτισ 12 Απρίλθ! 

Η 24ωρθ απεργία, οι ςυγκεντρϊςεισ και τα ςυλλαλθτιρια πρζπει να πετφχουν 

[11.00 π.μ. ςτο Εργατικό Κζντρο τθσ Πάτρασ] 

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι: Σο νομοςχζδιο που βγικε ςταδιακά ςτθ δθμοςιότθτα και με δθμόςιεσ παρουςιάςεισ 

του Τπ. Παιδείασ (π.χ. ΕΡΣ 5 Απρίλθ)  ετοιμάηεται για τθ Βουλι.  Ουςιαςτικά είναι ςφμφωνο –εκτόσ απροόπτου- με 

τισ εξαγγελίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ και του Τπ. Παιδείασ Κ. Γαβρόγλου (επτζμβρθσ 2018). Ζτςι θ πορεία για τον ενιαίο 

εκπαιδευτικό χϊρο ςτθν Ε.Ε. και ςτθ ςτρατθγικι του ΟΟΑ εξελίςςεται –μετά τθν ςυρρίκνωςθ των ΕΠΑΛ και τθν 

ειςαγωγι μακθτείασ ςτα 18- με τθν κατάργθςθ ι ενςωμάτωςθ και των υπόλοιπων ΑΣΕΙ τθσ χϊρασ ςτα ΑΕΙ, αλλά και 

με το ουςιαςτικό ξιλωμα του Γενικοφ Λυκείου, αρχισ γενομζνθσ από τθν Γ τάξθ από τθ νζα ςχολικι χρονιά! 

Σα πρϊτα βιματα για να ςταματιςει αυτι θ προςχεδιαςμζνθ από τθν αρχι τθσ κυβζρνθςθσ Αλ. Σςίπρα με τουσ 

δικεν εκνικοφσ διαλόγουσ ετοιμάηονται. το τοπίο αυτό ιταν ςφμμαχοι ςτθν ΟΛΜΕ τα ΤΝΕΚ και θ ΔΑΚΕ επί Ν. 

Φίλθ και βουβοί επί Κ. Γαβρόγλου. ιμερα όμωσ που είναι ζτοιμο να ψθφιςτεί πριν το Πάςχα το ν/ςχ και να 

καρατομθκεί επί τθσ ουςίασ θ Γϋ Λυκείου δθμιουργικθκε μια προςωρινι ομόφωνθ ςτάςθ ςτθν ΟΛΜΕ (και εν όψει 

των εκλογϊν για το ςυνζδριο τθσ ΟΛΜΕ  τζλοσ Ιουνίου.  

Συναδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ: Σο ν/ςχ μετατρζπει το Λφκειο ςε κλειςτό κλαμπ, με αφετθρία τθ Γϋ Λυκείου, ςτουσ 

μακθτζσ και τισ μακιτριεσ που κουβαλοφν γενικότερο «μορφωτικό κεφάλαιο», κάνοντασ ανακωχι από τον 

ςχεδιαςμό του γεφυροποιοφ Αντ. Λιάκου για ενςωμάτωςθ τθσ ΑϋΓΕΛ ςτο Γυμνάςιο, αλλά και δίνοντασ γζφυρα ςτα 

προθγοφμενα ςχζδια των «Α. Διαμαντοποφλου-Κ. Αρβανιτόπουλου» για τθν ΒϋΓΕΛ. 

υρρικνϊνει το ςχολείο ακόμα περιςςότερο με ςτόχο ολοζνα και λιγότερουσ  κακθγθτζσ που κα διδάςκουν ς’ αυτό. 

Δθμιουργεί ςυνκικεσ για ειςαγωγι του προςοντολόγιου ςτο ΓΕΛ και κατάργθςθ επί τθσ ουςίασ των οργανικϊν 

κζςεων (βλζπε τθν 5ετι κθτεία ςτα Πειραματικά). 

