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            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ κατά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή του, αφού συζήτησε   και 
αξιολόγησε τα αποτελέσµατα της πρόσφατης συνάντησής του µε τον Υφυπουργό Παιδείας  κ. 
Γ.Καλό , κατέληξε στα παρακάτω συµπεράσµατα και αποφάσεις: 
            Η Κυβέρνηση και ειδικότερα, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ εξακολουθεί να αρνείται να
ικανοποιήσει τα αιτήµατά µας παραβλέποντας ακόµη και τις συνεχιζόµενες  κινητοποιήσεις του 
Κλάδου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την εκτίµησή µας ότι η κυβέρνηση δείχνει αποφασισµένη   
να εφαρµόσει  την πολιτική της απαξίωσης  της δηµόσιας και δωρεάν  εκπαίδευσης, την πολιτική 
που υπηρετεί  το σχολείο της αγοράς και όχι της µόρφωσης,  το σχολείο που εντείνει αντί να 
αµβλύνει τις ταξικές διαφορές, και κυρίως το σχολείο που λειτουργεί µε υποταγµένο προσωπικό και
ελαστικές εργασιακές σχέσεις. 
            Στο ζήτηµα της κατάθεσης του νοµοσχεδίου για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση,  το σύστηµα διορισµών των εκπαιδευτικών, τη µονιµοποίηση αναπληρωτών κλπ η 
Κυβέρνηση εφαρµόζει τη γνωστή µικροπολιτική τακτική (το νοµοσχέδιο συνεχώς κατατίθεται, αλλά 
ακόµη αναµένεται και τώρα πλέον, όχι πριν τις ευρωεκλογές). 
            Κατά την  συνάντηση της 3-6-2004 η συµπεριφορά του Υφυπουργού Παιδείας κ. Γ. Καλού 
απέναντι  στους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Οµοσπονδιών, ΟΛΜΕ και ∆ΟΕ,  ήταν 
απαξιωτική!!  
            ∆εν γνωρίζουµε, αν  αυτό προοιωνίζεται µια νέα αντίληψη και πρακτική που θα θέσει , 
αναπόφευκτα, σε δοκιµασία τις σχέσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ συνολικά µε την 
εκπαιδευτική κοινότητα. 
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και όλοι οι εκπαιδευτικοί, θα συνεχίσουν αταλάντευτα και δυναµικά τον 
αγώνα, για να επιλυθούν τα προβλήµατα και να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήµατά  τους.  
            Στο πλαίσιο αυτό  θα πραγµατοποιήσουµε νέες κινητοποιήσεις αµέσως µετά την κατάθεση
του σχεδίου νόµου στη Βουλή. Καλούµε, τέλος, τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις, τους φορείς 
των γονέων και τα συνδικάτα σε συντονισµό δράσης για τα µεγάλα ζητήµατα  της υπεράσπισης της 
∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και των εργασιακών  δικαιωµάτων. 
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
                        Ο Πρόεδρος                                        Ο Γ. Γραµµατέας         
  
  
  
                        Γρ. Καλοµοίρης                                  ∆. Γεώργας
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