
18Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΞΕΝΩΝ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ 

Στα πλαίσια του 18ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια 

από την 1η έως τις 4 Ιουλίου του 2017 παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι εκπαιδευτικών 

συνδικάτων από χώρες της αλλοδαπής μεταξύ των οποίων ήταν: 

ο Παντελής Νικολαίδης από την ΟΕΛΜΕΚ της Κύπρου και ο Λένος Λοίζος από την ΟΛΤΕΚ 

της Κύπρου, η Odile Cordelier από την SNES-FSU και ο Jacques Paris από την FNEC-FP FO της 

Γαλλίας, η Valentina Ilic και η Borka Visnic από την ΤUS της Σερβίας, ο Reinhard Frankl από 

την GEW της Γερμανίας, η Beatriu Cordona I Prats, o Marc Candela, o German Nando 

Rosales και η Maria Montjel Roca Dura από την STEs-Intersindical της Ισπανίας και ο Οzgur 

Bozdogan από την Εgitim Sen της Τουρκίας. Επίσης χαιρετισμό-επιστολή για το συνέδριο 

έστειλε η Manuela Mendoca εκ μέρους της εκπαιδευτικής ένωσης FENPROF της 

Πορτογαλίας.   

Ο χαιρετισμός της απερχόμενης Προέδρου της ΟΛΜΕ, Ελένης Ζωγραφάκη-Τελεμέ καθώς 

και οι χαιρετισμοί των ξένων αντιπροσώπων όσων μας παρέδωσαν αντίγραφο της ομιλίας 

τους παρατίθενται στη συνέχεια.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΛΜΕ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017  
 

 
Αγαπητές/αγαπητοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών 
συνδικαλιστικών φορέων της Ελλάδας, 
Αγαπητές/-οί εκπρόσωποι των αδελφών εκπαιδευτικών οργανώσεων 
της Κύπρου και του εξωτερικού, 
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες σύνεδροι, 
 

 Εκ μέρους του απερχόμενου Δ.Σ. της ΟΛΜΕ σας καλωσορίζω στο 18ο 

Συνέδριο του κλάδου μας, που πραγματοποιείται σε μια δύσκολη συγκυρία 

για τη δημόσια εκπαίδευση, τα δικαιώματα των εργαζομένων, το 

συνδικαλιστικό κίνημα και τον ελληνικό λαό. 

 Το Συνέδριό μας διεξάγεται σε μια χρονική στιγμή που συνεχίζονται οι 

εφαρμοζόμενες πολιτικές λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής σε 

εφαρμογή των τριών μνημονίων που υπέγραψαν διαδοχικά οι ελληνικές 

κυβερνήσεις, σε μια στιγμή που οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας 

βρίσκονται σε ένταση, σε μια στιγμή που η Ευρώπη μετά την επί σειρά ετών 

εφαρμογή νεοφιλελεύθερων πολιτικών αναζητάει το βηματισμό της, σε μια 



στιγμή που εκατομμύρια ξεριζωμένοι από τη φτώχεια και τους πολέμους 

αναζητούν νέες πατρίδες. 

Οι σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που συντελούνται στο 

πλαίσιο των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων δημιουργούν ένα διαφορετικό 

περιβάλλον, που επηρεάζει ανάλογα τη δομή και τη λειτουργία της δημόσιας 

εκπαίδευσης. Βασικά χαρακτηριστικά αυτών των εξελίξεων είναι η παγκόσμια 

οικονομική κρίση και η συνακόλουθη οικονομική ύφεση που έχουν ως 

αποτέλεσμα τη δραματική διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την 

οικονομική εξαθλίωση και περιθωριοποίηση όλο και ευρύτερων κοινωνικών 

ομάδων, η εμπορευματοποίηση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών, η 

απειλούμενη ευρείας έκτασης γεωπολιτική αποσταθεροποίηση, ο κοινωνικός 

αποκλεισμός, η ενίσχυση της εξουσίας και η στενότερη διαπλοκή της με τα 

μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ο έλεγχος στην πληροφόρηση και την 

ενημέρωση, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Τοπικοί πόλεμοι και βία 

κυριαρχούν στον πλανήτη. Η περιθωριοποίηση και η κοινωνική αποξένωση 

πολλαπλασιάζονται και με τη σειρά τους οδηγούν στην ξενοφοβία, το 

ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. 

Η διαρκής επέκταση του ιδιωτικού τομέα, που απειλεί να αναιρέσει ακόμα και 

τον πυρήνα του κοινωνικού κράτους, απειλεί ολοένα και περισσότερο τη 

δημόσια εκπαίδευση ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό και υποχρέωση της 

Πολιτείας, και δημιουργεί περισσότερα εμπόδια στην επίτευξη του βασικού 

στόχου για μόρφωση σε όλους τους νέους χωρίς φραγμούς και διακρίσεις, 

μετατρέποντάς το σε εμπόρευμα για τους «έχοντες και κατέχοντες». 

Σήμερα η γνώση αποτελεί όλο και μεγαλύτερης αξίας παραγωγική δύναμη και 

σημαντικό συντελεστή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Ταυτόχρονα 

επιχειρείται η αντικατάσταση της πολυδιάστατης και επιστημονικά 

τεκμηριωμένης γνώσης, της γνώσης ως αναζήτησης της αλήθειας, από την 

εργαλειακή, χρησιμοθηρική γνώση που θεωρείται χρήσιμη για την αγορά. Στις 

σημερινές συνθήκες η γνώση, όσο κι αν απαξιώνεται γρήγορα, αποτελεί εκ 

των ουκ άνευ παράγοντα για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του κεφαλαίου. 

Το ζητούμενο είναι μια κοινωνία που δεν θα θέτει φραγμούς στη γνώση και 

παράλληλα θα κατανέμει ισότιμα στα μέλη της τα οφέλη της γνώσης και τα 

αγαθά της επιστήμης και της τεχνολογίας. 



Ωστόσο η εκπαίδευση σήμερα μετατρέπεται σταδιακά σε κατάρτιση και 

προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς. Δεν έχει 

ανθρωπιστικό χαρακτήρα και επιχειρείται να θεωρηθεί απλώς ως εργαλείο 

στην υπηρεσία της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. 

Ως κλάδος είμαστε ριζικά αντίθετοι στην εκπαίδευση της αγοράς, που 

υπονομεύει το μέλλον της κοινωνίας που οραματιζόμαστε, που προκρίνει στη 

θέση της μόρφωσης και της ολοκληρωμένης γνώσης την απόκτηση 

δεξιοτήτων, τη συσσώρευση πληροφοριών και τις ασπόνδυλες γνώσεις. 

Ο θεμελιακός πυρήνας της πολιτικής-εκπαιδευτικής πρότασης της ΟΛΜΕ 

συμπυκνώνεται στη φράση: Δημόσια, πραγματικά δωρεάν παιδεία και 

εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με 

παιδαγωγικά ελευθερία και δημοκρατία. 

Αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο σχολείο της παιδείας και του πολιτισμού, Ένα 

σχολείο που θα αναδεικνύει πολίτες με κριτική σκέψη, ικανότητα 

αμφισβήτησης και δημιουργικότητα, που θα αγωνίζονται για να αλλάξουν τον 

κόσμο και να τον κάνουν πιο δίκαιο και ανθρώπινο. Ένα σχολείο που θα 

καλλιεργεί στους μαθητές την αγωνιστική στάση ζωής και το σεβασμό στην 

ανθρώπινη ύπαρξη. Ένα σχολείο που θα καλλιεργεί όσα ενώνουν και όχι όσα 

χωρίζουν τους ανθρώπους. 

Αγωνιζόμαστε για την καθιέρωση δωδεκάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

με προοπτική το ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο και δίχρονης υποχρεωτικής 

προσχολικής αγωγής. 

Η κρίση ανέδειξε με δραματική ενάργεια τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα ενός 

συστήματος που στηρίζεται στην άδικη κατανομή του παραγόμενου πλούτου 

και την κοινωνική ανισότητα, με θύματα, όπως πάντα, τους κοινωνικά και 

οικονομικά αδύνατους. Οι εργαζόμενοι, που είναι οι παραγωγοί του 

κοινωνικού πλούτου δεν χρωστάνε τίποτα και σε κανέναν. Την κρίση πρέπει να 

την πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν, δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο. 

Αντ΄αυτού βλέπουμε, και κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι πλούσιοι να γίνονται 

πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. 

