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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΑΣΙΑΣ 
  
 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  
 
 Όπως είναι ήδη γνωστό, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ανταποκρινόµενο στον µαραθώνιο 
ανθρωπιάς της ΝΕΤ κατέθεσε 1.000 Ευρώ από το ταµείο της Οµοσπονδίας για τα θύµατα 
των φονικών τσουνάµι στην Νοτιανατολική Ασία. 
 Επίσης, µε απόφαση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα κατατεθούν σε λογαριασµό που άνοιξε η 
Α∆Ε∆Υ  για τον ίδιο σκοπό 3.000 Ευρώ. 
   
 Επιπλέον το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αναλαµβάνει νέες πρωτοβουλίες τις επόµενες ηµέρες: 
 
 1. Συλλογή χρηµάτων σε ειδικό λογαριασµό που ανοίγει η ΟΛΜΕ για το σκοπό 
αυτό. Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να 
συνεισφέρουν στην πρωτοβουλία αυτή. Τα χρήµατα που θα συγκεντρωθούν θα παραδοθούν 
στους λαούς των χωρών που επλήγησαν από το φονικό τσουνάµι και θα κατευθυνθούν στην 
ενίσχυση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υποδοµών καθώς και στην υποστήριξη 
παιδιών των περιοχών αυτών. (Όλες οι δράσεις θα πραγµατοποιηθούν µέσω διεθνών 
οργανισµών όπως η UNICEF κ.ά). Όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές συνεννοήσεις θα σας 
ενηµερώσουµε αναλυτικά. 

Αριθµός  Λογαριασµού της ΟΛΜΕ στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 
114-002786 008364 

(στον οποίο µπορούν να καταθέτουν χρήµατα οι ΕΛΜΕ ή, απευθείας, οι Σύλλογοι 
∆ιδασκόντων των σχολείων) 

 2. Προτείνουµε σε όλους τους συναδέλφους µε αφορµή τα γεγονότα αυτά να 
πραγµατοποιήσουν συζητήσεις και δράσεις µε τους µαθητές στα σχολεία, που να 
αφορούν τα µεγάλα ζητήµατα που έφεραν στο επίκεντρο της προσοχής µας ο σεισµός και το 
τσουνάµι, ζητήµατα που αφορούν τις περιοχές και τους λαούς της Ν.Α. Ασίας. Και αυτά τα 
ζητήµατα έχουν να κάνουν τόσο µε τις τεράστιες ανισότητες ανάµεσα στο λεγόµενο 
«Πρώτο» κόσµο και στο λεγόµενο «Τρίτο» κόσµο, την εκµετάλλευση που υφίστανται οι λαοί  
του «τρίτου κόσµου» από τους ισχυρούς του πλανήτη, που καταδικάζουν τις χώρες αυτές σε 
οικονοµική καθήλωση και, ουσιαστικά, σε αδυναµία να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες των 
φυσικών καταστροφών. Θα ήταν σκόπιµο, επίσης, να συζητήσουµε για το «βιασµό» της 
φύσης και την οικολογική καταστροφή από την στρεβλή ανάπτυξη που θέτει ως πρωταρχική 
αξία το κέρδος και όχι τον άνθρωπο και, από την άλλη, να αναδείξουµε την ανάγκη και το 
µεγαλείο της ανθρώπινης αλληλεγγύης µεταξύ των πολιτών και των λαών όλου του κόσµου. 
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