
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

του Θέμη Κοτσιφάκη, 
 Γ.Γ. του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ,  
μέλους της Ε.Ε. της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών  
(ETUCE-Education International Europe)  
 

Πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από τις 17-19 Ιανουαρίου 2013 το 11ο συνέδριο 

της Ομοσπονδίας των Ισπανών Εκπαιδευτικών FECCOO.  Η FECCOO είναι μία από 

τέσσερις ομοσπονδίες εκπαιδευτικών  όλων των βαθμίδων της Ισπανίας, που 

καλύπτει τον αριστερό κυρίως χώρο. 

Πάνω από 250 σύνεδροι από όλη την Ισπανία, εκπρόσωποι των τοπικών 

εκπαιδευτικών σωματείων πήραν μέρος στο συνέδριο της. Το κεντρικό θέμα του 

συνεδρίου ήταν , «Επενδύοντας στην εκπαίδευση, διασφαλίζεται το μέλλον".  

Το συνέδριο αποτέλεσε ένα μεγάλο διεθνές φόρουμ. Καλεσμένοι των Ισπανών 

εκπαιδευτικών εκπρόσωποι  από ομοσπονδίες εκπαιδευτικών από πολλές χώρες 

της Ευρώπης, της Αφρικής  και της Λατινικής Αμερικής, καθώς και οι ηγέτες της  

EDUCATION INTERNATIONAL και της ETUCE.  

Το γεγονός αυτό μας έδωσε την ευκαιρία για αν συνεχίσουμε και να διευρύνουμε 

τις διεθνείς επαφές με τους εκπροσώπους των άλλων χωρών.  

 Από την Ελλάδα συμμετείχε ο Θ.Κοτσιφάκης, εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ.  

Στην εισαγωγική του ομιλία ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας José Campos 

ευχαρίστησε όλους τους συναδέλφους της ομοσπονδίας και τους προσκαλεσμένους 

λέγοντας μεταξύ των άλλων πως:  «Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα. Πρέπει να 

θέσουμε τέλος στην δικτατορία 

της αγοράς και των μέτρων 

λιτότητας. Πρέπει να βάλουμε 

φρένο σε αυτές τις αντιδραστικές 

πολιτικές, το αποτέλεσμα μιας 

ψεύτικης λιτότητας που είναι 

άδικο, αχαλίνωτη, και 

αυτοκτονικό. Και εμείς πρέπει να 

υπερασπιστούμε την κοινωνική 

πρόοδο και κοινωνικά 

δικαιώματα ". 

Στην  ίδια κατεύθυνση και ο Γ. Γραμματέας της  EDUCATION INTERNATIONAL, Fred 

van Leeuwen, επέκρινε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε όλο τον κόσμο που με τα 

μέτρα λιτότητας και τις περικοπές στις δαπάνες  οδηγούν την εκπαίδευση σε κρίση. 

Μίλησε για την αναγκαιότητα της κοινής δράσης σε όλο τον κόσμο. 



Το συνέδριο, που ήταν και εκλογικό ταυτόχρονα, εξέλεξε νέα εκτελεστική επιτροπή 

(ΔΣ) και γενικό γραμματέα. Το χαρακτηριστικό είναι πως ο γ.γ., που είναι και ο 

επικεφαλής της ομοσπονδίας, εκλέγεται από όλο το συνέδριο και όχι από το ΔΣ. 

Επίσης οι εκλογικές διαδικασίες εξελίσσονται κατά τη διάρκεια και όχι στο τέλος του  

συνεδρίου. Έτσι στη λήξη του συνεδρίου παραλαμβάνει το νέο ΔΣ και κλείνει με την 

ομιλία του νέου Γ.Γραμματέα. 

Ο Francisco García Suárez που 

εξελέγη ως ο νέος Γενικός 

Γραμματέας της FECCOO , 

κάλεσε για τη δημιουργία 

ευρείας κοινωνικής συμμαχίας 

για την εκπαίδευση. Ήταν, 

επίσης, πολύ επικριτικός για το 

τρέχον πρόγραμμα 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, 

το νομοσχέδιο για τον Νόμο 

για τη Βελτίωση της Ποιότητας 

της Εκπαίδευσης (LOMCE).  

Είπε  πως το εκπαιδευτικό σύστημα που έχει ήδη διαβρωθεί από τις περικοπές. 

Επίσης, επέκρινε τις μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια, τα οποία προσπάθησαν να 

αυξήσουν τα δίδακτρα  και να κάνουν έτσι την πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση πιο δύσκολη.  

Ο νέος Γ.Γ. της FECCOO προειδοποίησε ότι, εάν εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις 

αυτές "θα μας μεταφέρουν πίσω στην δεκαετία του εβδομήντα του περασμένου 

αιώνα". Επέκρινε  την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, καθώς και την προώθηση 

ενός επιλεκτικού εκπαιδευτικού μοντέλου. Επέκρινε επίσης την παράλυση των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.  

Το συνέδριο έκλεισε με την διεθνή  και τους συνέδρους αλλά και τους καλεσμένους 

όρθιους να χαιρετούν αγωνιστικά. 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Οι περικοπές στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ισπανία έχουν οδηγήσει στη μείωση των 

εκπαιδευτικών δαπανών.  Το ποσοστό δαπανών επί του ΑΕΠ είναι αυτό που ήταν το 1990, 

δηλαδή, πριν από 22 χρόνια. 

 Οι μισθοί των Ισπανών εκπαιδευτικών έχουν περικοπεί δύο φορές.  Ένα μισθός από το 

ετήσιο εισόδημά τους  έχει εξαλειφθεί. Αυξήθηκαν οι ώρες εργασίας και η ηλικία 

συνταξιοδότησης. 

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα και την οργάνωση του, η ποιότητα έχει μειωθεί με 

την αύξηση των ωρών διδασκαλίας στην τάξη, ενώ παράλληλα, ο αριθμός των μαθητών ανά 



τάξη έχει αυξηθεί. Πολλές εκπαιδευτικές υπηρεσίες έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί.  Έχουν 

εγκαταλειφθεί προγράμματα στήριξης στην προσχολική εκπαίδευση. 

Αν προσθέσουμε και τη δραστική μείωση των υποτροφιών και την υπερβολική αύξηση των 

διδάκτρων στα  Πανεπιστήμια μπορούμε να πούμε ότι είμαστε αντιμέτωποι με την πιο 

βίαιη επίθεση που έγινε ποτέ στην Ισπανία στο θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

Ουσιαστικά έχουμε μια ιστορική οπισθοδρόμηση στο ρόλο της εκπαίδευσης ως εργαλείου 

για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, όπως μας εξήγησαν οι συνάδελφοι της FECCOO. 

Η FECCOO αγωνίζεται  εναντίον των πολιτικών λιτότητας  με αποφασιστικότητα, με 

απεργιακές κινητοποιήσεις αλλά και με την παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων. 
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