 Κοινή μας βούληση και επιθυμία είναι το Συνέδριο αυτό να 
συμβάλει καθοριστικά με τις αποφάσεις του στην ανάπτυξη των 



πρωτοβουλιών, των δράσεων και των αγώνων που απαιτούνται την 
επόμενη διετία για την υπεράσπιση και αναβάθμιση της Δημόσιας 
Δωρεάν Εκπαίδευσης και τη βελτίωση της θέσης των εκπαιδευτικών.  

 
 Η πραγμάτωση αυτού του στόχου δεν είναι καθόλου εύκολη 

υπόθεση.  Ο κόσμος της εργασίας, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, 
δέχεται μια σκληρή και ανάλγητη επίθεση ενάντια στα εργασιακά, 
κοινωνικά και ατομικά μας δικαιώματα. Δικαιώματα που είχαν 
κατακτηθεί με αγώνες και θυσίες των εργαζομένων οδηγήθηκαν, με το 
ξέσπασμα της κρίσης, στην κλίνη του Προκρούστη. Δικαιώματα που 
αποτελούν καρπό των ιδεών και της δράσης που μας κληροδότησαν ο 
διαφωτισμός και τα μεγάλα απελευθερωτικά και εργατικά κινήματα του 
19ου και του 20ού αιώνα, με πρόσχημα την κρίση αμφισβητούνται και 
περικόπτονται. 

 
Μια σειρά από πρόσφατες εξελίξεις, με αποκορύφωμα την εκλογή 

του νέου Προέδρου στις ΗΠΑ, σηματοδότησαν την περαιτέρω ενίσχυση 
ενός ακραίου νεοφιλελευθερισμού χωρίς προσχήματα και ηθικούς 
ενδοιασμούς. Οι εστίες των συγκρούσεων και των τοπικών συρράξεων 
αυξάνονται και ειδικά στην περιοχή μας, οδηγώντας σε μαζική 
μετανάστευση και προσφυγιά, ενώ  η αστάθεια και η αβεβαιότητα για 
το μέλλον και η εθνική περιχαράκωση τείνουν να καταστούν 
αναπόσπαστα χαρακτηριστικά των διεθνών σχέσεων. Οι εθνικές και 
θρησκευτικές αντιπαραθέσεις αποτελούν το προκάλυμμα για την 
περαιτέρω όξυνση των αντιθέσεων και δυσχεραίνουν απελπιστικά τις 
προσπάθειες για ειρήνη, διαπολιτισμική κατανόηση και συνεργασία. Η 
τακτική του «διαίρει και βασίλευε» της διεθνούς οικονομικής 
ολιγαρχίας σε όλο της το μεγαλείο. 

 
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση σ’ αυτή 

τη συγκυρία  δεν αφορούν απλώς κάποιες δυσλειτουργίες των 
εκπαιδευτικών θεσμών, αλλά την ίδια την υπόσταση και τη 
φυσιογνωμία τους. Επιπλέον, είναι προβλήματα που έχουν στο βάθος 
τους κοινή αφετηρία. Δεν οφείλονται αποκλειστικά ή κυρίως στην 
τρέχουσα κρίση, αλλά σε μόνιμες παθογενείς καταστάσεις που 
συνοδεύονται από την προσπάθεια  συνεχούς απαξίωσης της δημόσιας 
εκπαίδευσης και χρόνιας υποχρηματοδότησής της. Ωστόσο, εξαιτίας της 
κρίσης, τελευταία έχουν οξυνθεί υπέρμετρα.  

 



Στη ρίζα των προβλημάτων αυτών μπορεί κανείς να εντοπίσει τις 
πολιτικές του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, από τις οδυνηρές 
συνέπειες του οποίου αγωνίζεται να απαλλαγεί και η εκπαίδευση. Και 
εδώ είναι ευκρινής η κεντρική επιδίωξη αυτών των πολιτικών, να 
αμφισβητήσουν την εκπαίδευση ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, που 
πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε πολίτη χωρίς διακρίσεις και 
αποκλεισμούς, και να τη μετατρέψουν σταδιακά, μέσα από 
απαράδεκτες διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες, σε ένα είδος 
εμπορεύματος, που θα παρέχεται σύμφωνα με κριτήρια κόστους και 
οφέλους και σύμφωνα με τους όρους και τις επιδιώξεις που θα 
επιβάλλει η «αγορά», δηλαδή η οικονομική ολιγαρχία. 

 
Απτές συνέπειες αυτών των πολιτικών είναι η διαιώνιση και η 

διεύρυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, η καχεξία που χαρακτηρίζει 
την εκπαίδευση και την έρευνα, ο στρεβλός τρόπος ανάπτυξης των 
τελευταίων δεκαετιών, η υποβάθμιση και συρρίκνωση του κοινωνικού 
κράτους και των κοινωνικών πολιτικών και η διόγκωση της ανεργίας, 
που παρά τη μικρή μείωση των τελευταίων χρόνων εξακολουθεί να 
στέλνει στην ξενιτιά ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού δυναμικού, 
ιδίως τους νέους επιστήμονες της χώρας.  

 
Το 3ο μνημόνιο που συμφωνήθηκε το καλοκαίρι του 2015, τα μέτρα 

που προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα και η ταυτόχρονη οπισθοχώρηση 
του κινήματος αποτελούν αρνητική εξέλιξη και δημιουργούν ένα τοπίο 
οικονομικής και κοινωνικής ασφυξίας στο μεγαλύτερο μέρος του 
λαού. Είναι φανερό ότι όσο η χώρα βρίσκεται κάτω από τις μνημονιακές 
επιταγές, η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέναντι στην εργασία, στους 
εργαζόμενους και στους συνταξιούχους θα κυριαρχεί. Γι’ αυτό χρέος 
του κινήματος είναι η οριστική ανατροπή τους.  

 
Ως ΟΛΜΕ μπροστά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, με 

αλλεπάλληλες αγωνιστικές πρωτοβουλίες αντιδράσαμε απέναντι σε 
αυτούς τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς υπερασπίζοντας με κάθε δυνατό 
τρόπο τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Είναι ανάγκη να 
συνεχίσουμε αυτούς τους αγώνες με στόχο την οριστική απαλλαγή της 
χώρας από τις μνημονιακές πολιτικές αλλά και την ανατροπή των 
συνθηκών και των παραγόντων που τις παράγουν και τις ενισχύουν.  

 
Σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια μας δίνουν δύναμη και 

αισιοδοξία οι περιορισμένες, αλλά σημαντικές νίκες που κατήγαγε ο 



κλάδος μας και το λαϊκό κίνημα ευρύτερα. [εδώ μπορούμε να 
αναφέρουμε την επαναπρόσληψη των απολυμένων, την 
επαναλειτουργία των κλάδων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ που 
καταργήθηκαν, την ακύρωση της αξιολόγησης κ.λπ., κατά την κρίση 
σου). 

 
Ωστόσο, τα μείζονα αιτήματα του κλάδου είναι ακόμα μπροστά μας 

και θα χρειαστούν ακόμα σκληροί αγώνες για να πραγματωθούν. 
Ιδιαίτερα στις σημερινές, δύσκολες συνθήκες που βιώνει η κοινωνία 
μας, θεωρούμε αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων που θα 
ανακουφίσουν άμεσα την ελληνική οικογένεια από περιττά βάρη και θα 
συμβάλουν σημαντικά στην άμβλυνση των ανισοτήτων στην 
εκπαίδευση και στην κοινωνία. Η μεταρρύθμιση, που είναι αναγκαία 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να συμβάλει στην αναβάθμιση 
των σπουδών σε τέτοιο βαθμό, που θα αχρηστεύσει την προσφυγή στα 
κάθε λογής φροντιστήρια, είτε για τις πανελλήνιες εξετάσεις 
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε για την απόκτηση κάθε 
είδους πιστοποιήσεων, όπως στη γλωσσομάθεια και στην πληροφορική. 

 
Άλλα θέματα / αιτήματα  
Δαπάνες / προϋπολογισμός για την παιδεία: για μια ακόμα φορά 
κατατάσσει τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(στοιχεία). Και μπορεί ο κατήφορος να σταμάτησε, αλλά το ποσοστό 
αυτό εξακολουθεί να είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά επί του ΑΕΠ σε 
επίπεδο ΕΕ και ΟΟΣΑ. 
 Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος: λέμε κάτι ή το παραλείπουμε;  
 Προγράμματα σπουδών / βιβλία: Η ΟΛΜΕ επιμένει στη συνολική 

αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών που παρέχεται σήμερα 
στη γενική εκπαίδευση μέσα από ουσιαστικό διάλογο με τους 
αρμόδιους φορείς.  