Βακαίνει το διαχωριςμό  μεταξφ των  ΕΠΑΛ (Σεχνικι) και ΓΕΛ (Γενικι) αναπαράγοντασ  και βακαίνοντασ τα ιδθ 

υπάρχοντα  χάςματα, αλλά και δθμιουργϊντασ τισ ςυνκικεσ για μεταγυμναςιακά ΙΕΚ ι οριςτικι απομάκρυνςθ των 

«αδφναμων» μακθτϊν από το ςχολείο ςτισ αγροτοκτθνοτροφικζσ και τουριςτικζσ περιοχζσ. Ζτςι ετοιμάηεται το 

μεταγυμναςιακό τοπίο προσ τρεισ ι και τζςςερισ δρόμουσ, όχι με ιςότιμεσ προςδοκίεσ, αλλλά με αμιγϊσ ταξικά 

χαρακτθριςτικά. Σο ενιαίο ςχολείο απομακρφνεται οριςτικά ς’ αυτό το ςχζδιο, ενϊ το υποχρεωτικό 12χρονο με δφο 

ζτθ προςχολικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ τορπιλίηεται. 

Ζτςι κατακερματίηει  τθν νεολαία, χωριηοντάσ τθν ςε προςοντοφχουσ οικονομικά και κοινωνικά  ιςχυροφσ και 

«παιδιά ενός κατώτερου Θεοφ». Εντείνει δθλαδι ςτθν κοινωνία τισ ταξικζσ ανιςότθτεσ και κατεβάηει τον πιχθ τθσ 

μόρφωςθσ και των ευκαιριϊν για πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου ςπουδζσ ςτθν μεγάλθ πλειοψθφία των παιδιϊν των 



εργαηομζνων και των φτωχϊν λαϊκϊν ςτρωμάτων. Ειςάγει τον κανόνα τθσ καπιταλιςτικισ αγοράσ «ανάλογα με τθ 

ηιτθςθ» ςτθν «ελεφκερθ είςοδο» και όχι με το κακιερωμζνο ςτθ Δφςθ κανόνα των προςωπικϊν κλίςεων.  

Παράλλθλα δθμιουργεί μία ψευδεπίγραφθ «ελεφκερθ είςοδο» ςε πολλά πανεπιςτθμιακά τμιματα, τθν ϊρα που 

καταργεί (ςτθ κζςθ τουσ «διετή προγράμματα» μακθτϊν από ΕΠΑΛ) ι ενςωματϊνει το ςφνολο των ΑΣΕΙ ςτα ΑΕΙ 

ςυρρικνϊνοντασ ςτο ςφνολο τθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ χωρίσ γενναία αφξθςθ των ειςαγομζνων ςτα ΑΕΙ και τθν 

οικονομικι τουσ ςτιριξθ («νζα αρχιτεκτονική» των ΑΕΙ). Προςκετικά αφαιρεί τθ δυνατότθτα μετεγγραφϊν ςε όςουν 

ειςαχκουν ςτα μικρισ ηιτθςθσ τμιματα, πράγμα που ευνοεί μόνο όςουσ διαμζνουν ςε πολφ κοντινζσ αποςτάςεισ 

(νθςιά, παραμεκόριεσ περιοχζσ). 

Αυτά γίνονται μζςω: 

 Σθσ μείωςθσ του αρικμοφ των μακθμάτων, αφοφ ζτςι χάνονται τα «εφκολα» μακιματα που ανζβαηαν το 

μζςο όρο. 

 Σων πανελλαδικοφ τφπου τοπικϊν ομαδικϊν απολυτθρίων εξετάςεων, που περιλαμβάνουν εξωτερικά 

κζματα, εξωτερικι επιτιρθςθ, κάλυψθ ονομάτων και εξωτερικι του ςχολείου διόρκωςθ. 

 Σθσ μετατροπισ των απολυτιριων εξετάςεων από διαπιςτωτικζσ του επιπζδου των γνϊςεων των μακθτϊν 

ςε εξετάςεισ αποκλειςμοφ μίασ μερίδασ και ανταγωνιςτικζσ για τουσ υπόλοιπουσ ςτο όνομα τθσ 

διεκδίκθςθσ των ΣΕΠ δθλαδι των ελάχιςτων αηιτθτων ςχολϊν. 

 Σθσ κατάργθςθσ μακθμάτων Γεν. Παιδείασ, όπωσ θ Ιςτορία, θ Βιολογία και θ τατιςτικι από τθ Γ ϋΛυκείου 

 Σθσ αντιπαιδαγωγικισ άποψθσ ότι ο επαναςτοχαςμόσ δεν γίνεται παράλλθλα και ταυτόχρονα με τθ γνϊςθ 

(ενιαίο ςχολείο για όλουσ), αλλά μθχανιςτικά ςτο τζλοσ του ...δρόμου (Γϋ ΓΕΛ) ι ...ποτζ (μακθτικι διαρροι). 

