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Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Αγαπθτοί φίλοι,
Αποτελεί τιμι για μζνα θ παρουςία μου και θ ομιλία μου ςτο Συνζδριό ςασ προκειμζνου
να ςασ παρουςιάςω τισ ευχζσ αλλθλεγγφθσ εκατομμυρίων εκπαιδευτικϊν ανά τθν υφιλιο.
Θ ΟΛΜΕ με περθφάνια είναι μζλοσ τθσ Εκπαιδευτικισ Διεκνοφσ EI,και τθσ Ευρωπαϊκισ
Περιφερειακισ Οργάνωςθσ ETUCE
Σφμφωνα με τθν ουςία τθσ Εκπαιδευτικισ Διεκνοφσ κανζνασ εκπαιδευτικόσ δεν είναι μόνοσ,
καμία εκπαιδευτικι μονάδα δεν είναι μόνθ και επίςθσ καμία χϊρα δεν είναι μόνθ.
Θ εκπαιδευτικι Διεκνισ παρζχει τθν αλλθλεγγφθ και τθν αλλθλοχποςτιριξθ –μζςω τθσ
πολιτικισ πίεςθσ, μζςω τθσ δράςθσ των Συνδικαλιςτικϊν Ενϊςεων, και μζςω των
προγραμμάτων ανάπτυξθσ. Σιμερα ςυμμετζχουν ςτθν Εκπαιδευτικι Διεκνι ΕΙ 400
εκπαιδευτικζσ ενϊςεισ ςε 171 χϊρεσ και εκπροςωποφν περιςςότερο από 30 εκατομμφρια
εκπαιδευτικοφσ.
Είμαςτε θ φωνι ςασ, θ φωνι των εκπαιδευτικϊν και του τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ
Διεκνι κοινότθτα και ςε όλουσ τουσ μεγάλουσ Διεκνείσ οργανιςμοφσ το ΔΝΤ, τθν UNESCO,
το ILO Διεκνι Οργανιςμό Εργαςίασ, τα Θνωμζνα Ζκνθ και τθν Παγκόςμια Τράπεηα, των
οποίων οι ςυηθτιςεισ και οι αποφάςεισ επθρεάηουν εμάσ τουσ εκπαιδευτικοφσ.
Ηοφμε δραματικζσ ςτιγμζσ. Θ Παγκόςμια χρθματοοικονομικι κρίςθ ςυνεχίηει να ζχει
επιπτϊςεισ ςτα εκπαιδευτικά ςυςτιματα πολλϊν χωρϊν. Καμία περιοχι, καμία χϊρα δεν
μπορεί να μείνει απομονωμζνθ.
Αλλά ςυνάδελφοι ασ είμαςτε ςαφείσ: Δεν αποτελοφμε τμιμα του προβλιματοσ,
αποτελοφμε μζροσ τθσ λφςθσ. Πρζπει να διατυπϊςουμε με ςαφινεια ςτισ κυβερνιςεισ τθσ
Ευρϊπθσ και ςε όλο τον κόςμο ότι θ επζνδυςθ ςτα άτομα μζςω τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ
κατάρτιςθσ αποτελεί το κλειδί για τθ βιϊςιμθ ανάκαμψθ. Ναι λοιπόν, μαηί μποροφμε να
διαμορφϊςουμε μία νζα Παγκόςμια Οικονομία- να οικοδομιςουμε μία ιςχυρότερθ βάςθ –
ςτθριηόμενοι ςτθν εκπαίδευςθ, ςτισ ικανότθτεσ και ςτισ δυνατότθτεσ των πολιτϊν,
ςτθριηόμενοι ςτθν ιςοτιμία και ςτθ δικαιοςφνθ.
Η εκπαίδευςθ αποτελεί το κλειδί του μζλλοντοσ. Παρόλα αυτά, ςιμερα, το μζλλον τθσ
Ελλάδασ υποκθκεφεται και θ φφςθ τθσ υποκικθσ δεν είναι μόνο οικονομικι. Πρόκειται για
υποκικθ των ευκαιριϊν μίασ ολόκλθρθσ γενιάσ παιδιϊν και νζων.
Ιδθ τον Μάρτιο αντιμετωπίςατε τθν ςκλθρι πραγματικότθτα του πρϊτου πακζτου
λιτότθτασ με το κλείςιμο άνω των χιλίων ςχολείων. Το Υπουργείο ςασ το ονόμαςε
«ςυγχωνεφςεισ ςχολείων» ϊςτε να ακοφγεται καλφτερα. Απ’ όςο κυμάμαι αναρτιςατε
μαφρεσ ςθμαίεσ ςτα ςχολεία για να δείξετε ότι επρόκειτο πραγματικά για κλείςιμο
ςχολείων. Οι εκπαιδευτικζσ οργανϊςεισ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και εκτόσ αυτισ ζςτειλαν τθν
υποςτιριξι τουσ ςτθν εκνικι απεργία που κθρφξατε προκειμζνου να διαμαρτυρθκείτε για
αυτά τα μζτρα.
