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Αθήνα, 18/3/09
ΠΡΟΣ:
τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Συνάδελφοι / - ισσες,
Στο πλαίσιο της απόφασης του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για την πραγµατοποίηση
κοινωνικού, ανοικτού και δηµοκρατικού διαλόγου θα πραγµατοποιηθούν το επόµενο
διάστηµα εκδηλώσεις – συζητήσεις. Στις εκδηλώσεις αυτές προσκαλούνται να
συµµετάσχουν όλοι οι συνάδελφοι, σύλλογοι εκπαιδευτικών Α/βάθµιας Εκπαίδευσης,
ύλλογοι µελών ∆ΕΠ, Ενώσεις και Σύλλογοι Γονέων, φοιτητικοί σύλλογοι, µαθητικά
συµβούλια, νοµαρχιακά τµήµατα της Α∆Ε∆Υ, εργατικά κέντρα, σωµατεία
εργαζοµένων, φορείς της τοπικής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και άλλοι
κοινωνικοί φορείς.
Εκτός από τις κεντρικές ανοικτές εκδηλώσεις-συζητήσεις που θα
πραγµατοποιήσουµε σε οκτώ (8) αστικά κέντρα της χώρας (χθες µια τέτοια εκδήλωση
έγινε στα Ιωάννινα), σας ενηµερώνουµε ότι βούλησή µας είναι να εξετάσουµε τη
δυνατότητά µας, όπως αυτή οριοθετείται από τις ανελαστικές και τρέχουσες
υποχρεώσεις µας, να συµµετάσχουν, υποστηρικτικά, µέλη του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας
µας και σε
εκδηλώσεις που πιθανόν κάποιες Ενώσεις επιθυµείτε να
πραγµατοποιήσετε κατά το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα.
Ωστόσο, και εκ των πραγµάτων, ως προϋποθέσεις για τη συµµετοχή µας σε
αυτές τις εκδηλώσεις τίθενται η έγκαιρη ενηµέρωσή µας για το αντικείµενο της
εκδήλωσης και η ενδεικτική, κατά περίπτωση - ηµεροµηνία που θα µας προτείνετε,
ώστε να καταστεί δυνατός ο απαραίτητος από την πλευρά µας σχεδιασµός, που θα
αξιοποιεί το σύνολο των µελών του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ.
Είναι αυτονόητο πως ενδεχόµενη αδυναµία µας να ανταποκριθούµε σε
σχετικό αίτηµά σας δεν πρέπει να αποτελέσει, εντέλει, ανασταλτικόαποτρεπτικό παράγοντα για την υλοποίηση του δικού σας προγραµµατισµού.
Στις παραπάνω εκδηλώσεις µας, που είναι υποστηρικτικές των παρεµβάσεών
µας αυτής της περιόδου, αξιοποιούµε τις αποφάσεις του 13ου τακτικού συνεδρίου µας
και προβάλλουµε, µε βάση αυτές, τις θέσεις και διεκδικήσεις µας. Στοχεύουµε,
παράλληλα, στην αγωνιστική εγρήγορση του κλάδου µας.
Σήµερα, 18.3.09, αποστέλλονται µε την ACS Courier (τηλ.: 210 5132900 κ.
Γεραπετρίτης Μάνος):
1. αφίσα για την απεργία της 2ης /4/09,
2. αφίσα για το «Οδοιπορικό αγώνα και διαλόγου»,
3. φυλλάδιο µε την απόφαση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ (11/3/09) για τα
προβλήµατα στην εκπαίδευση και τις τελευταίες εξελίξεις.
Είναι απαραίτητο το παραπάνω υλικό, µαζί µε το Πληροφοριακό ∆ελτίο της
ΟΛΜΕ (διπλό τεύχος 697 – 698), που σας έχει ήδη αποσταλεί, να φτάσει έγκαιρα στα
χέρια όλων των συναδέλφων και να οργανωθεί σχετική συζήτηση στους Συλλόγους
∆ιδασκόντων.

Σηµείωση: Σε ό,τι αφορά στις οκτώ (8) κεντρικές εκδηλώσεις αυτές θα
πραγµατοποιηθούν ως εξής:
Ορεστιάδα (1/4/09), Θεσσαλονίκη (31/3/09), Βόλο (26/3/09), Πάτρα (8/4/09),
Ηράκλειο (1/4/09), Κοζάνη (31/3), Κέρκυρα (23/3/09). Ήδη πραγµατοποιήθηκε
εκδήλωση στα Γιάννενα (17/3/09).
Καλούνται να συµµετάσχουν και οι συνάδελφοι των γειτονικών ΕΛΜΕ. Για
το σκοπό αυτό τα ∆.Σ. των γειτονικών ΕΛΜΕ, θα πρέπει να οργανώσουν, κατά το
δυνατό, τη µετακίνηση των συναδέλφων.

