
ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                              Λαμία   5 – 11 - 2019 

ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                  

Πλατεία Διάκου 1  ΤΚ 35100  ΛΑΜΙΑ 

Τηλ. - Fax 2231028807                                 ΠΡΟΣ:  ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΟΜΟΥ 
Ιστοσελίδα: www.elmefth.gr                        

Email : elmelami@otenet.gr & elmefth@gmail.com                     
               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Στην ΕΛΜΕ Φθιώτιδας  υπάρχει και λειτουργεί από το 2014  Πολιτιστική Ομάδα, 

καρπός   πρωτοβουλίας ομάδας συναδέλφων σε συνεννόηση με το ΔΣ του σωματείου μας. 

Μαζί με τις κινητοποιήσεις μας για τα εργασιακά μας δικαιώματα και τα θεσμικά 

προβλήματα της παιδείας, η δημιουργία της Πολιτιστικής Ομάδας με δράσεις που 

προάγουν τον πολιτισμό και τη δημοκρατία, πιστεύουμε ότι ανοίγει ένα νέο παράθυρο 

ανταλλαγής και διακίνησης ιδεών, προβληματισμού και εποικοδομητικού διαλόγου 

ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Επίσης  στους  χαλεπούς  αυτούς  

καιρούς  η  Ομάδα  φιλοδοξεί  να  ανανοηματοδοτήσει  την  αντίληψή  μας  για  την  

συνεργασία και την  συμμετοχή - πάντα  σε  ερασιτεχνικό  πλαίσιο - και  να  εκφράσει, 

μέσα  από  μια  πολυεπίπεδη  και ζωντανή λειτουργία της  ΕΛΜΕ,  ένα  νέο ατομικό  και  

συλλογικό όραμα  για  μια  ποιοτική  ζωή  σε έναν δικαιότερο κόσμο.  

Για την καλύτερη λειτουργία της Πολιτιστικής ομάδας, δημιουργήθηκαν και  

λειτούργησαν ή προτείνεται να δημιουργηθούν οι παρακάτω τομείς από συναδέλφους, 

ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τη δυνατότητά τους στην  αυτοέκφραση. Φυσικά, 

οποιαδήποτε  άλλη  θεματική  ενότητα  προταθεί  θα  είναι  καλοδεχούμενη  αρκεί να  είναι  

συγκροτημένη. Τέλος, την  ευθύνη της διαχείρισης  και  των   δράσεων  των  ομάδων  την  

έχουν  τα  ίδια  τα  μέλη  τους  σε  γνώση  πάντα των  υπολοίπων  μελών  του  Πολιτιστικού  

και  του  ΔΣ  της  ΕΛΜΕ.    

Τομείς  Πολιτιστικής  Ομάδας (υπάρχοντες  και  προτεινόμενοι)                                                                                          

 Λογοτεχνία – Λέσχη ανάγνωσης – Εκπαιδευτικές ημερίδες 

 Φωτογραφική ομάδα – Ομάδα κινηματογράφου 

 Εικαστικά, Χειροτεχνία και  Κατασκευών   

 Μουσικό  τμήμα 

 Κοινωνική  Αλληλεγγύη  

 Οικολογικός –Περιβαλλοντικός  

 Εκπαιδευτικού  Διαλόγου  και  Προβληματισμού 

 Θέατρο – θεατρικό εργαστήρι  

 Χορός 

Καλούμε εκ νέου τους εκπαιδευτικούς  που ενδιαφέρονται να πλαισιώσουν τους 

τομείς στους οποίους θεωρούν ότι θα προσφέρουν καλύτερα, συμπληρώνοντας το όνομά 

τους στην παρακάτω  λίστα   και αποστέλλοντάς το στο email   genipap62@gmail.com 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2014-2019 

 15/5/2015 Αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Καββαδία /Β΄ Σκηνή Δημοτικού Θεάτρου 

Λαμίας  



 23/8/2015  Β΄εκδήλωση για τον Καββαδία / Πολιτιστικό Καλοκαίρι Νέας Μάκρης 

/ Πλατεία  Νέας  Μάκρης 

 15/11/2015 «Αδελφέ μου τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο».  Εκδήλωση για 

το Πολυτεχνείο/ Δημοτικό Θέατρο Λαμίας                                                                                                            

 25/11/2015  Συλλογή ρούχων  και  τροφίμων για  διάθεση σε  συμπολίτες  σε  

ανάγκη 

 8/3/2016 Αφιέρωμα  στον  Λόρκα.  Σύμπραξη  του Μουσικού  τμήματος  με  τον 

Πολιτιστικό  Σύλλογο  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης / Δημοτικό  Θέατρο 

 25/5/2016 «EstrangeR» (τμήμα φωτογραφίας) παρουσίαση βιβλίου του 

φωτογράφου Γιώργου Καραηλία / Studio Project Photography 

 23/6/2016 Σύλλογος  Καλλιτεχνών Εικαστικών  Κεντρικής  Στερεάς Μουσικό  

τμήμα  / Πεζόδρομος  της  Οδού  Βύρωνος 

 16/11/2016 Β΄ Εκδήλωση για το Πολυτεχνείο / ΤΕΙ Λαμίας 

 23/5/2017  Τραγούδια για τη θάλασσα  / Δημοτικό θέατρο Λαμίας 

 1/9/2018 Το μουσικό σχήμα της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας στο 2ο Φεστιβάλ ΑΡΓΩ / 

Λουτρά Υπάτης 

 20/4/2018 Το ROCK σχήμα της Πολιτιστικής ομάδας της ΕΛΜΕ / Άγιος Λουκάς 

 28/3/2018 «Τραγουδάμε σαν άλλοτε» Βραδιά με το μουσικό σχήμα της ΕΛΜΕ / 

Ποικιλοποτείον  Ημέτερον 

 28/6/2018 Μουσικό  σχήμα στην 1η Εκπαιδευτική συνάντηση Καλλιτεχνικής 

δημιουργίας / Καράβι ,Λαμία  

 13/1/2019 Συμμετοχή σε εκδήλωση «Από τα ψηλά βουνά στα σύγχρονα σχολικά 

εγχειρίδια» σε συνεργασία με το Σύλλογο Παπαμαύρος για την Ιστορία της 

Εκπαίδευσης στη Φθιώτιδα και το Δήμο Λαμίας Δημοτικό  Θέατρο                                                                                                                             

 2/3/2019  Το ROCK σχήμα της Πολιτιστικής ομάδας της ΕΛΜΕ / Πολυχώρος  Χώρα 

 17/3/2019 «Ιστορίες Ανθρώπων…» με απαγγελίες, δρώμενα και μουσική /  

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 

Για τις παραπάνω εκδηλώσεις συνεργάστηκαν η μουσική, η λογοτεχνική και η  

καλλιτεχνική ομάδα. 

 

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

     Δημήτρης Προύσαλης                             Μαρία Τυμπλαλέξη 

 
 

 
 
     

 