Μασ είπαν ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικζσ λφςεισ ςτισ περικοπζσ . Αυτό δεν είναι αλικεια.
Θ Ελλάδα μπορεί να ζχει μία ανεξάρτθτθ προςζγγιςθ.

Μερικζσ δεκαετίεσ πριν, θ Αργεντινι και θ Βραηιλία απζρριψαν τισ ςυνταγζσ του ΔΝΤ και
επζνδυςαν πολφ ςτθν εκπαίδευςθ. Θ Αργεντινι τόλμθςε ν αντιμετωπίςει τισ αγορζσ
ομολόγων. Σιμερα, θ οικονομία τθσ αναπτφςςεται ςτακερά και οι επενδφςεισ ζχουν
επιςτρζψει.
Θ Νζα Υόρκθ με προχπολογιςμό 40% του προχπολογιςμοφ τθσ Ελλάδασ αντιμετϊπιςε
ακριβϊσ το ίδιο ςενάριο 35 χρόνια πριν. Το ζλυςαν και παρεμπιπτόντωσ οι ςυνάδελφοι τθσ
Ενωμζνθσ Ομοςπονδίασ Εκπαιδευτικϊν τθσ Νζασ Υόρκθσ διαδραμάτιςαν ζνα ςθμαντικό
ρόλο ςτθ λφςθ αυτι, και διζςωςαν τα ςχολεία τθσ πόλθσ.
Τελευταία αντιμετωπίςαμε τθν κρίςθ χρζουσ τθσ Αςίασ. Οι χϊρεσ τθσ Αςίασ επζλυςαν τθν
κρίςθ αυξάνοντασ τισ επενδφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ, απορρίπτοντασ πολλζσ από τισ
ςυνταγζσ του ΔΝΤ και εντόσ μίασ δεκαετίασ ζγιναν αναδυόμενεσ οικονομίεσ.
Αλλά ναι, γνωρίηουμε ότι θ Ελλάδα δεν αντιμετωπίηει μόνο το ΔΝΤ. Αντιμετωπίηει και τθν
ΕΕ. Συγχαρθτιρια!
Ασ μου επιτρζψετε να κζςω το ερϊτθμα: Τι ςυνζβθ ςτθ Ευρϊπθ των πολιτϊν; Τι ςυνζβθ
ςτθν Ευρϊπθ τω κοινϊν αξιϊν τθσ δθμοκρατίασ και τθσ αλλθλεγγφθσ; Τι ςυνζβθ ςτθν
Ευρϊπθ που κζλαμε να δθμιουργιςουμε;
Σιμερα, βριςκόμαςτε ςε μία Ευρωπαϊκι Ζνωςθ που δεν είναι δικι μασ, αλλά φαίνεται ότι
ανικει ςτισ αγορζσ ομολόγων, ςτισ τράπεηεσ και ςτουσ ακραίουσ νεοφιλελεφκερουσ.
Αυτοί ςυνεχίηουν να διακθρφττουν ότι τθν απορρφκμιςθ και τθν ιδιωτικοποίθςθ ακολουκεί
θ οικονομικι ανάπτυξθ. Αυτό είναι αναλθκζσ. Αυτό που ακολουκεί είναι θ κοινωνικι
κατάρρευςθ. Αυτό που ακολουκεί είναι θ διάβρωςθ των δθμοκρατικϊν προδιαγραφϊν.
Η κοινωνικι πρόοδοσ ςτθν Ευρώπθ οπιςκοδρομεί, δεν προχωρά μπροςτά. Και θ Ελλάδα
φαίνεται ότι τϊρα ζχει οριςτεί ωσ το εργαςτιριο τθσ παγκοςμιοποίθςθσ όπου οι μθχανικοί
των οικονομικϊν μποροφν ελεφκερα να δοκιμάηουν τισ αμφιςβθτοφμενεσ κεωρίεσ τουσ και
να ανακαλφπτουν πόςο ακόμθ μποροφν να μειϊςουν τουσ μιςκοφσ και να περικόψουν τα
ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα και να καταργιςουν πολφτιμεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.