 Επιμόρφωση: δεν πρέπει να θεωρείται απλώς η συμμετοχή σε 
κάποια επιμορφωτικά προγράμματα μικρής ή μεγάλης διάρκειας, 
αλλά αναπόσπαστο μέρος της διαρκούς επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

 Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο με 
κατάργηση όλου του πλαισίου με το οποίο επιχειρείται να 
χειραγωγηθεί ο εκπαιδευτικός.  

 Λέμε όχι στην αξιολόγηση-χειραγώγηση των εκπαιδευτικών. 
 Επιπτώσεις της κυβερνητικής πολιτικής στους καθηγητές: Η 

παρατεταμένη λιτότητα έχει οδηγήσει τον κλάδο σε απόγνωση.  



 Παντελής απουσία διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών τα 
τελευταία χρόνια μετά την κρίση και η ενίσχυση των ελαστικών 
εργασιακών σχέσεων, με την επέκταση του θεσμού των 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών.  

 Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα: στο στόχαστρο 
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Ειδικότερα: υπεράσπιση του 
επιπέδου ζωής και των δικαιωμάτων των συνταξιούχων 
συναδέλφων μας. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να νιώσουν 
μόνοι, χωρίς την αμέριστη δική μας αγωνιστική στήριξη. 

 Αναθεώρηση του Συντάγματος: Διασφάλιση του δημόσιου και 
δωρεάν χαρακτήρα της (άρθρο 16 Σ).   

Ένα ακόμα πεδίο στο οποίο χρειάστηκε να αναπτύξει πρωτοβουλίες 
ο κλάδος μας, με θετικά αποτελέσματα, αφορούσε την αντιμετώπιση 
της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων. Σε επιτροπές που εργάστηκαν 
σε πολλές πόλεις της χώρας αλλά και σε μια σειρά από αυθόρμητες και 
άτυπες πρωτοβουλίες, στους καταυλισμούς και σε σχολεία σε όλη τη 
χώρα, βρέθηκαν συνάδελφοί μας από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, 
που αγωνίστηκαν με ανιδιοτέλεια για να υποστηρίξουν ψυχολογικά και 
να ενισχύσουν μορφωτικά τα παιδιά αυτά. Και έχει μεγάλη σημασία η 
σύμπραξη αυτή γιατί εκδηλώθηκε σε συνθήκες δύσκολες για την 
ελληνική κοινωνία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποχωρεί από το 
αξιακό της κεκτημένο και κάτω από τις συνεχείς πιέσεις και τις 
άναρθρες κραυγές του γηγενούς ακροδεξιού εξτρεμισμού. 

Και από αυτό το βήμα επιτρέψτε μας να διακηρύξουμε για μια 
ακόμα φορά πως αρνούμαστε μια εκπαίδευση δέσμια εκπαιδευτικών 
πολιτικών που δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της 
οικονομικής ολιγαρχίας.  

Απορρίπτουμε την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, που 
υπονομεύει την παιδεία ως δημόσιο και δωρεάν παρεχόμενο αγαθό.  

Καταδικάζουμε τη μόνιμη υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, που 
υπομονεύει την πρόσβαση σε αυτή, οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες, 
ενισχύει τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση, και επιδιώκει να 
οδηγήσει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε έναν ακραίο ανταγωνισμό 
μεταξύ τους για προσέλκυση πελατών. Για μας η παιδεία είναι 
δικαίωμα όλων, όχι προνόμιο των λίγων.  

 
Διεκδικούμε μια  παιδεία, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

που να διαμορφώνει συνθήκες για την πολύπλευρη κατανόηση του 
κοινωνικού γίγνεσθαι, μία παιδεία χώρο αμφισβήτησης και 
αντιπαράθεσης προς τις προτεραιότητες της αγοράς. Μια παιδεία που 



καλλιεργεί τη συνειδητή συμμετοχή στα κοινά, το πνεύμα της 
συλλογικότητας, την αποδοχή της διαφορετικότητας, και συμβάλλει 
στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου. 

Απαίτησή μας είναι μια συνολική εναλλακτική πολιτική, στο πλαίσιο 
της οποίας θα ενταχθεί και η ριζική αλλαγή που διεκδικούμε στην 
εκπαίδευση. Η συνένωση των δυνάμεων της εργασίας, της υλικής και 
πολιτιστικής δημιουργίας και η δραστηριοποίησή τους για την 
κοινωνική ανάπτυξη, την ισότητα και τη δικαιοσύνη, την κατοχύρωση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων για όλους/-ες, την ειρήνη και τη 
συνεργασία των λαών είναι η απάντησή μας στις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές. 

 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά η 

σημασία της οργανωμένης, συλλογικής πάλης, του οργανωμένου 
συνδικαλιστικού κινήματος. Παράδειγμά μας ας είναι η πολύτιμη 
συνεισφορά τόσων συναδέλφων μας σε εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές, 
που δε δίστασαν, ακόμη και με προσωπικές θυσίες και πολλούς 
κινδύνους, συχνά μάλιστα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, να 
αναλάβουν τις πρωτοβουλίες που απαιτούσαν οι περιστάσεις.  

Ας σκεφθούμε μόνο την περίπτωση του Νίκου Τεμπονέρα, που 
επισφράγισε με την ίδια του τη ζωή την αφοσίωσή του στη συλλογική 
πάλη για μια καλύτερη εκπαίδευση σε μια καλύτερη, πιο δίκαιη και 
ελεύθερη κοινωνία. 

Από αυτή την πλούσια, δυναμική αγωνιστική παράδοση της ΟΛΜΕ 
έχουμε χρέος να  αντλούμε έμπνευση και αισιοδοξία. Αυτή την 
αγωνιστική παράδοση πρέπει να συνεχίσουμε και να εμπλουτίσουμε.  

 
 Όσο τα προβλήματα οξύνονται και όσο οι πιέσεις για 

εμπορευματοποίηση των μορφωτικών αγαθών δυναμώνουν, τόσο 
αυξάνεται η ανάγκη μιας πανεκπαιδευτικής και παλλαϊκής 
συσπείρωσης, με στόχο την προάσπιση και την προαγωγή της 
εκπαίδευσης ως δημόσιου αγαθού. Στους κοινούς αγώνες που μπορούν 
και πρέπει να αναπτυχθούν είμαι σίγουρη ότι θα βρεθούμε πάλι μαζί 
στην πρώτη γραμμή, διεκδικώντας μια καλύτερη παιδεία, έναν 
καλύτερο κόσμο. 

 
 
Ευχαριστώ 



 
 

Χαιρετισμός Παντελή Νικολαίδη, ΟΕΛΜΕΚ - Οργάνωση Ελλήνων 

Λειτουργών Μέσης Παιδείας Κύπρου  

 

 

Αγαπητοί σύνεδροι, 

 

η ΟΕΛΜΕΚ (Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Παιδείας), η 

οποία κλείνει φέτος 60 χρόνια ιστορίας χαιρετίζει όλους τους 

συναδέλφους Ευρωπαίους  αντιπροσώπους που παρευρίσκονται στη 

σημερινή εκπαιδευτική σύναξη, τους οποίους και ευχαριστούμε . 

Ιδιαίτερα όμως ευχαριστούμε  τους Έλληνες αδελφούς της ΟΕΛΜΕ 

που έχουν αναλάβει το βάρος της διοργάνωσης του συνεδρίου . 

 

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη και 

κυρίως την Ευρωζώνη και οι πολιτικές της σκληρής λιτότητας είχαν σαν 

αποτέλεσμα να πληγεί σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα της παρεχόμενης 

δημόσιας εκπαίδευσης όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά 

και στην Ευρώπη ολόκληρη. Στο ψαλίδισμα των δημοσίων δαπανών 

και της εγγραφής των τραπεζικών χρεών στους πολίτες ο τομέας της 

Δημόσιας Παιδείας είχε την “τιμητική” του. 

