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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιµά ότι οι τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των
αιτηµάτων του κλάδου µας είναι ιδιαίτερα αρνητικές και επιβαρύνουν το ήδη φορτισµένο κλίµα
στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης. Οι καθηγητές/καθηγήτριες σε όλη τη χώρα είναι
αγανακτηµένοι από τη µεταχείριση που επιφύλαξε η Κυβέρνηση σε εκείνους στους οποίους κατά τα
άλλα εµπιστεύεται την εκπαίδευση της νεολαίας. Σύσσωµος, άλλωστε, ο τύπος των τελευταίων
ηµερών επισηµαίνει µε αρνητικούς χαρακτηρισµούς αυτή την απαξιωτική αντιµετώπιση των
εκπαιδευτικών, που δεν προοιωνίζεται τίποτε θετικό για την εκπαίδευση ενόψει της νέας σχολικής
χρονιάς.
Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης του κλάδου για τα καυτά προβλήµατα των εκπαιδευτικών και της
εκπαίδευσης, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση ενός σχεδιασµού που
περιλαµβάνει τις εξής δραστηριότητες:
1. ∆ιοργάνωση περιφερειακών συσκέψεων µε τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ της χώρας, που θα
πραγµατοποιηθούν τις προσεχείς ηµέρες. Ήδη έχουν προσδιοριστεί τέτοιες συσκέψεις στη
Θεσσαλονίκη (6/9), την Κοζάνη (8/9), την Τρίπολη (9/9), την Πάτρα, τα Γιάννενα (8/9), τη
Λάρισα (4/9), το Ηράκλειο (9/9), την Καβάλα (9/9), το Αγρίνιο (10/9), τη Λαµία (10/9), τις
Κυκλάδες, τη Ρόδο (16/9), τη Μυτιλήνη (10/9) κ.λπ.
2. Σύσκεψη των ∆.Σ. των πρωτοβάθµιων συλλόγων (ΕΛΜΕ) του Λεκανοπεδίου Αττικής, που
ήδη πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία την Τρίτη, 2-9-03. Στη σύσκεψη αυτή εκφράστηκε
η οµόθυµη βούληση των καθηγητών για την ανάπτυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων στο
προσεχές διάστηµα για τη διεκδίκηση των αιτηµάτων µας. Εκφράστηκε, επίσης, η
αγανάκτησή τους για το συνεχιζόµενο εµπαιγµό του κλάδου από την Κυβέρνηση και για την
αδράνεια και την αδιαφορία που επιδεικνύει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της
εκπαίδευσης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
3. Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε τα πολιτικά κόµµατα ως εξής:
(α) µε το Γραµµατέα του ΠΑΣΟΚ κ. Μ. Χρυσοχοΐδη (Πέµπτη, 4.9.03)
(β) µε τη Γ. Γραµµατέα του ΚΚΕ κ. Α. Παπαρήγα (∆ευτέρα, 2.9.03).
4. Τυπώθηκε και στάλθηκε προς όλους τους καθηγητές της χώρας ανοιχτή επιστολή του ∆.Σ.
της ΟΛΜΕ, όπου, µεταξύ άλλων τονίζονται τα εξής:
«Tα αιτήµατά µας είναι γνωστά. H πολιτική µας δε σχετίζεται µε τις εικονικές
πραγµατικότητες της ηγεσίας του YπΕΠΘ, αλλά µε τις βαθύτερες ανάγκες µας. Σε όλη
την Eυρώπη στους αγώνες για αξιοπρεπή µισθό, σύνταξη και ασφάλιση, για µια
αναβαθµισµένη δηµόσια εκπαίδευση, για µόνιµη και σταθερή εργασία, οι
εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην πρωτοπορία και δίνουν το δικό τους τόνο. Έφτασε η
ώρα της συλλογικής ευθύνης και δράσης! H περίοδος χάριτος και ανοχής έληξε. O
εκπαιδευτικός κόσµος οφείλει να αφυπνιστεί, να συζητήσει σε κάθε σχολική µονάδα
και νοµό, σε κάθε EΛME, να αποτυπώσει τη Xάρτα των Eκπαιδευτικών Aναγκών και
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∆ικαιωµάτων και να εγερθεί σαν ένας άνθρωπος, «µε λογισµό και µ’ όνειρο». ∆εν
υπάρχουν ατοµικές λύσεις και πρόσκαιρα βολέµατα. Ή όλοι µαζί θα δηµιουργήσουµε
ένα ισχυρό µορφωτικό, συνδικαλιστικό και κοινωνικό ρεύµα, που θα µας οδηγήσει σε
κατακτήσεις, ή θα βουλιάξουµε στις παγίδες της εξουσίας και στο βάλτο της
ηττοπάθειας. Tρίτος δρόµος δεν υπάρχει.Eµπρός λοιπόν! Όλοι µαζί µπορούµε να
δικαιωθούµε».
Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
Ο Πρόεδρος

Αντώνης Αντωνάκος
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Ο Γ. Γραµµατέας

Γρηγόρης Καλοµοίρης
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