 Σθσ ςθμαντικισ αφξθςθσ τθσ εξεταηόμενθσ φλθσ ςτα 4 βαςικά μακιματα, θ οποία με βεβαιότθτα κα φζρει 

και αφξθςθ των ωρϊν ςτα φροντιςτιρια  με ςυνζπεια και τθν παρα πζρα οικονομικι αφαίμαξθ των γονζων. 

 Σθσ δθμιουργίασ εκρθκτικοφ τοπίου για «διάλυςθ» τθσ Βϋ ΓΕΛ και μεταφοράσ τθσ Αϋ ΓΕΛ ςτο γυμνάςιο. 

Ειδικότερεσ επιδιϊξεισ 

Ι) Ο 1οσ ςτόχοσ, μζςα από τθν ψευδεπίγραφθ ελεφκερθ πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτα ΑΕΙ, επιδιϊκει το (ταξικό) 

Λφκειο των λίγων μακθτϊν και ειδικά των δικϊν τουσ παιδιϊν κι όχι δυνθτικά των ευρφτερων λαϊκϊν ςτρωμμάτων.   

 Ο κεντρικόσ ζλεγχοσ των απολυτθρίων εξετάςεων είναι θ κερκόπορτα τθσ «αξιολόγθςθσ» δομϊν και 

προςϊπων. 

 Αν οι μακθτζσ του διπλανοφ ςχολείου τα πιγαν καλφτερα ςτα κοινά κζματα από τουσ δικοφσ ςου αυτό 

ςθμαίνει ότι δεν αξιολογείςαι  ωσ επαρκισ.  

 Σα άςχθμα αποτελζςματα ςτισ πανελλαδικοφ τφπου ςτισ τοπικζσ ομαδικζσ εξετάςεισ ίςωσ να ςθμαίνουν και 

τθ ςυρρίκνωςθ-κλείςιμο ςχολείων. 

 Οι  πανελλαδικοφ τφπου ςτισ τοπικζσ ομαδικζσ εξετάςεισ απαιτοφν κι ζνα μθχανιςμό αντίςτοιχο των 

πανελλθνίων, με μεταφορά κακθγθτϊν για τθν εκπόνθςθ των κεμάτων με αντίςτοιχεσ ϊρεσ ςε επιτροπζσ 

με μεταφορά διόρκωςθ και καταχϊρθςθ βακμϊν τα οποία ζχουμε βάςιμεσ υποψίεσ ότι κα είναι 

απλιρωτεσ (δικεν ενδοςχολικζσ εξετάςεισ). 

 Αμφιςβθτεί το υπουργείο Παιδείασ τθν επιςτθμονικι μασ επάρκεια και τθν θκικι μασ ακεραιότθτα να 

κεματοδοτιςουμε και να διορκϊςουμε και κζλει όλα να περάςουν ςτον ζλεγχο κάποιων κρατικϊν 

γραφειοκρατϊν. 



 Δεν δθμιουργεί οφτε καν 5θ ομάδα προςανατολιςμοφ για όςουσ εδϊ και δεκαετίεσ επιδιϊκουν το 

απολυτιριο χωρίσ είςοδο ςε πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ. 

ΙΙ) Ο 2οσ ςτόχοσ είναι το «πεικαρχθμζνο» ςχολείο τθσ κάκε τφπου «αξιολόγθςθσ» και του αςφυκτικοφ κακθμερινοφ 

ελζγχου πάςθσ φφςεωσ από τα πάνω και γενικότερα θ εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ με τουσ βακιά κακθλωμζνουσ 

μιςκοφσ. Αυτά ςυμβαίνουν ςε πολλά ςχολεία τθσ δφςθσ, αλλά με διπλάςιουσ και τριπλάςιουσ μιςκοφσ.        

 Η  Γ τάξθ καταργείται ουςιαςτικά και γίνεται ζνα κρατικό φροντιςτιριο το οποίο όμωσ ςε καμία περίπτωςθ 

δεν καταργεί το ιδιωτικό διότι και οι ειςαγωγικζσ εξετάςεισ είναι ανταγωνιςτικζσ ... 

