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Κηλεηοποίεζε ζσλδηθάηωλ καδί κε ηολ ιαό ηες Πάηρας  ηο Σάββαηο 29/1 

Υποδοτή 11 π.κ. ζηελ Οκόλοηα , πορεία προς ηο Σύληαγκα  

 

Σν Δ ηνπ πιιόγνπ Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. « Ο ΠΕΡΘΚΛΗ»  ραηξεηίδεη  ηε 

κεγάιε πξσηνβνπιία θηλεηνπνίεζεο ηνπ παηξηλνύ ιανύ.  

 

Όινη θαη όιεο ην  άββαην ζηηο 29 Γελάξε ζηελ κεγάιε θηλεηνπνίεζε ζην 

θέληξν ηεο Αζήλαο, ζηηο 11π.κ. ζηελ πιαηεία  Οκνλνίαο θαη πνξεία πξνο ην 

ύληαγκα. 

Μεηά ηελ θξηθηή πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώζακε κε ηελ πξόζθαηε θαθνθαηξία, 

ν αγώλαο καο θαη ε δηεθδίθεζε πξέπεη λα δπλακώζνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν. 

Ζήζακε από πξώην ρέξη ηί ζεκαίλεη ε πιήξεο αδηαθνξία ηεο θπβέξλεζεο, 

όπσο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ, ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ, γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο δσήο καο θαη ησλ πεξηνπζηώλ καο από ηα θπζηθά θαηλόκελα. 

Κιεζήθακε λα θάλνπκε κάζεκα ζε δύζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ρσξίο ηελ 

νπνηαδήπνηε βνήζεηα ζε ηερλνινγηθό εμνπιηζκό γηα ηελ ηειεθπαίδεπζε, κε ην 

Τπνπξγείν κάιηζηα λα επηδίδεηαη ζε απεηιέο θαη εθθνβηζκνύο, ζε 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ έθαλαλ ην έγθιεκα λα κελ  έρνπλ από 1 ιαπηνπ γη’ 

απηνύο θαη ηα παηδηά ηνπο, πνπ δελ είραλ ξεύκα ζην ζπίηη ηνπο. Είλαη ηόζν 

εγιεκαηηθή ε πνιηηηθή ηνπο θαη ε ζηάζε ηνπο πνπ νδήγεζαλ ζπλαδέιθνπο λα 

βάινπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ ηειεθπαίδεπζε, 

κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζπλαδέιθηζζα ζε ζρνιείν ζην Μαξνύζη πνπ 

ηξαπκαηίζηεθε, θαηά ηελ απνρώξεζή ηεο από ην ζρνιείν. 
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Όια απηά ηε ζηηγκή πνπ αγσληνύζακε γηα ηνπο δηθνύο καο αλζξώπνπο πνπ 

είραλ εγθισβηζηεί ζηελ Αηηηθή νδό, αβνήζεηνη, ελώ είραλ πάεη λα θάλνπλ ην 

κεξνθάκαηό ηνπο. Πνιιώλ ηα ζπίηηα έκεηλαλ ρσξίο ειεθηξηθό ξεύκα θαη 

ζέξκαλζε ζε εμαηξεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο! Τπήξραλ αθόκα θαη αζζελείο 

πνπ έκεηλαλ ρσξίο ηαηξηθή βνήζεηα κε απνθιεηζκέλνπο δξόκνπο θαη 

λνζνθνκεία. 

Το λα πάκε θαη λα έρζοσκε από ηε δοσιεηά κας κε αζθάιεηα, ηο λα 

δοσιεύοσκε ζε σποδοκές ζύγτρολες, ηο λα γίλοληαη ηα αλαγθαία έργα 

γηα λα προζηαηεύοληαη ζσλοιηθά ε δωή θαη ε περηοσζία κας από ηα 

θσζηθά θαηλόκελα είλαη ασηολόεηε αλάγθε θαη δηθαίωκα! Δελ 

αλετόκαζηε λα κπαίλεη ζηε δσγαρηά ηοσ θόζηοσς!  