 

Στην Κύπρο μετά το πρωτοφανές και το κατά παγκόσμια 

αποκλειστικότητα κούρεμα  των καταθέσεων ακολούθησε η δραστική 

μείωση των μισθών και των συντάξεων τόσο των εκπαιδευτικών όσων 

και των υπολοίπων εργαζομένων. Με αφορμή τη δήθεν εξυγίανση του 

δημόσιου τομέα οι Κυβερνώντες έχουν υιοθετήσει και στην εκπαίδευση 

πολιτικές συνταγές τις οποίες έχει επιβάλει το ΔΝΤ και η Παγκόσμια 

Τράπεζα. 

 

Τη χρονιά που διανύουμε το Κυπριακό Υπουργείο Παιδείας τα έχει 

“κάνει κυριολεκτικά όλα”. Δειγματοληπτικά  θα θέλαμε να αναφέρουμε 

τα πιο κάτω: 

 

● Αφού έχει μειώσει τον διδακτικό χρόνο για 10 

μέρες, έχει εισαγάγει τη λεγόμενη ενισχυτική διδασκαλία για 

τους ανεξεταστέους, διάρκειας 10 ημερών, και στη συνέχεια τις 

ανεξετάσεις. 

○ Η πιο πάνω πολιτική πλήττει βασικά 

τους καλούς μαθητές οι οποίοι στερούνται βασικού και 

σημαντικού εκπαιδευτικού χρόνου. 



○ Η πιο πάνω πολιτική έχει εξελιχθεί σε 

φιάσκο, αφού ακόμη και οι σχετικά αδύναμοι μαθητές δεν 

μπορούν να κάνουν σε 10 μέρες όσα δεν έκαναν σε 10 

μήνες. 

 

● Έχουν εισαγάγει εξετάσεις στο τέλος κάθε 

τετραμήνου με το σκεπτικό ότι οι μαθητές “θα διαβάζουν 

περισσότερο”.  Όμως αυτό είναι ένα έωλο και ανεδαφικό 

επιχείρημα, αφού όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα, αλλά αντίθετα θα επαυξήσει τη μάστιγα της 

παραπαιδείας και την ανάγκη για φροντιστήρια . Να 

σημειώσουμε πως η πιο πάνω πολιτική μειώνει τον 

εκπαιδευτικό χρόνο κατά 16 %. 

● Κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής οδηγίας, οι 

πολιτικές του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας, έχουν 

κυριολεκτικά εξαφανίσει τις Ξένες Γλώσσες (πλην της 

Αγγλικής) από τα Λύκεια. 

  

Τα πιο πάνω αποτελούν μερικές από τις αλλαγές που έχουν γίνει ή έχουν 

δρομολογηθεί στην Κυπριακή Δημόσια Παιδεία  που ειρήσθω εν παρόδω  

αποτελεί το 85 % του συνολικού Κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος. Θα 

θέλαμε να τονίσουμε ότι εκτός των πολλών στρεβλώσεων που περιέχονται 

στις πιο πάνω αλλαγές δεν έχει προηγηθεί διάλογος μεταξύ των 

εμπλεκομένων κοινωνικών φορέων με αποτέλεσμα να μην γίνουν αποδεκτές 

και να αναμένονται περαιτέρω αντιδράσεις κατά την επόμενη σχολική χρονιά. 

 

 

Τέλος θα θέλαμε να καλέσουμε όλους τους Ευρωπαίους συναδέλφους σε ένα 

κοινό μέτωπο σύμπνοιας και συνεργασίας, ώστε να αναχαιτίσουμε 

αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που είναι ξένες προς το κοινό Ευρωπαϊκό όραμα. 

Επίσης στέλνουμε το συναδελφικό  χαιρετισμό  όλων των εκπαιδευτικών της 

Κύπρου, του Νοτιότερου άκρου της Ευρώπης, το οποίο παραμένει για 43 

χρόνια μοιρασμένο εξαιτίας της βάρβαρης Τουρκικής εισβολής και κατοχής. 

Να αναφέρουμε ότι στο κατεχόμενο κομμάτι του νησιού λειτουργεί ένα και 

μοναδικό Ελληνικό σχολείο, στο Ριζοκάρπασο στη χερσόνησο της 

Καρπασίας, στο οποίο γίνεται αυστηρή λογοκρισία από το υποτελές στην 

Τουρκία καθεστώς των κατεχομένων. 

 

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχεια των εργασιών του 

συνεδρίου.  
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ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22-499127, ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ (ΦΑΞ) 22-499156 
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Χαιρετισμός στο 18 Συνέδριο της ΟΛΜΕ 

Εκ μέρους της Οργάνωσης  Λειτουργών  Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου,  σας 

μεταφέρω θερμό και αδελφικό χαιρετισμό και  σας ευχαριστούμε για την 

πρόσκληση να παραστούμε στο συνέδριο σας  

 
Η παρουσία μας ανάμεσά σας αποτελεί τιμή για μας και έχει  ανυπολόγιστη 
αξία, γιατί μας θυμίζει την κοινή μας καταγωγή και τους κοινούς μας αγώνες 
ιδιαίτερα τούτες τις κρίσιμες στιγμές που ακόμη βιωνουμε τις συνέπειες της 
Τουρκικής εισβολής και κατοχής, την διαίρεση της πατρίδας μας ,τον ξεριζωμό 
χιλιάδων προσφύγων από τα σπίτια τους  και τόσα άλλα.   
 
Αγαπητοί φιλοι. 
Η πολυσήμαντη και η πολύπλευρη προσφορά της ΟΛΜΕ στην εκπαίδευση, , 
είναι μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα. 
Η ιστορία της ΟΛΜΕ είναι συνυφασμένη με  πολλά καθοριστικά ιστορικά 
γεγονότα που διαμόρφωσαν την σημερινή ταυτότητα του Ελληνισμού.  
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ΟΛΜΕ, κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων, 
στάθηκε ο φωτεινός φάρος διατήρησης, βελτίωσης και ανάπτυξης του 
μεγάλου κοινωνικού αγαθού της παιδείας στην Ελλάδα. 
 
 
Στις μέρες τις οποίες διανύουμε φαίνεται ότι πολλά εκπαιδευτικά συστήματα 
ευρίσκονται σε ζώνη θυέλλης στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στην 
πολυπλοκότητα της νέας πραγματικότητας που μπορεί να χαρακτηρισθεί με 
δύο έννοιες κλειδιά, Οικονομική κρίση και Παγκοσμιοποίηση. 
Σήμερα στην εποχή της  οικονομικής κρίσης ,της ραγδαίας μεταβαλλόμενης 
τεχνολογίας, της παγκοσμιοποίησης και της έκρηξης στο γνωσιολογικό τομέα, 
ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να ανταποκριθεί με επιτυχία, στο νέο 
σχολικό μαθησιακό περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί  πάντα όμως 
εμπνεόμενος και καθοδηγούμενος από τις αξίες της δημοκρατίας, της 
ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Την ίδια στιγμή η διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και 
η ανθρωπιστική παιδεία γενικότερα πρέπει να προβάλλονται ως σημαντικοί 
στόχοι της εκπαίδευσης. 
 
Σίγουρα, η εκπαίδευση πρέπει να βοηθήσει το άτομο ν' αποκτήσει 
επιστημονική και τεχνολογική γνώση αλλά ταυτόχρονα και τη στάση εκείνη 
που θα κάνει δυνατή την αξιοποίηση αυτής της γνώσης.  Πρέπει ακόμα η 
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εκπαίδευση να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει κριτικό πνεύμα, να 
μεγιστοποιεί την προσπάθεια του για ατομική και κοινωνική ευημερία, να 
ευαισθητοποιεί το άτομο στις διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις και να το 
εισάγει στις ηθικές πνευματικές κι αισθητικές αξίες της κοινωνίας.   
 