 Η Β τάξθ ςε μικρό χρονικό διάςτθμα κα πάρει τθ κζςθ τθσ τωρινισ Γ επειδι οι μακθτζσ κα ενδιαφζρονται 

μόνο για τα τζςςερα μακιματα που κα διαγωνιςτοφν ςτθ Γ 

 Λόγω τθσ αυξθμζνθσ φλθσ πικανά θ προετοιμαςία των μακθτϊν κα αρχίηει απο τθ Β τάξθ όπωσ ςε 

μικρότερο βακμό ςυμβαίνει και ςιμερα 

 Θα υπάρξει μια γενικευμζνθ διάλυςθ του λυκείου και υποταγι του ςτον εξεταςτικό και μόνο ρόλο. 

ΙΙΙ) Ο 3οσ ςτόχοσ, και πιό ιδεολογικόσ, είναι το κτφπθμα του ςχολείου τθσ ςχετικά ελεφκερθσ, κριτικισ και 

δθμιουργικισ ςκζψθσ,  του ςχολείου τθσ πολφπλευρθσ αναηιτθςθσ και ερμθνείασ των νόμων τθσ κοινωνίασ, τθσ 

ιςτορίασ, τθσ φφςθσ και τθσ φιλοςοφίασ. Επικυμοφν το ςχολείο τθσ χρθςιμοκθρίασ και του ανταγωνιςμοφ ωσ 

προκάλαμο τθσ εργαςιακισ ηοφγκλασ που ιδθ ζχουν ειςαγάγει.   

 Οι ομάδεσ ςχολείων για τισ απολυτιριεσ εξετάςεισ είναι και θ βάςθ που κα γίνεται θ αυτοαξιολόγθςθ των 

ςχολείων από το επτζμβρθ, αλλά και μοχλόσ αξιολόγθςθσ-αυτοαξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν αργότερα. 

  Μικρότερο Γενικό Λφκειο είναι ζνα Λφκειο προςαρμοςμζνο ςτισ περικοπζσ για να βγαίνουν τα 

δθμοςιονομικά πλεονάςματα. Η αδυναμία ςυγκρότθςθσ τμθμάτων Ομάδων Προςανατολιςμοφ με βάςθ και 

τθν Τ.Α. για ςυγκρότθςθ τμθμάτων με ελάχιςτο αρικμό μακθτϊν κα οδθγιςει ςτθ ςυρρίκνωςθ τμθμάτων- 

ςχολείων και τθ μείωςθ κζςεων εργαςίασ.  

Η ςτρατθγικι τθσ ΟΛΜΕ, που απαιτεί τθν απόςυρςθ του  νομοςχεδίου πρζπει να 

ςυμπλθρωκεί με τα αιτιματα για: 

Μαηικοφσ μόνιμουσ διοριςμοφσ όλων των αναπλθρωτϊν με βάςθ αποκλειςτικά το πτυχίο και όλθ τθν 

προχπθρεςία, καμιά απόλυςθ αναπλθρωτι. Όχι ςτο προςοντολόγιο. 

Επαναφορά του ωραρίου ςτα προ του 2013. 20 μακθτζσ ςτο τμιμα – 15 ςτισ Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ - 10 ςτα 

εργαςτιρια.  

Αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ και τισ ςυντάξεισ, επαναφορά του 13ου-14ου μιςκοφ και απόδοςθ των αναδρομικϊν, να 

γίνουν δεκτά τα αιτιματα για τουσ πρϊθν διακζςιμουσ. 

Όχι ςτθν αξιολόγθςθ – αυτοαξιολόγθςθ – οργανϊνουμε απεργία – αποχι. 

Κατάργθςθ του ν. Κατροφγκαλου – αντιαςφαλιςτικϊν νόμων, πλιρθσ ςφνταξθ ςτα 30 χρόνια δουλειάσ χωρίσ όριο 

θλικίασ, όχι περικοπζσ ςτουσ ςυνταξιοφχουσ και μετά το 2016. 

Όλα τα προςφυγόπουλα ςτθν πρωινι ηϊνθ των ςχολείων. Ενιςχυτικι διδαςκαλία για όλα τα παιδιά. 

Ενιαίο δωδεκάχρονο, δθμόςιο και δωρεάν ςχολείο για όλα τα παιδιά και όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Πάτρα 8 Απρίλθ 2049, Εκπ. Παρζμβαςθ, https://eparemvasiax.wordpress.com/ 
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