
Συμμετοχή της ΟΛΜΕ στις εκδηλώσεις στο Λονδίνο 20 & 21  Οκτωβρίου  2012   

                     EUROPE AGAINST AUSTERITY ACTION CONFERENCE 

                                                             Λουκάς Κορφιάτης,  μέλος  ΔΣ  ΟΛΜΕ 

 Α.      Πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την Κυριακή  21 Οκτωβρίου συνέδριο  με θέμα:   Η 

Ευρώπη απέναντι στην  λιτότητα - Δράσεις. Οργανωτές οι οργανώσεις   UNITE and CWU της 

Αγγλίας. 

    Σε όλη την Ευρώπη τα εκατομμύρια των ανθρώπων βγαίνουν στους δρόμους για να 

απαιτήσουν ένα τέλος στη λιτότητα. Είναι επιτακτική η ανάγκη να συνδεθούν μεταξύ τους 

αυτοί οι  αγώνες. Για  αυτό διοργανώθηκε το συνέδριο αυτό με στόχο η συνάντηση αυτή να  

αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για τις  συνδικαλιστικές οργανώσεις  και  τα κοινωνικά 

κινήματα ενάντια στις περικοπές  να συζητήσουν συγκεκριμένα σχέδια  για τη κοινή 

μελλοντική τους δράση. 

  Στο συνέδριο αυτό συμμετείχε και η ΟΛΜΕ μετά από πρόσκληση των διοργανωτών.  Την 
ΟΛΜΕ εκπροσώπησαν οι:   Δημήτρης Γκίνης, ταμίας  και   Κορφιάτης Λουκάς, μέλος.   
Συμμετείχε εκπρόσωπος της   ΔΟΕ καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και 
κοινωνικών οργανώσεων από πολλές  χώρες  όπως:  Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, 
Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ισπανία και την Μεγάλη Βρετανία.  Συμμετείχαν πάνω από 
100 εκπρόσωποι. 

  Όλοι οι ομιλητές στο συνέδριο αυτό καταδίκασαν τις πολιτικές λιτότητας που 
εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη, αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στην Ελλάδα και πρότειναν 
κοινές πανευρωπαϊκές δράσεις απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Έγινε εκτεταμένη συζήτηση 
σχετικά με το ρόλο των διαφόρων τύπων δράσης   . Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στην 
ανάγκη για μια σαφή και θετική εναλλακτική λύση στη λιτότητα και το όραμα ενός 
διαφορετικού τύπου από την Ευρώπη, προς το συμφέρον των απλών ανθρώπων, που 
μπορούμε να πετύχουμε αν δουλέψουμε μαζί. Η σημασία της διεθνούς αλληλεγγύης 
τονίστηκε επανειλημμένα, ιδίως όσον αφορά την Ελλάδα. Εκπρόσωποι από την Ελλάδα 
τόνισαν την  επείγουσα ανάγκη  για την αύξηση της δράσης της αλληλεγγύης. Από την  
Ελλάδα ήταν αρκετοί ομιλητές. Ο εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ στην τοποθέτησή του ανέπτυξε τις 
απόψεις της Ομοσπονδίας.  

  Η διακήρυξη της συνάντησης  αυτής είναι η εξής:  

    Η Ευρώπη βυθίζεται όλο και βαθύτερα στην κρίση. Οι κυβερνήσεις συνεχίζουν  με 
αποτυχημένες πολιτικές λιτότητας παρά  τους  συνεχώς αυξανόμενους αγώνες των λαών 
της Ευρώπης για την υπεράσπιση των κοινωνικών και οικονομικών κατακτήσεων που έχουν  
εδώ και πολλές δεκαετίες. Η οικονομική κρίση   γίνεται  όλο και περισσότερο μια κοινωνική 
και πολιτική κρίση, καθώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, την πείνα, ακόμα και 
θάνατο, ως αποτέλεσμα της καταστροφικής και αποτυχημένης κυβερνητικής πολιτικής στα 
συστήματα υγείας και τις  κοινωνικές υπηρεσίες. Η ακροδεξιά προσπαθεί να επωφεληθεί  
πολιτικά από τον πόνο που προκαλείται στους εργαζόμενους και οι  ευάλωτες ομάδες 
βρίσκονται στο στόχαστρο μαζί με τους πιο μαχητικούς που εναντιώνονται στην 
επανεμφάνιση του φασισμού. 



Σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε κλιμακούμενη  αντίθεση και αντίσταση στη λιτότητα: στην 
Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, έχουμε δει τεράστιες κινητοποιήσεις  και σε 
ορισμένες περιοχές μια αύξηση,  τόσο απαραίτητης, της  ενότητας  της  αριστεράς.   Χθες 
στο Λονδίνο, είδαμε μια τεράστια διαδήλωση, υπό την ηγεσία των συνδικάτων, καθώς και 
την  αντίθεση ανθρώπων  από όλα τα κοινωνικά στρώματα στις  άγριες και περιττές 
περικοπές στις δημόσιες δαπάνες. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία ότι σε αυτό  τον  
ταξικό πόλεμο  εναντίον των εργαζομένων πρέπει να  αντιταχθούμε  ακόμη πιο έντονα. 

Σε αυτό το συνέδριο σήμερα δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε  και να 
παγιώσουμε  τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων που καταπολεμούν  τη 
λιτότητα σε όλη την Ευρώπη, να σταθούμε αλληλέγγυοι με αυτούς που είναι στην πρώτη 
γραμμή του αγώνα - κυρίως στην Ελλάδα, και να εργαστούμε  από κοινού για την ενίσχυση 
των οικονομικών,  κοινωνικών  και πολιτικών  εναλλακτικών  λύσεων  απέναντι στον  
νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό και τις πολιτικές λιτότητας που έχει υιοθετήσει. 

Θα εργαστούμε μαζί τους επόμενους μήνες, σε  συνεργασία, για την  Ημέρα Δράσης της 
ETUC στις 14 Νοεμβρίου  που κινείται προς την κατεύθυνση της Εναλλακτικής Συνόδου 
Κορυφής  το 2013, και την  αύξηση της προσπάθειάς  μας για το αριστερό κίνημα  ενότητας, 
για την  κοινή δράση, την αμοιβαία αλληλεγγύη, την επικοινωνία και το συντονισμό. 

 Λονδίνο,   21  Οκτωβρίου  2012 

    Β.       Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου οι δύο εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ συμμετείχαν σε μια πολύ 
μεγάλη συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο του Λονδίνου ενάντια στην λιτότητα και τις 
περικοπές των αποδοχών των εργαζομένων. Η πορεία   ξεκίνησε από την Embankment 
underground  station  και μέσα από τους κεντρικούς δρόμους του Λονδίνου κατέληξε στο 
Hyde park.  Η πορεία αυτή ήταν εντυπωσιακή, μεγάλη σε όγκο και παλμό και βέβαια πολύ 
καλά οργανωμένη από τα συνδικάτα της Αγγλίας (TUC). Κάθε συνδικάτο και ιδιαίτερα αυτό 
των δημοσίων υπαλλήλων από διάφορες πόλεις της Αγγλίας είχαν ξεχωριστά μπλοκ με 
πανώ, πλακάτ, εντυπωσιακά μεγάλα μπαλόνια  κα που έδιναν ένα ιδιαίτερο  διεκδικητικό 
και μαχητικό χρώμα.   Η  ΟΛΜΕ  συμμετείχε στην πορεία με το δικό της πανό 

       Γ.       Το κείμενο της τοποθέτησης των εκπροσώπων της ΟΛΜΕ  στο συνέδριο της 21ης 
Οκτωβρίου είναι το παρακάτω: 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ–ΤΡΟΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ                            

Στις κρίσιμες στιγμές που ζούμε για  την κοινωνία και την εκπαίδευση, οι 

κυβερνήσεις στην Ελλάδα θυσιάζουν την κοινωνική πλειοψηφία, τις ανάγκες και τα 

δικαιώματά της,  για να αντιμετωπιστεί η κρίση σε βάρος των εργαζομένων. Είναι το 

αποκορύφωμα της πολιτικής των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων που οδήγησαν τη 

χώρα στη χρεοκοπία με τις επιλογές τους. Το δημόσιο χρέος, αποτέλεσμα των 

τοκογλυφικών δανείων και της διαπλοκής του πολιτικού σκηνικού με τα μεγάλα 

συμφέροντα που εκτίναξαν τα έξοδα του δημοσίου, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να 

διασφαλιστούν τα συμφέροντα που υπαγορεύουν την πολιτική Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. 

