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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση λάβαμε μήνυμα συμπαράστασης από τα συνδικάτα 

των Αργεντινών εργαζομένων και των εκπαιδευτικών ιδιαίτερα. 

Σημαντικό είναι επίσης οι εκδηλώσεις συμπαράστασης αλληλεγγύης 

που έγιναν  στη Αργεντινή. 

 

 

 

 

 
 

 

(Ακολουθεί το μήνυμα  από Αργεντινή) 
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Συνάδελφοι και συναδέλφισσες: 

 

Σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό γύρω από την πορεία αλληλεγγύης στους 

Ευρωπαίους Εργαζόμενους της 14
ης

 Νοεμβρίου. Αυτές είναι οι δράσεις που έχουν 

πραγματοποιήσει στην Αργεντινή η CTA, το τμήμα της CTA της επαρχίας του 

Μπουένος Άιρες, η Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών Αργεντινής (CTERA) και το 

Ενιαίο Συνδικάτο Εκπαιδευτικών του Μπουένος Άιρες (SUTEBA). 

Είναι θεμελιώδους σημασίας οι Ευρωπαϊκοί Λαοί να πάψουν να υφίστανται 

τις συνέπειες ενός άγριου καπιταλισμού, γι’ αυτό είμαστε στη διάθεσή σας, για να 

ενισχύσουμε και να συμπαρασταθούμε από εδώ στους αγώνες που πραγματοποιείτε.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς. 

Ρομπέρτο Μπαραντέλ, Γενικός Γραμματέας της SUTEBA, Γενικός Γραμματέας του 

τμήματος της CTA της επαρχίας του Μπουένος Άιρες. 

  

Η CTA ΔΙΑΔΗΛΩΣΕ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ  

ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

Με το σύνθημα “Αλληλεγγύη με τους λαούς της Ευρώπης”, η CTA 

διαδήλωσε στο κέντρο του Μπουένος Άιρες. 

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν οι Ρομπέρτο Μπαραντέλ, Γενικός Γραμματέας 

της SUTEBA (Ενιαίο Συνδικάτο Εκπαιδευτικών του Μπουένος Άιρες) και του 

τμήματος της CTA (Συνομοσπονδία Εργαζομένων Αργεντινής) της επαρχίας του 

Μπουένος Άιρες· Πέδρο Βασιέχκο, Αναπληρωτής Γραμματέας του τμήματος της 

CTA της επαρχίας του Μπουένος Άιρες·  Εστέλα Ντίας, Γραμματέας Τομέα 

Γυναικών της CTA· Γκουστάβο Ρολλάντι, Οργανωτικός Γραμματέας της CTA· 

Γκρασιέλα Μογιάνο, Γραμματέας Κοινωνικής Δράσης της CTA· Πάβλο Ρεϊνέρ, 

Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της CTA· Κάρλος Χιρότι, Εκπρόσωπος 

Τύπου της CTA· Ντιέγο Γκαλίντες, Γραμματέας Πολιτισμού της CTA και Μαρσέλο 

Φροντίσι, Αναπληρωτής Γραμματέας της CTA. Παραβρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι 

οργανώσεων και κοινωνικών κινημάτων που υπάγονται στη CTA όπως ο Λουίς ντ’ 

Ελία και ο Χοσέ Ουρέλλι. 

Περισσότεροι από 2.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την Πρεσβεία 

της Ελλάδας που βρίσκεται στην οδό Αρενάλες και από κει κινήθηκαν προς το Γενικό 

Προξενείο της Ισπανίας όπου πραγματοποίησαν μια εκδήλωση. 

Αναφορικά με την κινητοποίηση, ο Ρομπέρτο Μπαραντέλ δήλωσε: “Είναι μια 

διαδήλωση υποστήριξης των διεκδικήσεων και των αγώνων που πραγματοποιούν οι 

Ευρωπαίοι εργαζόμενοι. Κυρίως οι εργαζόμενοι και οι λαοί της Ισπανίας, της 

Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και όλων των χωρών της 

Ευρώπης όπου, δυστυχώς, εφαρμόζονται πολιτικές περικοπών και αφαιρούνται 

δικαιώματα από τους εργαζόμενους”. 

Πρόσθεσε, επίσης: “Εμείς τα ζήσαμε αυτά το 2001 και δεν θέλουμε να τα 

ξαναζήσουμε, γι’ αυτό η κινητοποίηση γίνεται για να στηρίξουμε τους Ευρωπαίους 

εργαζόμενους, τους αγώνες που πραγματοποιούν, για να μη συμβεί ποτέ ξανά κάτι 

τέτοιο. Γίνεται επίσης και για μας τους ίδιους, για να μην εφαρμοστούν ποτέ ξανά 

τέτοιου είδους πολιτικές στις χώρες μας”. 

Από την άλλη πλευρά, θύμισε: “Φέτος ταξιδέψαμε με τον Ούγκο Γιάσκι 

(Γενικός Γραμματέας της CTA) στην Ισπανία και την Ελλάδα και συναντηθήκαμε 

στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας με τις Συνομοσπονδίες Εργαζομένων. Εκεί 



συμφωνήσαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, κάτι που κάνουμε σήμερα με 

ενεργό τρόπο”. 

