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ΠΡΟΣ:
τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι / - ισσες,
Για την αποτελεσµατικότερη οργάνωση των συλλαλητηρίων που έχουµε
προγραµµατίσει (απόφαση της Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ/11-2-06) κρίνουµε
σκόπιµο να επανέλθουµε επισηµαίνοντας και τα εξής:
Το κύριο οργανωτικό βάρος, εκ των πραγµάτων, θα το αναλάβουν τα ∆.Σ. των
ΕΛΜΕ (σε συνεργασία µε τους συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης) στην έδρα των οποίων θα γίνει το συλλαλητήριο.
Η πρόσκληση προς όλους τους άλλους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς
φορείς (Σύλλογοι µελών ∆ΕΠ των ΑΕΙ – ΤΕΙ, οµοσπονδίες και ενώσεις γονέων,
φοιτητικοί σύλλογοι, µαθητικά συµβούλια, εργατικά κέντρα και σωµατεία,
Νοµαρχιακά Τµήµατα Α∆Ε∆Υ, φορείς της αυτοδιοίκησης, κ.λπ.) που επιθυµούν να
λάβουν µέρος και να εργασθούν για την επιτυχία των συλλαλητηρίων πρέπει να
σταλεί άµεσα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες
συσκέψεις, να ανατεθούν συγκεκριµένοι ρόλοι και εξατοµικευθούν ευθύνες και
καθήκοντα.
Στην «πορεία» προς τα συλλαλητήρια σχεδιάζονται και υλοποιούνται από
όλες τις ΕΛΜΕ κάθε µορφής στοχευµένες υποστηρικτικές δράσεις.
Προτεραιότητα έχουν οι επισκέψεις στους εργασιακούς χώρους για την
παρουσίαση της πρόσφατης απόφασής µας, τη συνέχιση των συζητήσεων µε τους
συναδέλφους- επίκεντρο τα προβλήµατα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών
και οι κινητοποιήσεις µας- και το κάλεσµα για καθολική συµµετοχή στα
συλλαλητήρια, σε ηµερίδες και άλλες συναφείς εκδηλώσεις. Επιδιώκουµε οι
παραπάνω επισκέψεις να γίνονται από µεικτά κλιµάκια και στοχεύουµε να
καλύψουµε, κατά το δυνατόν, το σύνολο των σχολικών µονάδων και
συγκροτηµάτων. Είναι προφανές ότι όχι µόνον απαιτείται η αξιοποίηση και
συµβολή όλων των µελών των ∆.Σ που έχουν, εξάλλου και τη θεσµικήκαταστατική ευθύνη, αλλά και όσων άλλων µπορούν και θέλουν να βοηθήσουν στο
έργο µας.
Κρίσιµη παράµετρος για την επιτυχία των στόχων µας είναι και η τακτική
και συστηµατική αξιοποίηση των Μ.Μ.Ε. Οπωσδήποτε, θα πραγµατοποιηθεί
συνέντευξη τύπου µε την παρουσία κλιµακίου της ΟΛΜΕ και της ∆ΟΕ την

παραµονή των συλλαλητηρίων. Οι προσκλήσεις σε όλα τα Μ.Μ.Ε. πρέπει να
σταλούν έγκαιρα.
Ο χρόνος, τέλος, πραγµατοποίησης των συλλαλητηρίων θα οριστικοποιηθεί,
επίσης άµεσα, ύστερα από συνεννόηση µε τους υπευθύνους από τα ∆.Σ. ΟΛΜΕ∆ΟΕ και µε κριτήριο τη µεγαλύτερη επιτυχία τους.
Συνάδελφοι, / - ισσες,
προχωρούµε µε αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία στην υλοποίηση των
αποφάσεών µας, γιατί έχουµε δίκιο και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ µπορούµε να έχουµε
νικηφόρους αγώνες!
Τους χρειάζεται το δηµόσιο σχολείο, τους χρειάζεται η ελληνική
κοινωνία, τους έχουµε ανάγκη και εµείς!