Εξάλλου είναι ένα χρέος τοκογλυφικό, πληρωμένο διπλά και τρίδιπλα από τους 

εργαζόμενους. Τα μνημόνια αντί να επιλύσουν την κρίση, την βάθυναν περισσότερο.  



Τραγικά είναι τα μέτρα που επιβάλλονται στους εργαζόμενους τραγικές είναι και 

οι επιπτώσεις τους στη ζωή μας: 

- Συνεχείς περικοπές μισθών μέχρι και 55% στον  δημόσιο τομέα. 
- Συνεχείς μειώσεις των συντάξεων όλων των εργαζομένων, αύξηση των ορίων 

ηλικίας, διάλυση των ασφαλιστικών μας ταμείων. 
- Εργασιακή εφεδρεία και απολύσεις στο δημόσιο τομέα  
- Τραγικές περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες (παιδεία, υγεία, κοινωνική 

ασφάλιση). Ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών. Ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου 
και της γης σε ιδιώτες. 

- Κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μείωση του κατώτατου 
μισθού με απόφαση της κυβέρνησης.  

- Συνεχή νέα φορολογικά μέτρα που θίγουν ιδίως τους εργαζόμενους και την 
πλειοψηφία του λαού ενώ αφήνουν άθικτα την φοροδιαφυγή κυρίως των μεγάλων 
επιχειρήσεων και αυτών που κατέχουν τον πλούτο στη χώρα. 

Η επίσημη ανεργία διπλασιάστηκε και ξεπέρασε το 25% ήδη και στους νέους  

55%, με προοπτική να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες.  

Οι εργαζόμενοι περιορίζουν ακόμα και βασικές τους ανάγκες για να επιβιώσουν. Η 

φτώχεια και η εξαθλίωση κτυπά όλο και περισσότερες ομάδες πληθυσμού. Στα σχολεία 

παρουσιάζονται ήδη φαινόμενα παιδιών που πεινούν. Οι αυτοκτονίες ανθρώπων που 

καταστρέφονται οικονομικά από την πολιτική αυτή, όλο και αυξάνονται. 

Η ελληνική εκπαίδευση έχει τεθεί ουσιαστικά και τυπικά υπό την κηδεμονία της 

τρόικας! Οι αποφάσεις για τη λειτουργία της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων 

λαμβάνονται με αυστηρώς λογιστικά κριτήρια έχοντας ως δηλωμένο στόχο το «φτηνό 

σχολείο». Το  νέο σχολείο που θέλουν να υπαχθεί στους κανόνες «της αγοράς».  

Ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής στην παιδεία: 

- Έκλεισαν 1.056 σχολεία 
- Καταργούνται σημαντικές υποστηρικτικές δομές (βιβλιοθήκες, Συμβουλευτικοί 
σταθμοί, ενισχυτική διδασκαλία, κ.λπ.) 
- Ο αριθμός των εκπαιδευτικών μειώθηκε κατά 10%  (16.000 λιγότεροι λόγω 
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και ελάχιστων προσλήψεων) 
- Οι εκπαιδευτικοί απειλούνται με μετακινήσεις σε όλη τη χώρα και με απολύσεις 
- Οι μισθοί των εκπαιδευτικών μειώθηκαν από 20% έως 40% και η μισθολογική 
εξέλιξη συνδέθηκε με την απόδοση και την αξιολόγηση.  
- Αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας και μειώθηκαν οι συντάξεις των εκπαιδευτικών.  

Οι δαπάνες για τη δημόσια παιδεία μειώνονται συνεχώς και θα φτάσουν το 2015 

μόλις στο 2,23 %  επί του ΑΕΠ (από 2,69% το 2012 και 2,94 το 2009). Δηλ. μείωση 24%. 

Με τα νέα μέτρα που τώρα σχεδιάζονται (13,5 δις €) θα γίνουν και άλλες περικοπές 

μισθών, συντάξεων, δαπανών για εκπαίδευση, υγεία και κοινωνικό κράτος. Θα μπουν νέοι 

φόροι. Στην εκπαίδευση επιπλέον σχεδιάζεται το κλείσιμο ΑΕΙ-ΤΕΙ και σχολείων, επιβολή 

διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα και αύξηση του ωραρίου διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών. 

 



Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Οι πολιτικές των περικοπών στο κοινωνικό κράτος, της παιδεία, την υγεία, την 

ασφάλιση, στους μισθούς και τις συντάξεις είναι μια πολιτική που ασκείται σε όλες τις 

χώρες της Ευρώπης και τον κόσμο σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό σήμερα.  