“Πριν από λίγο καιρό, όταν ο Ούγκο Γιάσκι βρέθηκε στην Ιορδανία, στη συνάντηση 

της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας, δεσμεύτηκε ότι σήμερα οι 

Αργεντινοί εργαζόμενοι θα διαδηλώναμε μπροστά στα Προξενεία και τις Πρεσβείες 

της Ελλάδας, της Ισπανίας και άλλων χωρών. Είμαστε εδώ υλοποιώντας αυτή τη 

δέσμευση”, τόνισε ο Μπαραντέλ. 

Απαντώντας στην ερώτηση ενός δημοσιογράφου, γιατί θα έπρεπε να 

ενδιαφέρουν τους Αργεντινούς εργαζόμενους οι περικοπές που γίνονται στην 

Ευρώπη, ο Γενικός Γραμματέας της SUTEBA και του τμήματος της CTA της 

επαρχίας του Μπουένος Άιρες είπε: “Γιατί στην ουσία είναι το ίδιο, είναι αντιγραφή 

αυτών που έγιναν εδώ το 2001 και πολλοί από αυτούς που υποστηρίζουν σήμερα ότι 

πρέπει να αλλάξει η πολιτική αυτής της κυβέρνησης είναι αυτοί ακριβώς που θέλουν 

να επιστρέψουμε στις πολιτικές του 2001, είναι οι υπεύθυνοι της εφαρμογής αυτών 

των πολιτικών στο παρελθόν. Γι’ αυτό εμείς λέμε ότι η κινητοποίηση είναι για τους 

συναδέλφους μας στην Ευρώπη αλλά και για μας τους ίδιους, γιατί δεν είμαστε 

διατεθειμένοι να γυρίσουμε στο παρελθόν”. 

Αντίστοιχα, ο Ούγκο Γιάσκι, Γενικός Γραμματέας της CTA, δήλωσε: “Η 

κατάρρευση των μισθών στην Ευρώπη θα σήμαινε ένα αναπόφευκτο πισωγύρισμα 

για όλους τους εργαζόμενους παγκοσμίως”. 

Ομοίως, ο Μαρσέλο Φροντίσι, Αναπληρωτής Γραμματέας της CTA, θύμισε 

ότι είναι μια παράδοση της CTA να ασκεί το διεθνισμό και αναφέρθηκε στις εποχές 

που η CTA “αντιστάθηκε κατά την περίοδο του «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» και του 

τέλους των ιδεολογιών”. 

Από την πλευρά του, ο Πέδρο Βασιέχκο, Αναπληρωτής Γραμματέας του 

τμήματος της CTA της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, δήλωσε: “Σήμερα το 

επίκεντρο είναι η Ευρώπη με εκατομμύρια εργαζόμενους να απεργούν και να 

βρίσκονται στους δρόμους, μια δεκαετία πριν ήταν η Αργεντινή του 2001. Αυτός 

είναι ένας αγώνας που διεξάγεται σε όλα τα μέτωπα”. Επιπλέον, ο Γιάσκι έστειλε μια 

επιστολή στις κύριες συνομοσπονδίες εργαζομένων της Ευρώπης και στη Διεθνή 

Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία, οργανισμό στον οποίο ο ηγέτης της CTA κατέχει 

μια έδρα. 

Οι συνδικαλιστές έκαναν αναφορά στην κατάσταση που βίωσαν οι Αργεντινοί 

εργαζόμενοι κατά την κρίση του 2001 και τις ομοιότητές της με την κατάσταση στην 

Ευρώπη: “Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα αυτής τη συνταγής που 

επιδιώκεται να εφαρμοστεί σήμερα στην Ευρώπη· είναι η ίδια που στη Λατινική 

Αμερική έφερε πείνα, ανεργία, κοινωνική οπισθοδρόμηση, διάλυση του συστήματος 

συνταξιοδότησης και περικοπές που οδήγησαν τη δημόσια υγεία και εκπαίδευση στο 

χείλος της αβύσσου. Όπως τότε, έτσι και σήμερα η ΕΚΤ, το ΔΝΤ και όλα τα πολιτικά 

όργανα που είναι στην υπηρεσία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου επιδιώκουν την 

κρίση που αυτοί δημιούργησαν να την πληρώσουμε οι εργαζόμενοι. Δεν θα το 

επιτρέψουμε και γι’ αυτό διαδηλώνουμε σήμερα, μαζί με σας”. 

 

Μπορείτε εδώ να δείτε το πρωτότυπο μήνυμα και βίντεο από τις 

κινητοποιήσεις συμπαράστασης στην Αργεντινή. 

 

http://www.suteba.org.ar/la-cta-march-en-solidaridad-con-los-trabajadores-europeos-

9769.html 

 

http://www.cta.org.ar/La-CTA-marcho-en-solidaridad-con.html 
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-207857-2012-11-15.html 
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