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FIRENZE 10+10 

10 χρόνια μετά το πρώτο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ της Φλωρεντίας (2002), 

πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβρη 2012 και στην ίδια πόλη, εκδηλώσεις και συζητήσεις από 

ένα συνασπισμό Ευρωπαϊκών  συνδικάτων και κινημάτων. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 

έφερε τον γενικό τίτλο  FIRENZE 10+10. 

Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις 9 μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2012,  οι 

συμμετέχουσες συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπαιδευτικών συζήτησαν για την 

εμπορευματοποίηση και την αποδυνάμωση των δημοσίων σχολείων  και για τη γνώση 

και την εκπαίδευση ως δικαίωμα και κοινό αγαθό αλλά και ως εργαλείο εξόδου από την 

κρίση. 

 Περιληπτικά από τις συμμετέχουσες συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπαιδευτικών 

διατυπώθηκαν τα ακόλουθα: 

Οι Γαλλικές συνδικαλιστικές ενώσεις αναφέρθηκαν στην εμπορευματοποίηση του σχολείου 

και στον διαχωρισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο, στην 

εργασιακή ανασφάλεια στο δημόσιο τομέα και στην απώλεια κάθε είδους βοήθειας προς 

τη σχολική τάξη, όπως η στήριξη των μαθητών από ψυχολόγους. Παρατηρείται επίσης ότι η 

αξιολόγηση στις πολύ μικρές ηλικίες προκαλεί στρες στα παιδιά. Η ιδεολογία της 

επιχείρησης εισάγεται στο σχολείο με συστηματική παρουσία σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. Το σχολείο επομένως 

αναμένεται να παράγει τους νέους 

εργαζόμενους.  

Η Πορτογαλική ένωση ανέφερε το 

πρόβλημα της ιδιωτικοποίησης της 

εκπαίδευσης και τόνισε ότι οι 

διαμαρτυρίες και οι απεργίες είναι η 

απάντησή τους στις νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές. Καθώς βρισκόμαστε μακριά 

από την προσέγγιση των στόχων της 

εκπαίδευσης όπως προδιαγράφονται 

από την  Ευρώπη 2020 δεν απομένει παρά η υποστήριξη της κοινής δράσης σε όλη την 

Ευρώπη.  

Οι Ιταλικές συνδικαλιστικές ενώσεις παρατήρησαν ότι πολλοί στην Ιταλία δεν κατανοούν 

ότι η εκπαίδευση και η γνώση είναι δικαίωμα και εργαλείο εξόδου από την κρίση αλλά και 

το γεγονός ότι οι πολιτικές της ΕΕ δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς 

χρειάζεται να αλλάξουμε αυτή την πολιτική  υποστηρίζοντας την Κοινωνική Ευρώπη. Η 

δημοκρατία σχετίζεται με τα σχολεία διότι είναι ο χώρος όπου η δημοκρατία και η μάθηση 

καλλιεργούνται. Είναι καθήκον μας να τα υπερασπιστούμε διότι συντελούν στη βελτίωση 

της ποιότητας της ζωής και αποτελούν δημόσια και πολιτισμική επένδυση.  

Ειδικότερα οι εκπρόσωποι των Cobas ανέφεραν ότι υπάρχει ανάγκη για καλύτερη 

επικοινωνία και διάχυση των ιδεών για το τι συμβαίνει. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις 
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προσπαθούν να βρουν μία κοινή βάση για να δηλώσουν και να τονίσουν τη σημασία της 

μόρφωσης και της γνώσης. Οι αλλαγές στα προγράμματα οδήγησαν στην εξάλειψη 

κάποιων μαθημάτων. Ακολούθησαν περικοπές σε μισθούς και στα όρια συνταξιοδότησης.  

Στην Ιταλία οι περικοπές στην εκπαίδευση ήταν σταδιακές και δεν αντιλήφθηκαν όλοι την 

έκτασή τους στον τομέα της εκπαίδευσης εγκαίρως.  