Η πολιτική αυτή που θυσιάζει τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων 

και των λαών για να πλουτίσουν υπερβολικά όλο και λιγότεροι άνθρωποι, είναι μια 

καταστροφική πολιτική που πρέπει να σταματήσει. 

Δεν θα σταματήσει όμως μόνη της. Χρειάζονται οι κοινοί και καλά συντονισμένοι 

αγώνες της πλειοψηφίας των εργαζομένων, αυτών που υποφέρουν από την πολιτική. 

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η Πορτογαλία, η Ισπανία και άλλες χώρες είναι ένα 

πείραμα. Είναι μόνο η αρχή για την κατάργηση των κατακτήσεων των λαών. Ουσιαστικά θα 

πρέπει να μιλήσουμε για κατάλυση της ίδιας της δημοκρατίας, όταν αυτά τα σκληρά μέτρα 

λαμβάνονται ερήμην και εναντίον των λαών.  

Γιατί η πραγματική δημοκρατία είναι το κράτος να λειτουργεί σε όφελος των 

πολλών, να υποστηρίζει τους αδύναμους και όχι για να στηρίζει μια μικρή ομάδα πλουσίων 

που θα συγκεντρώνει όλο και περισσότερο πλούτο.  

Τι να κάνουμε: 

- Ανάπτυξη δικτύων αλληλεγγύης ανάμεσα στα συνδικάτα, τη νεολαία, τα κοινωνικά 
κινήματα 

- Ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης αξιοποιώντας και το internet 
- Κοινές δράσεις π.χ. για την εκπαίδευση από εκπαιδευτικούς – γονείς – μαθητές 
- Τοπικές και εθνικές δράσεις (διαμαρτυρίες,  απεργίες, καμπάνιες ενημέρωσης) 
- Κοινές ημέρες δράσης σε περισσότερες χώρες 
- Έκφραση αλληλεγγύης με διάφορους τρόπους 
- Να αποκαλύψουμε την προπαγάνδα των ΜΜΕ που μιλάει για «τεμπέληδες» 

εργαζόμενους 
Χρειαζόμαστε συντονισμένους, μεγάλους και μικρούς καθημερινούς αγώνες. 

Χρειαζόμαστε την ανάπτυξη αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους, ανάμεσα 
στους λαούς. 

Αυτή η πολιτική δεν είναι μονόδρομος. 

Αυτή η πολιτική δεν είναι ανίκητη. 

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να επιδιώξουμε μια ευρεία σύγκλιση οργανώσεων και 
κινημάτωνμε σαφές  περιεχόμενο. Πρέπει να αναπτύξουμε ένα σταθερό και 
αποτελεσματικό συντονισμό  φορέων. 
     Πρέπει να οργανώσουμε και να συγχρονίσουμε  εθνικές  κινητοποιήσεις και να 
προετοιμάσουμε   Εναλλακτική Σύνοδο Κορυφής (Alter Summit) στην Αθήνα ώστε να 
είναι μαζική και συμμετοχική. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό πολιτικό και κοινωνικό 
γεγονός για όλους όσους θέλουν  μια άλλη  Ευρώπη τώρα. 



Μπορούμε να τους ανατρέψουμε. 

Τα χρέη δεν τα δημιούργησαν οι εργαζόμενοι, αλλά το κεφάλαιο, οι μεγάλες 

επιχειρήσεις, οι τράπεζες και οι πολιτικοί που τους υπηρετούν. 

Με τους κοινούς μας αγώνες μπορούμε να ανατρέψουμε τις νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές στην Ευρώπη. Πιστεύουμε πως οι εργαζόμενοι θα νικήσουμε. Όλοι μαζί για μια 

άλλη Ευρώπη. 

Μπορούμε.  

 

 

THE CONSEQUENCES OF THE GOVERNMENT-EU-IMF POLICIES 

ON LABOUR AND EDUCATION IN GREECE 

 
The moments we are experiencing are crucial for both education and society. The 

governments in Greece sacrifice the needs and rights of the majority of the society in 
order to confront the crisis always at the expense of employees. This is the culmination 
point of the latest governmental policies and choices leading the country to default. The 
public debt is the result of usurious loans and the illegal connection between politicians 
and huge financial interests, which have increased public expenses. This debt serves as a 
pretext to secure the interests that dictate the policy implemented by the Government, 
the EU and the IMF. Besides, employees have paid this usurious debt more than once. 
The memoranda instead of solving the crisis, made it even deeper.  