Κλείνοντας θα θελα να σας ευχηθώ  κάθε επιτυχία στις εργασίες του 
Συνεδρίου σας και είμαι απόλυτα σίγουρος για τη συνέχιση και ενδυνάμωση 
των αγαστών σχέσεων μεταξύ των δύο Οργανώσεων. της ΟΛΜΕ και της 
ΟΛΤΕΚ. 
Εύχομαι  να έρθει συντομα η ευλογημένη εκείνη μέρα  που μαζί θα 
συνδιοργανώσουμε ένα εκπαιδευτικό συνέδριο στην  Αμμόχωστο και την  
Κερύνεια χωρίς την παρουσία των στρατευμάτων κατοχής και η όμορφη  
πατρίδα μας να είναι και πάλι  ελεύθερη  
 
Λένος Λοΐζου 
Γενικός Γραμματέας ΟΛΤΕΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SNES-FSU (Γαλλία) 

ODILE CORDELIER, INTERNATIONAL SECRETARY, Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων    

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Αγαπητοί Φίλοι, 

Με μεγάλη χαρά χαιρετίζω το συνέδριο της ΟΛΜΕ σήμερα.  Μεταφέρω τoυς 

θερμούς χαιρετισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου της SNES-FSU.  Σαν 

εκπαιδευτικά συνδικάτα που είμαστε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είμαστε στην πρώτη 

γραμμή και κάνουμε ότι μπορούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η δημόσια 

εκπαίδευση παραμένει πολύ σημαντική για την κοινωνία μας και ότι το επάγγελμα 

του εκπαιδευτικού στηρίζεται και αποκτά μεγαλύτερο κύρος  μέσα στην κοινωνία. 

Όλοι μας αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για την ενίσχυση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και της ανοχής στη διαφορετικότητα όπως και για περισσότερο 

σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας.  

Βλέποντας την παρούσα κατάσταση της εκπαίδευσης στη χώρα σας, 

αντιλαμβάνομαι ότι τα προγράμματα λιτότητας που επιβλήθηκαν ύστερα από την  

οικονομική κρίση το 2008 έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις πάνω στις 

εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόζονται. 

Χαρακτηριστικά ,όπως εσείς έχετε αναφέρει , δεν υπάρχει δομημένος, 

θεσμοθετημένος κοινωνικός διάλογος ούτε και διαπραγματεύσεις για συλλογικές 

συμφωνίες. Επίσης είχατε αναφέρει αύξηση της ιδιωτικοποίησης στην 

κατάρτιση/επιμόρφωση των καθηγητών και στην παροχή της Τεχνικής και 



Επαγγελματικής Εκπαίδευσης το διάστημα μεταξύ 2013-2015. Αυτό ήταν  λόγω των 

περικοπών στις δαπάνες για την παιδεία, ιδιαίτερα στα δημόσια Τεχνικά και 

Επαγγελματικά Λύκεια και έφερε επίσης και την κατάργηση πολλών τεχνικών 

ειδικοτήτων. Πολλοί μαθητές που είχαν εγγραφεί τότε σε συγκεκριμένες τεχνικές 

ειδικότητες που καταργήθηκαν, δεν είχαν άλλη επιλογή από το να στραφούν στην 

ιδιωτική εκπαίδευση αν ήθελαν να συνεχίσουν τις ίδιες σπουδές. 

Σε ότι αφορά στον διορισμό και στην στελέχωση των σχολείων,  έχετε επισημάνει 

έντονα το γεγονός ότι δεν γίνονται καινούργιοι διορισμοί καθηγητών. Αυτή η 

κατάσταση είναι απαράδεκτη. Άκουσα επίσης ότι συνεχής, επαγγελματική 

επιμόρφωση των καθηγητών πάνω σε θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής κλπ δεν 

παρέχεται πλέον. Επίσης, οι συνθήκες εργασίες των καθηγητών έχουν χειροτερέψει 

κατά πολύ και οι αποδοχές τους επίσης έχουν κατά πολύ μειωθεί. 

Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή οι εργασιακές συνθήκες 

και η εξασφάλιση της εργασίας στους καθηγητές υπονομεύονται τόσο πολύ ώστε να 

καθιστούν μη ελκυστικό το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Η έλλειψη βοηθητικού 

προσωπικού στα ελληνικά σχολεία είναι ένας άλλος αρνητικός παράγοντας σε ότι 

έχει να κάνει με τη βελτίωση των σχολείων. 

Αν το δούμε ευρύτερα, δηλαδή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι προφανές ότι οι 

πιέσεις που ασκούνται στα εκπαιδευτικά συνδικάτα αυξάνονται και μερικές 

Ευρωπαϊκές χώρες κινδυνεύουν να χάσουν τα επιτεύγματα που έχουν κατακτήσει 

σε ότι αφορά  κοινωνικά δικαιώματα, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, συντάξεις 

και κοινωνικές παροχές. Για αυτό το λόγο θα πρέπει η Eυρωπαϊκή Ομοσπονδία των 

Συνδικάτων Εκπαίδευσης, η ETUCE, καθώς και η  Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 

Συνδικάτων, η ETUC,   να έχουν πολύ πιο έντονη δράση ενάντια στις 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές όπως και ενάντια στην ιδεολογία που διαπνέει τις 

πολιτικές λιτότητας – αυτό είναι το μέσο για να βγούμε από την οικονομική κρίση.  

Η SNES-FSU στηρίζει την ΟΛΜΕ και τα αιτήματά της και εύχεται αυτό το συνέδριο να 

είναι γόνιμο και παραγωγικό. 

Και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω  που με καλέσατε στο συνέδριό σας. Ζήτω η 

ΟΛΜΕ! 

 

 

 

 

 



FNEC-FP FO, Γαλλία 

JACQUES PARIS, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Αγαπητοί  (-ες)  Σύν τροφοι, 

Εκ μέρους της FNECFP FO,  ομοσπονδία που συνδέεται με την  Force Ouvrière de 

France, απευθύνω αδελφικούς χαιρετισμούς  και ευχαριστώ την  ΟΛΜΕ για την 

πρόσκληση μας σε αυτό το συνέδριο.  

Θα ήθελα να χαιρετίσω την πρώτη αντίσταση σας για στα διαδοχικά σχέδια 

λιτότητας που έχουν επιβληθεί  με τους ισχυρισμούς της αποπληρωμής  ενός μη 

βιώσιμου χρέους  για το οποίο ο ελληνικός λαός δεν είναι υπεύθυνος. 

Η γαλλική κυβέρνηση από κοινού με άλλες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

φέρει βαριά ευθύνη για την επιβολή των διαδοχικών μνημονίων στην Ελλάδα.  Θα 

ήθελα να το  πω εδώ ακριβώς όπως το λέμε και στη Γαλλία. Τα σχέδια αυτά, όλο και 

πιο εξουθενωτικά για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, τους 

συνταξιούχους  όλων των κοινωνικών κατηγοριών καταστρέφουν  την οικονομία της 

χώρας  και  την θέτουν  υπό επιτροπεία.  

Στη Γαλλία, μετά τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, βρισκόμαστε μπροστά σε 

ένα νέο πολιτικό πλαίσιο. Αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε καμία από τις 

αξιώσεις μας. Παλέψαμε τη λιτότητα προερχόμενη από δεξιά, από αριστερά και δεν 

θέλουμε περισσότερη λιτότητα από το κέντρο! 

 Αγαπητοί Σύντροφοι και Συντρόφισσες,  

Τα τελευταία 5 χρόνια σημαδεύτηκαν  από μιαπολιτική κατευθυνόμενη εξ 

ολοκλήρου κατά των εργαζόμενων, που προωθήθηκε από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, F. Hollande, στο όνομα του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμφώνου. 

Οι πρόσφατες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές κατέδειξαν την απόρριψη των 

κομμάτων που διαδοχικά ήταν στην εξουσία και  οδήγησε το καθένα με τη σειρά 

του στην ίδια πολιτική. Στο 2ο γύρο των βουλευτικών εκλογών, πάνω από 57%, 27 

εκατομμύρια ψηφοφόροι δεν κουνήθηκαν από τα σπίτια τους. Ο καινούργιος 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας  επιδιώκει να επιβάλει, μέσω Διαταγμάτων τη 

μεταρρύθμιση του εργατικού κώδικα, δηλαδή χωρίς καν να δώσει στο Κοινοβούλιο 

την ευκαιρία να συζητήσουν το σχέδιο. Λέει ο ίδιος ότι θέλει να ενεργήσει γρήγορα, 

να επιβάλει τις λεγόμενες  διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ένας όρος που 

χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια για να περιγράψει την πιο βίαιες αντι- 

μεταρρυθμίσεις  σε βάρος των εργαζομένων. Θέλει να πάει πολύ πιο πέρα από το 

Εργατικό Δίκαιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Μαζί με άλλα συνδικάτα, 

συμπεριλαμβανομένων των  CGT, FSU, Solidaires πολεμήσαμε διαδηλώνοντας  το 

2016 και κάνοντας απεργία για 5 μήνες και συνεχίζουμε να απαιτούμε την 



κατάργησηή τους. Το Εργατικό Δίκαιο ήταν χτύπημα στον χρόνο εργασίας,  σε 

πυλώνα των κοινωνικών παροχών στη Γαλλία, στην αρχή της εύνοιας, η οποία 

προβλέπει ότι η συμφωνία ενός κλάδου δεν μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκή από 