Την ΟΛΜΕ εκπροσώπησαν στις συζητήσεις και 

εκδηλώσεις τα μέλη του  Δ.Σ. Βασιλειάδης Μιχάλης και 

Πεππές Δημήτρης, οι οποίοι και περιέγραψαν τις 

αρνητικές επιπτώσεις στο Ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα από την εφαρμοζόμενη μνημονιακή πολιτική 

των ελληνικών κυβερνήσεων την τελευταία τριετία. 

Επιπλέον αναφέρθηκαν και στις γνωστές θέσεις της 

ομοσπονδίας για την ανατροπή αυτών των πολιτικών. 

Στο τέλος των εκδηλώσεων αποφασίστηκε από τις 

συμμετέχουσες εκπαιδευτικές ενώσεις η διατύπωση 

ενός μανιφέστου της εκπαίδευσης του οποίου η τελική μορφή θα προκύψει μετά  από 

παρατηρήσεις από τις ενώσεις. 

 

Η Εναλλακτική Συνδιάσκεψη Κορυφής στην Αθήνα.  

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων FIRENZE 10+10 και με αφορμή την Εαρινή Συνοδο 

Κορυφής της Ε.Ε. ανακοινώθηκαν μια σειρά πανευρωπαϊκών δράσεων και κινητοποιήσεων, 

για τις οποίες και έγινε έκκληση να υιοθετηθούν από κινήματα και συνδικάτα. Ανάμεσα σε 

αυτές υπήρξε η πρόταση για μια Εναλλακτική Σύνοδο στην Αθήνα στις 7-9 Ιουνίου 2013 

στην οποία θα εντοπίζεται η πολιτική διάσταση της κρίσης στην Ε.Ε. 

Για την Εναλλακτική Σύνοδο τέθηκαν 6 ερωτήματα που προδιαγράφουν την εξέλιξή της: 

Γιατί, τι, ποιος, πως, που και πότε.  

1) (ΓΙΑΤΙ) Η Susan George  εξήγησε τα αίτια της κρίσης ξεκινώντας από  τις τράπεζες, 

το μεγάλο ρίσκο και την αποτυχία τους. Οι δύο απαντήσεις είναι α) (Paul Κrugman 

και Jojeph Stiglitz) οι ανόητες και οπισθοδρομικές πολιτικές ακολουθούνται από τις 

ελίτ και κυβερνώνται από χρηματοοικονομικές αγορές και δεν προτίθενται να 

κάνουν αλλαγές. Β)  Κατά τον Warren Buffett βρισκόμαστε στη μέση μιας σύρραξης 

με την τάξη των πλουσίων να κερδίζει. Ο βαθμός της δυστυχίας χωρίς τέλος των 

χωρών όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία θα καθορίσει την αντίδραση και 

την αλλαγή της πολιτικής. Ο μόνο τρόπος είναι η αλλαγή των ισορροπιών καθώς 

κανένας δεν είναι δυνατόν να κερδίσει μόνος του. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως 

Ευρωπαίοι  για να συμμετέχουμε στη διαδικασία  της Εναλλακτικής Συνδιάσκεψης 

Κορυφής.  

2) Η Nikoleta Pirroten  δήλωσε ότι χρειαζόμαστε ξεκάθαρους στόχους  για την 

επόμενη φάση (Φόρουμ της Τυνησίας). Μας λείπει ένας κοινός Ευρωπαϊκός 

δημόσιος χώρος και ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό κίνημα. Η Εναλλακτική συνδιάσκεψη 
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Κορυφής διασφαλίζει τη διάσταση του φύλου  και της τάξης. Οι γυναίκες 

αντιμετωπίζουν διπλή καταπίεση από την εργασιακή ανασφάλεια και την κοινωνική 

θέση.  

