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Καλεςμζνοσ τθσ Γερμανικισ Ομοςπονδίασ Εκπαιδευτικϊν (GEW) βρζκθκα 
ςτθ Φρανκφοφρτθ, από 24-27 /11/11. Η GEW είναι θ μεγαλφτερθ ομοςπονδία 
εκπαιδευτικϊν ςτθ Γερμανία, ζχει πάνω από 250.000 μζλθ,  εκπαιδευτικοφσ και από 
τισ τρεισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Η ςθμαςία λοιπόν τθσ πρόςκλθςθσ, ωσ 
εκπροςϊπου τθσ ΟΛΜΕ , να ενθμερϊςουμε για τθν κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα είναι 
προφανισ. Η πρόςκλθςθ αυτι αποδεικνφει επίςθσ και το υψθλό κφροσ που ζχει θ 
ΟΛΜΕ ανάμεςα ςτισ ομοςπονδίεσ εκπαιδευτικϊν τθσ Ευρϊπθσ, πράγμα που το 
διαπιςτϊνουμε ςε κάκε ευκαιρία. 

Είναι γεγονόσ πωσ θ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, οι πολιτικζσ που εφαρμόηονται 
εδϊ, θ διαρκισ λιτότθτα και οι περικοπζσ των ςτοιχειωδϊν κοινωνικϊν αγακϊν, 
ζχουν ιδθ προκαλζςει τθν ανθςυχία όλων των εργαηομζνων, ακόμα και μζςα ςτθ 
Γερμανία. Από αυτι τθν άποψθ το ενδιαφζρον των Γερμανϊν ςυναδζλφων, αλλά 
και γενικότερα τθσ κοινισ γνϊμθσ είναι αυξθμζνο. 

Η επίςκεψθ ςτθ Γερμανία περιλάμβανε ζνα πλοφςιο πρόγραμμα 
εκδθλϊςεων. 

Ξεκίνθςε με ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν και πολιτικοφ προςωπικοφ ςτα 
κεντρικά γραφεία τθσ GEW, και ςυνζντευξθ για το περιοδικό τθσ οργάνωςθσ. 

Τθν Ρζμπτθ 24/11/11 
πραγματοποιικθκε ςτα γραφεία τθσ 
ςυνομοςπονδίασ εργαηομζνων DGB, ςτο 
κζντρο τθσ Φρανκφοφρτθσ, εκδιλωςθ 
ςυηιτθςθ για τθν κατάςταςθ ςτθν 
Ελλάδα, τισ επιπτϊςεισ τθσ πολιτικισ των 
μνθμονίων κυβζρνθςθσ και τρόικασ ςτθν 
εργαςία, τθν παιδεία και το κοινωνικό 
κράτοσ ςτθν Ελλάδα. Στθν εκδιλωςθ 
παραβρζκθκαν πάνω από 80 άτομα, 
ςυνδικαλιςτζσ αλλά πολίτεσ. Ζγινε τρίωρθ ςυηιτθςθ με πολφ ενδιαφζρον, 
ερωτιςεισ και τοποκετιςεισ. Είναι χαρακτθριςτικι θ ζκφραςθ αλλθλεγγφθσ προσ 
τουσ Ζλλθνεσ, θ αγωνία όλων να μάκουν όχι από  τα ψζματα των ΜΜΕ, αλλά από τθ 
εμπειρία των εργαηομζνων ςτθν Ελλάδα τι πραγματικά ςυμβαίνει. Η ανθςυχία πωσ 
θ κατάςταςθ αυτι δεν αφορά μόνο τθν Ελλάδα, αλλά κα ακουμπά όλο και 
περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και δεν κα αργιςει να φτάςει και ςτθν ίδια τθ 
Γερμανία, ιταν διάχυτθ ςτισ τοποκετιςεισ των  περιςςότερων.  

Είναι χαρακτθριςτικό του ενδιαφζροντοσ που υπάρχει, ότι τθν ίδια περίοδο 
οργανϊνονταν και ςε επίπεδο πολιτικϊν οργανϊςεων ανάλογεσ εκδθλϊςεισ 
ενθμζρωςθσ, ςυηιτθςθσ, ςυμπαράςταςθσ ςτουσ Ζλλθνεσ. Στθν αντίλθψι μου 
ζπεςαν δφο εκδθλϊςεισ, ςτθν ίδια πόλθ και ςε κοντινζσ θμερομθνίεσ. Αυτι του DIE 
LINKE (ανοικτι ςυγκζντρωςθ με κεντρικό ομιλθτι τον Πςκαρ Λαφοντζν και τθ 
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ςυμμετοχι τθσ Ν. Βαλαβάνθ από τθν Ελλάδα πριν λίγεσ θμζρεσ και ςτισ 25/11/11, 
πάλι ςτα γραφεία τθσ DGB από άλλεσ ςυλλογικότθτεσ). 