Απηό είλαη ην απνηέιεζκα ησλ θπβεξλεηηθώλ πνιηηηθώλ όισλ ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξόλσλ πνπ παξαρσξνύλ ηνπο δξόκνπο, ηελ ελέξγεηα, αθόκε θαη ηνλ δαζηθό 

πινύην ζηηο κεγάιεο ηδησηηθέο εηαηξίεο γηα λα πξνρσξήζνπλ ηηο επελδύζεηο 

ηνπο θαη λα απμήζνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ηα θέξδε ηνπο. Απνδεηθλύεηαη όηη ε 

αλάπηπμή ηνπο παηάεη ζηα ηζαθηζκέλα δηθαηώκαηά καο, δελ δηζηάδεη αθόκα θαη 

λα βάιεη ζε θίλδπλν ηελ ίδηα καο ηε δσή! 

Είλαη ε ίδηα ε πνιηηηθή πνπ νδεγεί ηνπο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνύο 

λα εξγάδνληαη ζε ζρνιεία κε ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθά θελά, ηα νπνία θαιύπηνπλ 

ζπκβαζηνύρνη ζπλάδειθνη κε  ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, κε ζπγρσλεπκέλα 

ηκήκαηα κε ζηνηβαγκέλνπο καζεηέο, πνιιέο θνξέο ζε 25άξηα ηκήκαηα θαη 

αθαηάιιειεο αίζνπζεο,  κε πξσηόθνιια πγείαο ππεξκεηάδνζεο ηνπ  

θνξσλντνύ, ηα νπνία βάδνπλ ζε θίλδπλν ηελ ίδηα καο ηε  δσή,  ζε 

απαξραησκέλα θηήξηα κε ηα ηαβάληα πνπ θαηαξξένπλ,  κε αλεπαξθή 

ζέξκαλζε ή  επηθίλδπλνπο  ειεθηξνινγηθνύο πίλαθεο, κε ειιηπή θαζαξηόηεηα  

ή ζε θνληέηλεξο πνπ πιεκκπξίδνπλ κε ηελ πξώηε βξνρή. 

Η νξγή θαη ε αγαλάθηεζή καο λα γίλεη δύλακε! Μόλν ν ιαόο κπνξεί λα ζώζεη 

ην ιαό! 

Ελώλνπκε ηε θσλή καο  κε ηε θσλή ηνπ ιανύ ηεο Πάηξαο! Τπνδερόκαζηε ηελ 

κεγάιε πξσηνβνπιία ηνπ Εξγαηηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο θαη ηνπ Δήκνπ Πάηξαο, 

πνπ έρεη ζηεξηρηεί από δεθάδεο ζπιινγηθνύο θνξείο ζε Αζήλα θαη Πάηξα!  

Δηεθδηθνύκε  αμηνπξεπείο κηζζνύο,  ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο 

ρώξνπο δνπιεηάο, πξνζηαζία ηεο δσήο, ελίζρπζε ηεο δεκόζηαο δσξεάλ 

πγείαο θαη  νπζηαζηηθή κόξθσζε γηα όια ηα παηδηά!  

Όινη νη εθπαηδεπηηθνί, όινη νη εξγαδόκελνη  δίλνπκε ην αγσληζηηθό καο παξώλ 

θαη δηεθδηθνύκε: 

 Μαδηθέο πξνζιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ – θαηάξγεζε ησλ ειαζηηθώλ 

ζρέζεσλ εξγαζίαο– κνληκνπνίεζε όισλ ησλ ζπκβαζηνύρσλ-

αλαπιεξσηώλ. 



 ύγρξνλεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο κε εμνπιηζκό θαη ζηειέρσζε πνπ 

λα κπνξνύλ λα ηθαλνπνηνύλ ηηο ιατθέο αλάγθεο. 

 Με επζύλε ησλ δήκσλ λα γίλεη άκεζνο έιεγρνο ησλ ζρνιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο ζέξκαλζεο γηα ηελ 

επαλέλαξμε ησλ ζρνιείσλ κεηά ηελ θαθνθαηξία. 

  Άκεζε ρξεκαηνδόηεζε ησλ δήκσλ γηα ηελ αλέγεξζε ζύγρξνλσλ θαη 

αζθαιώλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ. 

 Ελίζρπζε ηνπ Δεκόζηνπ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ζύλδεζε ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, κε 

πξνζιήςεηο λνζειεπηώλ θαη ζρνιηθώλ γηαηξώλ. 

 Καηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ ελέξγεηα θαη ηα είδε πιαηηάο ιατθήο 

θαηαλάισζεο, ηνπ εηδηθνύ θόξνπ ζηα θαύζηκα πνπ έρνπλ γνλαηίζεη ην 

ιατθό εηζόδεκα. 

 

 

 

 

 


