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ΜΗΝΤΜΑΣΑ ΤΜΠΑΡΑΣΑΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ ΜΑ 
 

υνεχίηονται να ζρχονται μθνφματα ςυμπαράςταςθσ ςτον αγώνα μασ από ςυνδικάτα 
εκπαιδευτικών από όλο τον κόςμο. 

 
Η Εκπαιδευτικι Διεκνισ και θ υνδικαλιςτικι υνομοςπονδία (ITUC) ζχουν 

καταδικάςει τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτθ διαπραγμάτευςθ μεταξφ τθσ εκνικισ κυβζρνθςθσ και 
τθσ Σρόικα (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα *ΕΚΣ+, και Διεκνζσ 
Νομιςματικό Σαμείο *ΔΝΣ+ που καταςτρζφουν  τουσ κατϊτατουσ μιςκοφσ, τισ ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ και τα δικαιϊματα ςτθν Ελλάδα.  
. «Αυτό που διακυβεφεται αυτι τθ ςτιγμι ςτθν Ελλάδα επθρεάηει όλουσ τουσ 
εργαηόμενουσ ςε όλουσ τουσ τομείσ και ςε όλεσ τισ χϊρεσ, ειδικά ςτθν Ευρϊπθ»  διλωςε ο 
Martin Romer, υπεφκυνοσ ςτθν ETUCE (Επιτροπι για τθν εκπαίδευςθ  τθσ Ευρωπαϊκισ 
υνδικαλιςτικισ Ζνωςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Περιφζρειασ τθσ Εκπαιδευτικισ Διεκνοφσ.   

«Αποτελεί κακικον μασ να μθν επιτρζψουμε ςε ζνα αποτυχθμζνο οικονομικό 
ςφςτθμα να εκμεταλλευτεί τθν Ελλθνικι οικονομικι κρίςθ προκειμζνου να δοκιμάςει τθ 
δυνατότθτα επιβολισ τθσ αγριότερθσ μορφισ καπιταλιςμοφ ςτο λαό μίασ κυρίαρχθσ χϊρασ.»  

Αναφορικά με τθ διλωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ ETUCE που ανακοίνωςε τον Οκτϊβρθ του 
2011, και ηθτοφςε τθν υποςτιριξθ προσ τουσ Ζλλθνεσ εργαηόμενουσ ο Romer πρόςκεςε: «Ζνα 
ζτοσ λιτότθτασ ςτθν Ελλάδα ζδειξε ότι οτιδιποτε παρουςιάηεται ωσ κεραπεία επιδεινϊνει  
τθν αςκζνεια. Η λιτότθτα οδθγεί ςτθν φφεςθ, που με τθ ςειρά τθσ οδθγεί ςε περιςςότερθ 
λιτότθτα, οδθγϊντασ ζτςι ςε μεγαλφτερθ φφεςθ. Αυτό που επζβαλλε θ Σρόικα ιταν θ 
κακιζρωςθ ενόσ φαφλου κφκλου ςτον οποίο οι πιο αδφναμεσ ομάδεσ τθσ κοινωνίασ 
πλθρϊνουν  το υψθλότερο τίμθμα.» 
 

ΜΗΝΤΜΑ ΑΠΟ CTERA (ΑΡΓΕΝΣΙΝΗ) 

Αγαπθτοί ςφντροφοι και ςυντρόφιςςεσ, θ υνομοςπονδία των εργαηομζνων ςτθν 
εκπαίδευςθ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Αργεντινισ (CTERA), εκφράηει τθν πλιρθ αλλθλεγγφθ και 
τθν υποςτιριξι τθσ ςτουσ αγϊνεσ που δίνουν οι εργαηόμενοι, οι εργαηόμενεσ και ο λαόσ 
γενικά  ενάντια ςτισ πολιτικζσ προςαρμογισ που προτίκεται να εφαρμόςει θ κυβζρνθςθ τθσ 
Ελλάδασ. Μπορείτε να υπολογίηεται ςε εμάσ για ό, τι χρειάηεςτε.  
Με αδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 
Eduardo Pereyra 
Γραμματζασ Διεκνϊν χζςεων 
 