το νόμο, και  η συμφωνία της εταιρείας/ επιχειρήσης  λιγότερο ευνοϊκή από τη 

συμφωνία του κλάδου. Αυτό γίνεται για να γενικεύσει αυτό που λέμε την 

αντιστροφή της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου, σε όλους σχεδόν τους τομείς:  

κατώτατοι μισθοί,  λόγοι  απόλυσης, συμβάσεις εργασίας, επίδομα αδείας,  

συνθήκες εργασίας , ασφάλεια στους χώρους εργασίας , όλα αυτά ορίζονται στις  

συμφωνίες της επιχειρήσης κάθε φορά.  Αυτό που θέλουν  να κάνουν  είναι να 

επαναφέρουν  την πλήρη εξατομίκευση των συμβάσεων εργασίας, τη μείωση των 

μισθών και τη διευκόλυνση των απολύσεων. Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα 

πίσω. Ο στόχος είναι η κάθε εταιρεία/ επιχείρηση να υπόκειται σε δικό της νόμο, να 

έχει δικό της εργατικό κώδικα  που ορίζεται από το αφεντικό.  

Αλλά ο Πρόεδρος Macron δεν σταματά εκεί: οι κοινωνικές κατακτήσεις από την 

Απελευθέρωση το 1945 και το Λαϊκό Μέτωπο το 1936 έχουν γίνει στόχος.  

Προτίθεται να χτυπήσει τις δημόσιες υπηρεσίες , τα επιδόματα και την ασφαλιστική 

κάλυψη των ανέργων, τις συντάξεις ... Σχεδιάζει επίσης να εξαλείψει 120.000 θέσεις 

εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και να παγώσει τους μισθούς στο δημόσιο 

τομέα.  

Στον τομέα της εκπαίδευσης, εάν η νέα κυβέρνηση τροποποίησε δύο αντι-

μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, αυτό έγινε με την πρόθεση να αναπτύξουν την αυτονομία των 

ιδρυμάτων και των σχολείων, δημιουργώντας  διαφοροποιήσεις και την ανισότητες. 

Πίσω από την αυτονομία και την αποκέντρωση, η ιδιωτικοποίηση δεν είναι μακριά! 

Σε αντίθεση με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, η συνομοσπονδία μας, η  FO, 

πιστεύει ότι μόνο ένας αναπροσανατολισμός της οικονομικής πολιτικής προς την 

κατεύθυνση της αύξησης των μισθών και της αγοραστικής δύναμης, της 

κατανάλωσης, της ανάκαμψης μέσω των επενδύσεων και της  δημόσιας δράσης θα 

σταματήσει η συνεχιζόμενη επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης 

στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό απαιτεί μια επανεξέταση 

των ευρωπαϊκών συνθηκών, ιδίως της Συνθήκης  Αλληλεγγύης για το  Συντονισμό 

και τη Διακυβέρνηση.  

Αγαπητοί  Σύντροφοι, 

Η ομοσπονδία μας είναι αποφασισμένη και και έχει επίγνωση της ευθύνης που 

βαρύνει τους ώμους των συνδικάτων.  Η ομοσπονδία μας είναι αποφασισμένη να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπλοκάρει τη μεταρρύθμιση του 

εργατικού κώδικα  προετοιμάζοντας τους όρους της ισορροπίας δυνάμεων. Είναι 

αποφασισμένη να συνεχίσει να αντιτίθεται στις  μεταρρυθμίσεις που βάλλουν κατά 

της εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας την έναρξη των μεταρρυθμίσεων για τα κολλέγια 



και τα σχολεία καθώς και την επιστροφή στο εθνικό πλαίσιο προγραμμάτων και 

στην επαναφορά των διαγραμμένων στοιχείων.   

Είναι αποφασισμένη να καταπολεμήσει τη λιτότητα και να διεκδικήσει την αύξηση 

των μισθών μας, να υπερασπιστεί τις θέσεις εργασίας μας, και το κύρος μας ως 

υπαλλήλων στο δημόσιο 

 Ζήτω ο ελεύθερος και ανεξάρτητος συνδικαλισμός ! 

 Ζήτω η διεθνής αλληλεγγύη των εργατών!  

Ζήτω το συνέδριο ΟΛΜΕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEW – Οργάνωση για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση, Γερμανία 

REINHARD FRANKL 

 

Αγαπητή Κυρία Πρόεδρε, 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Ονομάζομαι Reinhard Frankl. Eίναι τιμή για μένα και αισθάνομαι περήφανος που με 

καλέσατε εδώ στο  συνέδριό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είμαι  περήφανος 

που σας μεταφέρω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς και την αμέριστη αλληλεγγύη  

του Συνδικάτου που εκπροσωπώ, την Ενωση της Εκπαίδευσης και της Επιστήμης, τη 

GEW, ιδιαίτερα δε της Προέδρου μας, Marlis Tepe. 

Aπό τα τέλη της δεκαετίας του 90 μέχρι τώρα ,εκπροσωπώ το συνδικάτο της GEW 

Bαυαρίας και είμαι στην ομάδα εργασίας που ασχολείται με τα οικονομικά της 

εκπαίδευσης, μια ομάδα εργασίας που είναι βασικός άξονας στη GEW.  Aπό το 2005 

μέχρι το 2014 ήμουν  εκπρόσωπος και συντονιστής αυτής της ομάδας εργασίας.  Η 

ομάδα εργασίας αυτή δημιουργήθηκε από το συνέδριο της GEW επειδή από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1990, ο τομέας της Γερμανικής δημόσιας εκπαίδευσης 

έπασχε από υποχρηματοδότηση. Ήταν την εποχή που ο Schroder, o Blair και ο Cie 

επιτάχυναν την εγκαθίδρυση νεοφιλελεύθερων πολιτικών σε όλη την Ευρώπη. Η 

απορρύθμιση, η ιδιωτικοποίηση και η λιτότητα αυξάνονταν συνεχώς,ενώ με την 

εισαγωγή της ατζέντας 2010 το 2005, η Γερμανική εργατική τάξη δέχτηκε την πιο 

άγρια επίθεση στις συνθήκες διαβίωσής της από το 1945. Δεν μπορούσαμε να την 

αναχαιτίσουμε. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η επερχόμενη κρίση από το 

2007/2008 και μετά δε βοήθησε στο να πετύχουμε πολλά στον αγώνα μας κόντρα 

στη λιτότητα. Η Καγκελάριος Μέρκελ το 2008 υποσχέθηκε δημόσια στη Δρέσδη 

αυτό που λέμε στόχος το 10% -, δηλαδή 7% του ΑΕΠ για την εκπαίδευση και 3% για 

την έρευνα. Τίποτα άλλο εκτός από λόγια. Είμαστε μακρυά από αυτούς τους 

στόχους μέχρι και σήμερα. Χαρακτηριστικά, οι δαπάνες για την παιδεία  μετά το 

2009 συνέχισαν να μειώνονται πάλι. Είναι δύσκολο να παρακινείς τους 

συναδέλφους  που ηγούνται σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά όταν είδαμε πώς οι 

Ευρωπαίοι ηγέτες άρχισαν να μεταχειρίζονται τους Έλληνες συνάδελφους μας με τα 



μνημόνια και τις λεγόμενες πολιτικές διάσωσης , πολλοί από εμάς  έμειναν 

άναυδοι. Στη συνέχεια είδαμε τη σχέση της εδώ και της εκεί κατάστασης και 

προχωρήσαμε και ενσωματώσαμε τα στοιχεία στον αγώνα μας .  