Τισ δφο επόμενεσ θμζρεσ ςυμμετείχα 
ςτο ετιςιο ςεμινάριο για τισ διεκνείσ ςχζςεισ 
που οργάνωςε θ GEW ςτο ςυνεδριακό 
κζντρο των ςυνδικάτων ςτο Σταϊνμπαχ, ζνα 
προάςτιο τθσ Φρανκφοφρτθσ. Συμμετείχαν 
ςε αυτό ςυνδικαλιςτζσ και ακτιβιςτζσ τθσ 
οργάνωςθσ που αςχολοφνται με κζματα 
διεκνϊν ςχζςεων ςε όλο τον κόςμο. Και ςτο 
ςεμινάριο αυτό κυρίαρχο το κζμα ιταν το 
κζμα τθσ κατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα, όπου 
μετά τθν ενθμζρωςθ – ειςιγθςθ που είχαμε ετοιμάςει ακολοφκθςε αναλυτικι 
ςυηιτθςθ και προβλθματιςμόσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Η ςυηιτθςθ προχϊρθςε 
για το που πάει θ κατάςταςθ ςυνολικά ςτθν Ευρϊπθ και ποιεσ είναι οι εναλλακτικζσ 
πολιτικζσ που πρζπει να αςκθκοφν ςε όφελοσ των εργαηομζνων και των κοινωνιϊν. 
 

Στθ Φρανκφοφρτθ ζχουν τθν ζδρα τουσ οι 
μεγαλφτερεσ τράπεηεσ τθσ Γερμανίασ και τθσ 
Ευρϊπθσ, κακϊσ και θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα, 
το ζνα μζλοσ τθσ τρόικασ που μασ καταδυναςτεφει. 
Το «τετράγωνο των τραπεηϊν», μια πλατεία 
μπροςτά από το τεράςτιο ςιμα του € μπροςτά από 
το κεντρικό κτίριο τθσ ΕΚΤ, διάλεξαν αγανακτιςμζνοι 
πολίτεσ τθσ πόλθσ για ςτιςουν τθ δικι τουσ 
διαμαρτυρία, ενϊνοντασ τθ φωνι τουσ με αυτι 
άλλων Ευρωπαίων πολιτϊν.  

Στθν πλατεία λοιπόν αυτι μια ξεχαςμζνθ από 
τα ΜΜΕ κατάλθψθ λειτουργεί κακθμερινά από τισ 
18/10/11, με ςυνελεφςεισ, ςυηθτιςεισ, ςυναυλίεσ 
κ.λπ. Με ςτόχο να ακουςτεί θ φωνι του «99%», θ φωνι τθσ κοινωνίασ που 
διαμαρτφρεται για τα κζρδθ των τραπεηϊν και των πολυεκνικϊν και τισ περικοπζσ 
ςε κοινωνικά αγακά, τουσ μιςκοφσ και τισ ςυντάξεισ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Με τθν 
επίςκεψι μασ ςτθν πλατεία των αγανακτιςμζνων και μια μικρι κουβζντα μαηί τουσ, 
ολοκλθρϊκθκε θ επίςκεψθ ςτθν Γερμανία. 

Η γενικι μου εντφπωςθ από αυτι τθν αποςτολι ιταν πωσ είναι απολφτωσ 
αναγκαίο να αναπτφξουμε δίαυλουσ πλθροφόρθςθσ και ουςιαςτικισ επικοινωνίασ 



με το Γερμανικό λαό και τισ ςυνδικαλιςτικζσ και κοινωνικζσ του οργανϊςεισ για να 
ςυμβάλλουμε ςτο να καταρριφκοφν οι μφκοι για τουσ «τεμπζλθδεσ Ζλλθνεσ» και να 
αναπτφξουμε δεςμοφσ αλλθλεγγφθσ ανάμεςά μασ. Γιατί εκτόσ από τθ Γερμανία τθσ 
ςιδερζνιασ κυρίασ Μζρκελ υπάρχει και αυτι των εργαηομζνων… 

 
Ακινα, 10/12/11 

 
Η εκδιλωςθ τθσ Φρανκφοφρτθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ DGB 
http://hessen-thueringen.dgb.de/themen/++co++cb4bf6ec-1747-11e1-66cc-00188b4dc422 
Η εκδιλωςθ τθσ Φρανκφοφρτθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ GEW 
http://www.gew.de/Bildungsnotstand_in_Griechenland.html 
Στθν ιςτοςελίδα τθσ ΟΛΜΕ θ ειςιγθςθ για τθν κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα 
http://olme-attik.att.sch.gr/files/diethi/edugrGEW.doc 
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