The measures imposed on employees and their impact on our lives constitutes a 

tragic reality: 

 Continuous wage cuts up to 55% in the public sector  

 Continued reductions in pensions for all workers, increasing retirement age limits 
and dismantling our insurance funds 

 Dismissals in the public sector  

 Tragic cuts in social spending (education, health and social security policies). 
Privatization of public utilities. Selling out public wealth and land to private 
investors.  

 Abolition of the collective bargaining agreements 

 New and continuous tax measures which affect mostly employees and the 
majority of Greek people, leaving intact tax evading of large companies and those 
who own the country’s wealth. 

 

The official unemployment has doubled and has already surpassed 25%, reaching 

55% among youth, the perspective being a further increase. 

The workers restrict even further their expenses  in covering their basic needs in 

order to survive. Poverty and misery are spread over larger social groups. In fact, incidents of 



hunger among pupils have already been recorded in schools. Every day economic disasters 

caused by this policy, result to an escalating number of suicides. 

Greek education is literally and officially under the troika custody! The decisions on 

the way education functions in all levels are based on strictly financial criteria aiming at a 

“cheap school”, that is, the new school which is subject to the laws of the market.    

 

As a result of this education policy: 

 1056 schools have closed down 

 Education support services and facilities such as Libraries, Youth Consultancy 
Centres, or Support Teaching Courses have been abolished. 

 The number of teachers has been reduced by 10% (16.000 less teachers due to 
pensions and minimum recruitment).  

 There is a 20-40% reduction in teachers’ salaries. Their professional and wage 
development is performance based and subject to evaluation. 

 Retirement age limits have increased whereas pensions have been reduced. 

 Public spending on education has been reduced even further expecting to reach 2.23 
% of the GDP by 2015 (from 2.69% in 2012 and 2.94% in 2009).  
The new measures (of 13.5 billion €), as planned these days, will lead to further cuts 

in wages, pensions, spending on education, on health and social services. New taxes will be 

imposed. Furthermore on education are planned closures of Universities - Technological 

Institutes and schools, tuition fees in graduate programs and increasing teaching hours for 

teachers. 

NEED FOR A COORDINATED ACTION  IN EUROPE 

The policies related to cuts in welfare state, education, health, insurance, salaries and 

pensions is a policy implemented in all European countries and the world to a greater or 

lesser extent, today. 

     This  policy that sacrifices the rights and needs of the workers and the people that only 

few out of them get richer, is disastrous  and must stop.  

     But it will not stop on its own. What is required is joint action and  ordinated efforts of 

the majority of workers suffering from this police.  

     At the moment Greece, Portugal, Spain and other countries are part of an experiment. It 

is only the beginning for the abolition  of  have gained so far. Basically, we need to  talk 

about  the abolition of democracy itself, especially when these harsh measures are taken 

against people. 

     In  real democracy the state operates to the benefit of the majority, supports  the weak 

and not just a small group of rich gathering  more and more wealth. 

  

        What we should do: 

     Develop networks of solidarity among trade unions, youth and social movements 

     Development networks of information  using the internet 

     Joint actions e.g. on  education from teachers - parents - students 

     Actions at local and national levels (protests, strikes, awareness campaigns) 



     Joint action days in most countries 

     Expression of solidarity in different ways 

     Reveal  the propaganda of the media talking about "lazy" workers 

     We need a coordinated, large and small scale daily actions. 

     We need to develop solidarity among workers and among peoples. 

    This is not an one-way policy.  

    This is not  an invincible policy. 

    For this, we must appeal to a broad convergence, but on clear contents, and we 

 must develop stable and efficient coordination bodies. 

     We must organize and synchronize national convergent mobilizations and prepare a 

massive and participatory Alter Summit in Athens, this will be a major political and social 

event for all those who want to "Another Europe Now! ". 

    We can overthrow it. 

     Debts were not created by employees, but by capital,  large corporations, banks and  

politicians who serve them. 

     With our common struggles we can overthrow  the neoliberal policies in Europe. We 

believe that employees are going to win. All together for another Europe. 

     We can do it.  

                                                                                                    ΛΟΥΚΑΣ  ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ   
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