Μπορείτε να το διαβάσετε αυτό στα ψηφίσματά μας. Το 2012, το σχετικό ψήφισμα 

της GEW Βαυαρίας είχε τον τίτλο: «Σταματήστε τα αλεξίπτωτα διάσωσης». Ένα άλλο 

ψήφισμα το 2014 είχε τίτλο «Τέλος στο μαστίγιο της Τρόικα». Το τελευταίο 

συνέδριο της GEW σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε στο Freiburg. Σε αυτό η 

παράγραφος 1.1 – παρακαλώ κρατείστε την αρίθμηση – υιοθετήθηκε με μεγάλη 

πλειοψηφία. Περιέχει μερικά αιτήματα που μπορεί να τα βρείτε ενδιαφέροντα και 

σας δίνουν μια εικόνα αναφορικά με τις θέσεις μας σε ότι σχετίζεται με  την 

Ευρωπαϊκή κρίση: 

«Η Ένωση για την Εκπαίδευση και την Επιστήμη (GEW) απαιτεί να γίνει στροφή 

μακριά από τις κοινωνικά επιζήμιες πολιτικές λιτότητας στην Ευρώπη. Αντίθετα, 

απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε δημόσιες δομές και επαρκή δημόσια 

χρηματοδότηση. 

Προκειμένου να δοθεί μια ανάσα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης που έχουν πληγεί 

από την κρίση, χρειάζεται μια γενναία περικοπή των χρεών τους. Οι Ευρωπαϊκές 

συμφωνίες έχουν ανάγκη από μια προσθήκη/πρόταση που θα αναφέρεται στην 

κοινωνική πρόοδο για να διασφαλίσουν ότι τα κοινωνικά δικαιώματα και τα 

δικαιώματα των εργαζόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τυχαίνουν τουλάχιστον της 

ίδιας σπουδαιότητας όπως η ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών και η Ευρωπαϊκή 

Αγορά. Η GEW ζητά μια Ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική που  θα κλείσει τις πόρτες 

στην διαφυγή φόρων και θα πατάξει τη φοροδιαφυγή των μεγάλων πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. Αυτό θα έπρεπε να ήταν μια από τις συνέπειες της οικονομικής 

κρίσης…» 

Παρά την αποτυχία μας στα οικονομικά της δημόσιας εκπαίδευσης μέχρι σήμερα, ή 

μάλλον εξαιτίας αυτής της αποτυχίας , η GEW μόλις ξεκίνησε μια καινούργια δράση                       

που ονομάζεται ‘Σκεφτείτε περαιτέρω’, πώς η εκπαίδευση μπορεί να βελτιωθεί και 

να εξελιχθεί περισσότερο. Λόγω του ότι κάθε αίτημα για καλύτερη εκπαίδευση 



αντικατοπτρίζεται και στον προϋπολογισμό , το δεύτερο σκέλος της πρωτοβουλίας 

μας το ονομάζουμε ‘Περισσότερα χρήματα για την εκπαίδευση΄’. 

Νομίζω ότι ο αγώνας μας για περισσότερα χρήματα στη δημόσια εκπαίδευση είναι 

ο κοινός μας Ευρωπαϊκός αγώνας και είναι επίσης και ο δικός σας αγώνας εδώ στην 

Ελλάδα. Εάν καταφέρουμε να έχουμε έστω και ένα μικρό συμβάν επιτυχίας 

,‘success story’, στο να δοθούν περισσότερα χρήματα για τη δημόσια εκπαίδευση ή 

τις δημόσιες υπηρεσίες γενικά κάπου στην Ευρώπη και αποδειχθεί ότι αυτά τα 

χρήματα έφεραν θετικά αποτελέσματα, αυτό θα είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά 

για τους αγώνες για καλύτερη εκπαίδευση και καλύτερες εργασιακές συνθήκες 

οπουδήποτε.  

Ελάτε λοιπόν να δυναμώσουμε τον κοινό μας αγώνα! 

Καλή επιτυχία σε όλες σας τις συζητήσεις και στα αιτήματα που θα καταθέσετε σε 

αυτό εδώ το συνέδριο!  

    

 

 

 

TUS, Ενωση Εκπαιδευτικών Σερβίας  

Valentina Ilic, Πρόεδρος 

 

Aγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, 

Εκ μέρους της Ενωσης Εκπαιδευτικών της 

Σερβίας και των μελών της, παρευρίσκομαι 



σήμερα εδώ μαζί σας σε και με μεγάλη χαρά συμμετέχω σε αυτό το μεγάλο 

συνδικαλιστικό γεγονός όπως είναι αυτό το συνέδριο. 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε αυτό το συνέδριο θα αποτελέσουν την 

πλατφόρμα για τις δράσεις των καθηγητών. Αλλά ταυτόχρονα θα επηρεάσουν και 

τις δράσεις των άλλων εκπαιδευτικών συνδικάτων  καθώς είμαστε όλοι μια μεγάλη 

συνδικαλιστική οικογένεια. 

Έχουμε παρόμοιες εμπειρίες σε ότι αφορά την κατάσταση της εκπαίδευσης και το 

κύρος του εκπαιδευτικού σε καιρούς λιτότητας όπως και τα σκληρά μέτρα που 

υφίστανται οι εκπαιδευτικοί σε πολλές χώρες.  

Ο αγώνας μας είναι για ποιότητα στην εκπαίδευσηκαι για την αξιοπρέπεια και το 

κύρος του εκπαιδευτικού με αξιοπρεπείς αποδοχές. Είναι επίσης και αγώνας για τη 

δημοκρατία και για να γίνει κατανοητό ότι η εκπαίδευση είναι μέρος της λύσης του 

προβλήματος.  

Είναι όμως δύσκολο να παλέψουμε για ποιότητα στην εκπαίδευση όταν γίνονται 

μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση χωρίς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών· όταν 

υπάρχει φτώχεια και ο προϋπολογισμός για την εκπαίδευση είναι πάρα πολύ 

χαμηλός και μειώνεται ακόμη πιο πολύ κάθε χρόνο και όταν οι μισθοί των 

εκπαιδευτικών είναι από τους χαμηλότερους στο δημόσιο τομέα. Στη Σερβία 

είμαστε ακόμη υπό την πίεση της οικονομικής εξυγίανσης και των περικοπών του 

προϋπολογισμού με παρά πολύ αργή ανάκαμψη της οικονομίας. Υπάρχουν μόνο 

υποσχέσεις για καλύτερο μέλλον και μισθούς χωρίς όμως κανένα πρακτικό 

αποτέλεσμα. 

Τα πάντα είναι κάτω από την επίβλεψη και τις αυστηρές συστάσεις της Τρόικα, που 

έχει ταυτιστεί με τις ‘μαύρες μέρες’ σε όλες τις χώρες που έχει συμπεριλάβει. Η 

Σερβία είναι σε διευθέτηση με το ΔΝΤ το οποίο δίνει αυστηρές συστάσεις για 

μείωση των κρατικών δαπανών στο δημόσιο τομέα και με επίμονες απαιτήσεις για 

απόλυση πολλών υπαλλήλων. Για το χώρο της εκπαίδευσης, αυτό σημαίνει 

απόλυση για 2.700 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, έχουμε και το 

δημογραφικό πρόβλημα με μειούμενο τον αριθμό των παιδιών με αποτέλεσμα 

πολλοί εκπαιδευτικοί να έχουν χάσει ώρες σε σχολεία και πολλοί να έχουν μερική 

απασχόληση χωρίς μόνιμες συμβάσεις εργασίας. 

Οι μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης έγιναν με τους 

καινούργιους νόμους και προήλθαν εν μέρει από τον διάλογο με τα εκπαιδευτικά 

συνδικάτα, όμως δεν έφεραν καθαρές λύσεις στα αιτήματα των συνδικάτων. Η ΤΕΕ 

είναι σε στάδιο μεταρρυθμίσεων  και με βάση τον καινούργιο νόμο θα γίνει 

εκπαίδευση με δύο άξονες, σύνδεση με τις επιχειρήσεις και με την αγορά εργασίας. 

Τα συνδικάτα ήταν αντίθετα γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο της εκμετάλευσης της 



εργασίας του μαθητή από τις επιχειρήσεις καθώς επίσης και ο φόβος για το μέλλον 

των εκπαιδευτικών των πρακτικών ειδικοτήτων αλλά και των απαραίτητων 

προσόντων που θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων  για τις 

επιχειρήσεις. 

Το τελευταίο χτύπημα για το μέλλον της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών 

έρχεται από την καινούργια μελέτη που είναι σε στάδιο επεξεργασίας και 

αποκαλείται ‘εξορθολογισμός και βελτιστοποίηση του σχολικού δικτύου΄.  Όπως και 

σε πολλές άλλες χώρες αυτό το έργο είναι υπό τον έλεγχο της Παγκόσμιας 

Τράπεζας. Γνωρίζουμε όλοι τις αρνητικές δραστηριότητες της Παγκόσμιας Τράπεζας 

που έχει σαν τελικό αποτέλεσμα: την υποβάθμιση της εκπαίδευσης ως δημόσιο 

αγαθό και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας για ποιοτική εκπαίδευση που 

μπορεί να αλλάξει το μέλλον. 

