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ΘΕΜΑ: Μέτρα στήριξης της απεργίας 

 
      Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι/-ισσες, 
 

Η µεγάλη επιτυχία της απεργίας της 12.12.07 και στο χώρο της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ήταν η απάντηση του κλάδου µας  αλλά και των άλλων εργαζοµένων  στα 
σχέδια της κυβέρνησης για περαιτέρω περιορισµό των ασφαλιστικών και 
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων µας. 

   Η καθολική  συµµετοχή µας στη νέα γενική απεργία της 13.2.2008  
αποτελεί για όλους µας τη  νέα,  µεγάλη θετική  πρόκληση.  

Για να επιτύχουµε το στόχο µας αυτό,  το σύνολο των µελών  των  ∆Σ. των  
ΕΛΜΕ της χώρας οφείλουν να εργασθούν σκληρά και συστηµατικά. Στο πλαίσιο αυτό, 
σας υπενθυµίζουµε, ενδεικτικά, οργανωτικού χαρακτήρα ενέργειές σας. 

α. Σας έχουµε στείλει τις αφίσες για την 24ωρη γενική απεργία της 13.2.08, τις 
οποίες πρέπει να έχετε ήδη παραλάβει από την ACS – COURIER, ενώ θα  αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ ανακοίνωση, µε την οποία καλούνται όλοι  οι συνάδελφοι 
να συµµετάσχουν στην απεργία και στα συλλαλητήρια. Τα  ∆Σ. των ΕΛΜΕ  
προτείνουµε  να αξιοποιήσουν και την ανακοίνωση αυτή. 

β. Επισηµαίνουµε  επίσης  ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσετε και να εντείνετε 
την προσπάθεια ενηµέρωσης των συναδέλφων σε όλα τα σχολεία της περιοχής σας 
οργανώνοντας συζητήσεις στους συλλόγους διδασκόντων και διανέµοντας το σχετικό 
υλικό (αφίσες, ανακοίνωση - κάλεσµα προς τους συναδέλφους, µπροσούρα της 
Α.∆.Ε.∆.Υ). 

γ.  Οι ΕΛΜΕ των γειτονικών προς την Αθήνα περιοχών, καθώς και των 
γειτονικών προς τη Θεσσαλονίκη και προς άλλες µεγάλες πόλεις, εφόσον δεν 
οργανώνεται κάποια µαζική εκδήλωση στη δική τους περιοχή, επιβάλλεται να 
συµµετάσχουν στα Συλλαλητήρια που θα γίνουν στις πόλεις αυτές.  

δ. Για πληρέστερη ενηµέρωση της κοινής γνώµης και των συναδέλφων  
πρέπει να αξιοποιηθούν ανάλογα τα τοπικά µέσα µαζικής επικοινωνίας, καθώς και οι 
Γ.Σ. των ΕΛΜΕ που πραγµατοποιούνται αυτές  τις ηµέρες.   

Το Συλλαλητήριο της Αθήνας, µε τη συµµετοχή και της ΟΛΜΕ, θα 
πραγµατοποιηθεί στο Πεδίον του Άρεως, στις 13-2-08, 11 π.µ. (προσυγκέντρωση της 
ΟΛΜΕ στο Μουσείο). 

Το Συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, θα πραγµατοποιηθεί στις 13.2.08, 10.30 
π.µ. στο Εργατικό Κέντρο.  
 

 


