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Όπως καταγγέλλουν μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών σε πρόσφατη επίσκεψ

Επειδή μέχρι τώρα δεν έχει διαψευσθεί η καταγγελία των συναδέλφων, εμείς οι παρακάτω
– παλαιά μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κ-Ι – που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, θεωρούμε
επιβέβλημενο να δηλώσουμε τα εξής:

1. Η ΕΛΜΕ Κ-Ι δεν είναι ένα «σωματείο – σφραγίδα». Εφάρμοζε και εφαρμόζει πραγματικές
συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες (Γενικές Συνελεύσεις, εκλογές κ.λπ), ενώ η
παρουσία και δράση της είναι πολύχρονη και πολύπλευρη. Έδωσε και συνεχίζει να δίνει
σκληρούς αγώνες για την υπεράσπιση των κατακτήσεων των εκπαιδευτικών και των
μορφωτικών δικαιωμάτων της νέας γενιάς. Μπροστά στα σοβαρά προβλήματα που
αντιμετώπισε σχετικά πρόσφατα η τοπική κοινωνία και η εκπαιδευτική κοινότητα της
Κεφαλονιάς, υπερασπίστηκε με αποφασιστικότητα το δικαίωμα μαθητών και εκπαιδευτικών
να στεγάζονται σε ασφαλείς χώρους. Σε κάθε περίπτωση η ΕΛΜΕ Κ-Ι βρέθηκε αλληλέγγυα
στο πλευρό κάθε εργαζόμενου, ο οποίος χρειάστηκε τη στήριξη και τη συμπαράσταση του
σωματείου.

2. Δεν πρέπει να ξεχνά κανένας ότι το νέο συγκρότημα του 1ου – 2ου Λυκείου έγινε
πραγματικότητα χάρη – κύρια – στους αγώνες της ΕΛΜΕ Κ-Ι, γονέων, μαθητών. Με τις
πολύχρονες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και την ενεργητική στάση δεκάδων συναδέλφων,
κράτησε το θέμα επίκαιρο αναδεικνύοντάς το διαρκώς, με αποτέλεσμα – και ανεξάρτητα
από αδυναμίες– να χτιστούν τα συγκεκριμένα σχολεία.

3. Είναι απαράδεκτο να μην έχει παραχωρηθεί μέχρι τώρα χώρος για τη στέγαση της ΕΛΜΕ
Κ-Ι και ο κ. Δήμαρχος να δηλώνει «δεν θα δώσω ποτέ στέγη στην ΕΛΜΕ». Μια τέτοια
απαξίωση της ΕΛΜΕ Κ-Ι από τη Δημοτική Αρχή δεν τιμά την τελευταία.
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4. Καλούμε τον κ. Δήμαρχο να ανακαλέσει τις προσβλητικές εκφράσεις, να συζητηθεί
άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της στέγασης της ΕΛΜΕ Κ-Ι και η Δημοτική Αρχή να
συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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