3) (ΤΙ) Ο Felipe Van Keirsbeck πρότεινε μία Συνδιάσκεψη κορυφής του λαού και των 

εναλλακτικών λύσεων για μια Ευρώπη που θέλουμε και όχι για μια Ευρώπη που 

μας επιβάλλεται. Θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα έως τη συνάντηση 

της Αθήνας και μετά από αυτήν θα πρέπει να εφαρμοστούν  στην Ευρωπαϊκή ζώνη, 

σε Δυτική και Ανατολική Ευρώπη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισοί από τους 

εργαζόμενους είναι γυναίκες. Χρειαζόμαστε διαδικασίες και πρόγραμμα σε 

θεωρητικό επίπεδο (ιδέες και εναλλακτικές) και σε πρακτικό επίπεδο      (ισορροπία 

δυνάμεων), πρόγραμμα δράσεων ημέρες κοινής δράσης  και μια Ευρωπαϊκή 

εκδήλωση.  Θέλουμε τα αιτήματά μας να βασίζονται σε πραγματική δράση, 

θέλουμε τη δημοκρατία πίσω και η δημοκρατία αρχίζει όταν υπάρχει «στέγη». 

Θέλουμε μία Ευρωπαϊκή λύση μέσω διαπραγμάτευσης. Η ΕΚΤ θα πρέπει να 

βρίσκεται στο κέντρο της απασχόλησης και θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις διαφορές 

μεταξύ μας. 

4) (ΠΟΙΟΣ) O Carlos Nantiza ανέφερε την ανοιχτή διαδικασία. Όλες οι ομάδες που 

σχετίζονται μπορούν να συνεργαστούν και να συμμετέχουν π.χ.  το κίνημα για την 

οικολογία, για τις υποδομές κτλ.  Ο εχθρός που ο Ελληνικός, ο Ισπανικός και ο 

Πορτογαλικός λαός μάχονται είναι ο ίδιος με εκείνον που μας επιτέθηκε στην 

Τυνησία.  

5) (ΠΩΣ) H Aurelie Trowe δήλωσε πως στην Ελλάδα θα συζητήσουμε  ενωμένοι με 

μεγάλο αριθμό  ανθρώπων, θα αναλάβουμε δράσεις σε τοπικό και σε εθνικό 

επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ΕΕ. Πρότεινε να υπάρξουν 2-3 κοινά αιτήματα και 

συνάντηση καραβανιών και ενώσεων στην Αθήνα.  Χρειάζονται ομάδες 

οικονομολόγων και κοινή δομή για την άσκηση κριτικής στο δίκτυο του οικονομικού 

συστήματος καθώς υπάρχει έλλειψη στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.  

Απαιτείται ανακατανομή των πολιτικών για τον πλούτο, σύγκλιση για την ανάπτυξη 

και τη συζήτηση των αντικοινωνικών συνθηκών που επιβάλλονται. Απαιτείται 

συζήτηση  των εναλλακτικών προτάσεων για την αλλαγή των αντικοινωνικών 

συνθηκών και επέκταση των αιτημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

6) Ο Ζώης Πεπές (ΓΣΕΕ) μίλησε για την κατάσταση στην Ελλάδα και για την πρόκληση 

να αποτελέσει η χώρα το εργαστήριο της αντίστασης και της αλληλεγγύης στην 

Αθήνα προτείνοντας να γίνει εκεί η Εναλλακτική Συνδιάσκεψη Κορυφής 

7) (ΠΟΤΕ) Ο Franco Carminati στην ομιλία του ζήτησε συγκεκριμένα σλόγκαν και 

μεθόδους για όλες τις οργανώσεις, μαζική κινητοποίηση στις Βρυξέλλες και 

αποκέντρωση των κινημάτων. Στα μέσα Δεκεμβρίου θα υπάρξει ενημέρωση για τις 

περαιτέρω πρωτοβουλίες. Λαμβάνοντας υπόψη δύο παράγοντες α) Οι Έλληνες 

χρειάζονται χρόνο για να προετοιμάσουν ένα  τέτοιο γεγονός και β) οι Γερμανοί δεν 

μπορούν να συμμετάσχουν τον Μάιο. Πιθανή ημερομηνία της Εναλλακτικής 

Συνδιάσκεψης Κορυφής είναι γύρω στις 7-8 Ιουνίου.  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ    ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΠΕΠΠΕΣ    ΔΗΜΗΤΡΗΣ 