Σασ υπενκυμίηω, δεν αρνοφμαςτε τθν φπαρξθ ςοβαρισ κρίςθσ, οφτε ότι απαιτοφνται
οδυνθρά μζτρα προκειμζνου να αποφευχκεί μία ολικι οικονομικι κατάρρευςθ. Όμωσ
αυτά τα μζτρα πρζπει να λθφκοφν εδϊ ςτθν Ακινα και όχι οπουδιποτε αλλοφ. Αυτά τα
μζτρα πρζπει να λθφκοφν μζςω του κοινωνικοφ διαλόγου με το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, με
πλιρθ ςεβαςμό ςτα δικαιϊματά μασ. Επιτρζψτε μου να προςκζςω ότι δεν είναι αποδεκτζσ
οι περικοπζσ ςτθν εκπ/ςθ ενώ διατθροφνται οι μεγάλεσ παραγγελίεσ αμυντικών όπλων
από τουσ Γερμανοφσ και Γάλλουσ προμθκευτζσ.
Η Εκπαιδευτικι Διεκνισ υποςτθρίηει πλιρωσ τον Ελλθνικό λαό. Ο ςυνάδελφοί ςασ ςε όλθ
τθν Ευρϊπθ είναι μαηί ςασ. Και κα κάνουμε κάτι περιςςότερο από μία δια μαρτυρία. Το
ςυνδικαλιςτικό κίνθμα είναι επίςθσ ζνα κίνθμα με προτάςεισ. Οι Ευρωπαϊκζσ
Συνδικαλιςτικζσ Ενϊςεισ μασ ζχουν διατυπϊςει ξεκάκαρα τισ προτάςεισ τουσ για τθν ζξοδο
από τθν κρίςθ. Είναι ιςορροπθμζνεσ, ρεαλιςτικζσ προτάςεισ που βαςίηονται ςτθν ιςοτιμία
και ςτθ δικαιοςφνθ. Επιτρζψτε μου να επαναλάβω : Δε μποροφμε να δεχτοφμε ότι οι
απλοί άνκρωποι πλθρώνουν το τίμθμα για τισ ανεφκυνεσ κερδοςκοπικζσ κινιςεισ των
οικονομικών μάγων. Δε μποροφμε να δεχτοφμε ότι οι περικοπζσ ςτθν εκπαίδευςθ των
παιδιϊν μασ είναι το τίμθμα που κα πλθρϊςουμε για τισ υπερβολζσ των οικονομικϊν
καηίνο. Αυτό δεν είναι αποδεκτό.
Κακϊσ μιλάμε, θ Εκπαιδευτικι Διεκνισ ολοκλθρϊνει τθ μελζτθ για τθ φορολόγθςθ των
επιχειριςεων. Αυτι θ μελζτθ κα δείξει πόςα χριματα δεν ζχουν λάβει οι κοινωνίεσ μασ από

φόρουσ που δεν καταβάλλονται τθν τελευταία δεκαετία διότι θ παγκοςμιοποίθςθ τθσ
παγκόςμιασ οικονομίασ δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ πολυεκνικζσ να «ελαχιςτοποιοφν» τουσ
φόρουσ που οφείλουν. Θ Ελλάδα είναι κομμάτι αυτισ τθσ Παγκόςμιασ οικονομίασ. Γνωρίηω
πωσ θ ςυηιτθςθ για τουσ φόρουσ αποτελεί μζροσ των ςυηθτιςεων εδϊ, ςτθν Ελλάδα. Ναι,
πρζπει όλοι να πλθρϊνουμε τουσ φόρουσ μασ. Αλλά θ περίπτωςθ τθσ καταβολισ φόρων
από τουσ μιςκωτοφσ προχποκζτει ότι οι πολυεκνικζσ επιχειριςεισ καταβάλουν φόρουσ
επίςθσ, και δε χρθςιμοποιοφν τα παγκόςμια πλοκάμια τουσ ώςτε να αποφφγουν τισ
υποχρεώςεισ τουσ ςτισ κοινωνίεσ.
Επομζνωσ, ςυνάδελφοι, το μινυμά μου ςιμερα είναι μινυμα υποςτιριξθσ και
αλλθλεγγφθσ. Είναι επίςθσ μινυμα ελπίδασ. Υπάρχει διζξοδοσ διαφορετικι από τισ
ςυνταγζσ του ΔΝΤ και τθσ ΕΕ, και των αγορών Ομολόγων. Υπάρχει διζξοδοσ μζςω τθσ
επζνδυςθσ ςτον κόςμο τθσ εκπαίδευςθσ. Είναι ϊρα να ενωκοφμε.
Διαμαρτυρία, Πρόταςθ, Δράςθ!
Σασ ευχαριςτϊ.