ΜΗΝΤΜΑ ΑΠΟ SNES-FSU ΓΑΛΛΙΑ 



 
                                                                                    Παρίςι, 14 Φεβρουαρίου 2012 
Αγαπθτοί ςφντροφοι, 
Η SNES-FSU εκφράηει τθν αλλθλεγγφθ τθσ και τθν υποςτιριξι τθσ ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, 
μζςα από το οποίο θ ΟΛΜΕ αγωνίηεται ςκεναρά ενάντια ςτο νζο πρόγραμμα λιτότθτασ που 
επιβάλλεται ςτο λαό από τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ και τθν τρόικα. Τποςτθρίηουμε τισ 
απεργίεσ και τισ διαδθλϊςεισ ςασ ενάντια ςτισ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ που εφαρμόηονται 
με τα απαράδεκτθσ δθμοςιονομικισ αυςτθρότθτασ νζα μζτρα που απαιτοφν οι δανειςτζσ τθσ 
Ελλάδασ (θ ΕΕ και το ΔΝΣ). 
Τποςτθρίηουμε τισ δράςεισ ςασ για μία άλλθ Ευρϊπθ, όπου υπάρχει κατανομι του πλοφτου 
και αλλθλεγγφθ, και όπου επίςθσ υπάρχει ο ςεβαςμόσ ςτθ δθμοκρατία και ςτθν κυριαρχία 
των λαϊν. 
 
Φιλικά. 
Για τθ SNES-FSU 
Odile Cordelier                                           
Roger Ferrari 
 
 
Μινυμα  από τθν  FSEC/USTC  τθσ Κεντροαφρικανικισ Δθμοκρατίασ 
 

Αγαπθτζ ςυνάδελφε, Γενικζ Γραμματζα, 
Παρακολουκοφμε κακθμερινά τισ καταςτροφικζσ εξελίξεισ ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ 

και εργαςίασ των Ελλινων ςυναδζλφων μασ. 
Όλοι οι αγωνιςτζσ  τθσ FSEC/USTC  τθσ Κεντροαφρικανικισ Δθμοκρατίασ ςασ 

εκφράηουν τθν αμζριςτθ  υποςτιριξι τουσ  ςε αυτόν τον ανελζθτο αγϊνα για τθν επιβίωςθ 
του Ελλθνικοφ λαοφ γενικά και των Ελλινων εκπαιδευτικϊν ειδικότερα! Η FSEC/USTC 
καταδικάηει ζντονα με τθν φςτατθ δριμφτθτα τθν πολιτικι αυτοκτονίασ τθσ ελλθνικισ 
κυβζρνθςθσ προσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. Καταδικάηει επίςθσ  οποιαδιποτε άλλθ  πολιτικι 
που αποςκοπεί  ςτθ υποβάκμιςι τουσ ςε αχκοφόρα ηϊα.  

υνάδελφοι τθσ ΟΛΜΕ, δεν πρζπει να αιςκάνεςτε μόνοι, διότι όλοι οι εκπαιδευτικοί 
τθσ FSEC/USTC τθσ Κεντροαφρικανικισ Δθμοκρατίασ όπωσ και όλοι οι εκπαιδευτικοί του 
κόςμου υπό το πνεφμα τθσ δικαιοςφνθσ είναι μαηί ςασ και για όςο χρονικό διάςτθμα 
διαρκζςει ο αγϊνασ ςασ  που από τθ ςτιγμι αυτι κα είναι και δικόσ μασ! 

Θα νικιςουμε με ενότθτα και αλλθλεγγφθ! 
Μόνο ο αγϊνασ φζρνει τθν ελευκερία! 
φντροφοσ  Barnabé Matchykesse, Βοθκόσ Γενικοφ Γραμματζα  τθσ ςυνδικαλιςτικισ 

ομοςπονδίασ των εκπαιδευτικϊν τθσ Κεντρικισ Αφρικισ 
 

Μινυμα ςυμπαράςταςθσ από τθν FNEC FP FO (Γαλλία) 
 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 
ζχετε τθν αμζριςτθ υποςτιριξθ τθσ FNEC FP FO και των ςωματείων τθσ ςτον ΑΓΩΝΑ Α ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ςτθ Γενικι Απεργία ςτισ 10-
10 Φλεβάρθ που διοργανϊνουν τα ςυνδικάτα του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα και ςτισ 

διαδθλϊςεισ που οργανϊνετε. Ζχετε απόλυτο δίκιο να φωνάξετε «Η Σρόικα πρζπει να φφγει 
από τθ χϊρα». 



Σα ίδια ερωτιματα τίκενται και ςτθ δικιά μασ χϊρα όπου τα μζτρα λιτότθτασ ζχουν 

προξενιςει ιδθ ςθμαντικζσ απϊλειεσ, οι οποίεσ κα γίνουν ακόμθ μεγαλφτερεσ με τθ νζα 
διευρυμζνθ ευρωπαϊκι ςυνκικθ που αποτελεί ςτθν ουςία άρνθςθ τθσ δθμοκρατίασ 

επιχειρϊντασ τθν επιβολι μιασ δικτατορίασ του χρζουσ και των ςυνακόλουκϊν του ςτουσ 
λαοφσ. Όπωσ ιςχυρίηεςτε κι εςείσ: «Δεν αναγνωρίηουμε αυτό το χρζοσ! Πρζπει να 

διαγραφεί!» 
Όπωσ ςυηθτικθκε ςτισ Βρυξζλλεσ ςτισ 20 Ιανουαρίου, επείγει θ Educational International  και 

θ CSEE να αναλάβουν τισ ευκφνεσ  τουσ και να πουν: 
 Ακυρϊςτε τα μζτρα λιτότθτασ, ανεξαρτιτωσ των κυβερνθτικϊν πολιτικϊν 

 Όχι ςτα Μνθμόνια τθσ ΕΕ, τθσ ΕΚΣ, του ΔΝΣ και αυτϊν των κυβερνθτικϊν πολιτικϊν 
 ταματιςτε τισ περικοπζσ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν υγεία 

 Όχι ςτισ περικοπζσ μιςκϊν και ςυντάξεων 
 Όχι ςτισ απολφςεισ και ςτο κλείςιμο ςχολικϊν μονάδων 

 Όχι ςτθν κατάργθςθ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ. 
ασ ευχόμαςτε καλι επιτυχία ςτον αγϊνα ςασ και δικαίωςθ των αιτθμάτων ςασ.  

Hubert Raguin, Γενικό Γραμματζα τθσ  FNEC FP FO 
 

Ψιφιςμα τθσ ACOD Onderwijs (οςιαλιςτικι Ομοςπονδία εκπαιδευτικών όλων των 
βακμίδων ςτθ Φλάνδρα (Βζλγιο), αναφορικά με τα μζτρα λιτότθτασ που επιβάλλονται 

ςτον Ελλθνικό Λαό 
 

Η υνδικαλιςτικι Ζνωςθ εκπαιδευτικϊν ACOD αναγνωρίηει ότι επιβλικθκαν  μζτρα ςτον 
Ελλθνικό λαό υπό τθν επιρροι τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ, του Διεκνοφσ 
Νομιςματικοφ Σαμείου και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (τθσ επονομαηόμενθσ Σρόικα). 
Η ACOD υποςτθρίηει ότι προκφπτει δθμοκρατικό ζλλειμμα εξαιτίασ των μζτρων που 
επιβάλλονται από αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ. Εξάλλου, θ ACOD αποκθρφςςει τθ μονομερι 
προςζγγιςθ τθσ Σρόικα και δθλϊνει ότι θ προςζγγιςθ αυτι δε λαμβάνει υπόψθ τθν 
πικανότθτα να παραχκεί ειςόδθμα μζςω μίασ δικαιότερθσ φορολόγθςθσ ϊςτε να 
αποφευχκοφν τα οικονομικά μζτρα. 
Επιπλζον, θ ACOD εκφράηει τθ λφπθ τθσ για το γεγονόσ ότι θ εκπαίδευςθ- ο τομζασ τθσ 
κοινωνίασ με τον μεγαλφτερο προςανατολιςμό ςτο μζλλον- βάλλεται από υπερβολικά και 
αντιπαραγωγικά μζτρα. Αυτά τα μζτρα κα εμποδίςουν τθ ςτακερι ανάκαμψθ του 
κοινωνικοοικονομικοφ ιςτοφ τθσ Ελλάδασ.  
Η ACOD εκφράηει τθν αλλθλεγγφθ τθσ ςτον αγϊνα  των Ελλινων ςυναδζλφων τθσ. 
 
 

 
ΕΠΙΗ ΜΗΝΤΜΑΣΑ ΤΜΠΑΡΑΣΑΗ ΕΦΣΑΑΝ ΑΠΟ ΟΜΟΠΟΝΔΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΠΟ 
ΙΡΑΝ (A. Irannezhad, General Secretary of Tehran Teachers' trade Association), ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 
(FENPROF)  ΚΑΙ ΙΠΑΝΙΑ (FECCOO). 