Με αυτές τις συνθήκες οι εκπαιδευτικοί δέχονται πιέσεις από τους μαθητές, τους 

γονείς και όλη την κοινωνία που έχει αυξημένες προσδοκίες και είναι τόσα πολλά τα 

παραδείγματα μέσα στην κοινωνία που δείχνουν ότι χάνεται το κύρος του 

εκπαιδευτικού. 

Οι χώρες μας τα τελευταία χρόνια έχουν να αντιμετωπίσουν έναν αυξημένο αριθμό 

μεταναστών-προσφύγων. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που μπαίνουν και η Σερβία 

είναι η χώρα διέλευσης στην οποία δεν θέλουν να μείνουν αλλά αναγκάζονται να 

μείνουν εξαιτίας του συρματοπλέγματος που υπάρχει στο δρόμο που επιθυμούν να 

περάσουν. Αυτό είναι ένα επιπρόσθετο βάρος για μια χώρα με φτωχή οικονομία και 

οικονομική κρίση μακροπρόθεσμα. Παρά το γεγονός ότι δεν συμβάλαμε στην 

προσφυγική κρίση, τώρα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να προσφέρουμε 

και να οργανώσουμε δομές για την εκπαίδευση των παιδιών-προσφύγων γιατί 

έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση όπως και τα δικά μας παιδιά. Η Ένωση 

Εκπαιδευτικών της Σερβίας (TUS) αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την 

οργάνωση δομών και την παροχή διαφόρων μορφών εκπαίδευσης , άτυπης και 

επίσημης για όλους τους πρόσφυγες και αυτούς που ζητούν άσυλο. 

Ο Ελληνικός και ο Σερβικός λαός είναι φίλοι και εμείς αισθανόμαστε τους Έλληνες 

σαν αδελφούς. Εκτιμούμε βαθύτατα τη βοήθεια της ΟΛΜΕ σε πολλές περιστάσεις 

στη σύγχρονη ιστορία μας: στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ, στις πλημμύρες του 

2014 και στην ανάκαμψη από αυτές. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε 

μαζί ως συνδικαλιστές και ελπίζουμε να συνεχιστεί η συνεργασία μας, όχι μόνο 

όταν παρευρισκόμαστε στα συνέδρια , αλλά και με την ανάληψη κοινών δράσεων 

και τη συμμετοχή μας σε διεθνείς δραστηριότητες. 

‘Εχετε την αμέριστη στήριξή μας να διεκδικήσετε και να αγωνιστείτε για τους 

εκπαιδευτικούς, για ποιότητα στην εκπαίδευση και για μια ισχυρή ΟΛΜΕ. 



Με αλληλεγγύη, εύχομαι επιτυχία σε όλους!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozgur Bozdogan  

 EGITIM SEN,  ‘Ενωση Εκπαιδευτικών και Επιστημόνων της Τουρκίας 

 

Αγαπητοί Φίλοι, Συνάδελφοι 

και Σύντροφοι, 

Θέλω να  χαιρετίσω όλους με 

τις καλύτερες ευχές και τα 

καλύτερα αισθήματα εκ 

μέρους της συνδικαλιστικής 

μας ένωσης,  της Egitim Sen, 



της συνδικαλιστικής ένωσης των εκπαιδευτικών και των επιστημόνων. 

Αγαπητοί Φίλοι,   

Θα ήθελα να συνεχίσω το λόγο μου μιλώντας για την κατάσταση στην Τουρκία, τι 

ακριβώς περνάμε και κάτω από ποιες συνθήκες συνεχίζουμε τον  αγώνα μας για μια 

καλύτερη ζωή, όχι μόνο για τα μέλη της ένωσής μας,  του συνδικάτου μας,  αλλά για 

όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. 

Ύστερα από την αποτυχημένη απόπειρα για πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου, το 

υπουργικό συμβούλιο κήρυξε ‘κατάσταση έκτακτης ανάγκης’ και από εκείνη τη 

στιγμή ζούμε κάτω από τις διατάξεις και την πίεση αυτής της περιόδου έκτακτης 

ανάγκης. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τους νόμους και τους κανονισμούς για τις 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ενάντια όχι μόνο των ομάδων εκείνων που 

συμμετείχαν ενεργά στην απόπειρα πραξικοπήματος, αλλά εναντίον όλων που 

αντιτίθενται στις πολιτικές της κυβέρνησης. 

Κάνοντας χρήση Προεδρικών Διαταγμάτων, η κυβέρνηση απέλυσε πάνω από 

120.000 δημοσίους υπαλλήλους. Ανάμεσα σε αυτές τις απολύσεις είναι και 33. 128 

εκπαιδευτικοί, 5.318 ακαδημαϊκοί και 1.194 εργαζόμενοι γενικών καθηκόντων στα 

σχολεία και στα πανεπιστήμια. Την ίδια χρονική περίοδο 24.490 εκπαιδευτικοί 

τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και 16.759 από αυτούς επέστρεψαν στη δουλειά τους 

μετά από λίγο. Εξαιτίας των απολύσεων και των διαθεσιμοτήτων πάνω από 

1.500.000 μαθητές ξεκίνησαν τη σχολική χρονιά χωρίς δασκάλους και καθηγητές. 

Ανάμεσα σε αυτούς που απολύθηκαν είναι και 1.540 μέλη της συνδικαλιστικής μας 

ένωσης. Τους στηρίζουμε  οικονομικά και νομικά  και είμαστε αλληλέγγυοι προς τα 

μέλη μας από την ημέρα που απολύθηκαν. 

Το χειρότερο από όλα για τους εργαζόμενους που είτε απολύθηκαν είτε βγήκαν σε 

διαθεσιμότητα είναι ότι δεν γνωρίζουν γιατί τα ονόματά τους είναι στη λίστα και για 

ποιες κατηγορίες διώκονται. Επίσης, δεν υπάρχουν πραγματικοί νομικοί μηχανισμοί 

για αυτούς ώστε να μπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Παρόλο που η 

κυβέρνηση με το Π.Δ. 685 αποφάσισε να συγκροτήσει επιτροπή για να διερευνήσει 

την εφαρμογή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η επιτροπή αυτή δεν έχει 

ξεκινήσει να λειτουργεί. Επιπρόσθετα, αν λάβουμε υπόψη μας τον μεγάλο αριθμό 

των απολύσεων που έχουν γίνει, αντιλαμβανόμαστε εύκολα ότι τα αποτελέσματα 

αυτής της επιτροπής θα αργήσουν για πολύ. Γι’ αυτό το λόγο, η απόφαση που 

εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για μία από τις 

απολύσεις πριν από λίγες εβδομάδες τους εξαγρίωσε όλους. Το Δικαστήριο λέει ότι 

υπάρχει ακόμη νομική οδός στο εσωτερικό της χώρας που μπορεί να ακολουθηθεί 

για τις απολύσεις, φωτογραφίζοντας έτσι ‘την επιτροπή’ που ανέφερα πιο πριν. Οι 

φίλοι και οι σύντροφοί μας στην Ευρώπη πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι αδύνατο οι 



απολυμένοι εργαζόμενοι να έχουν τη δέουσα νομική αντιμετώπιση από αυτή την 

επιτροπή. 

Αγαπητοί Φίλοι, 

Όποιες και αν είναι οι συνθήκες και όσο δύσκολες και να είναι, εμείς θα 

συνεχίσουμε τον αγώνα μας για έναν καλύτερο κόσμο για όλους μας. Όπως λένε και 

οι οπαδοί μιας ποδοσφαιρικής ομάδας ‘ Δεν θα είσαι ποτέ μόνος σου΄.  Και εμείς  

θα πορευτούμε μαζί με όλους εσάς σε αυτό το συνέδριο και θα διαδηλώσουμε 

κόντρα στους χαμηλούς μισθούς, στις περικοπές των συντάξεων, στις κυβερνητικές 

πολιτικές και θα διαδηλώσουμε μαζί για έναν ελεύθερο κόσμο που οι πολίτες είναι 

όλοι ίσοι. 

Η αλληλεγγύη είναι η λέξη κλειδί στην εποχή μας. Αυτές τις δύσκολες μέρες, εμείς 

βιώνουμε και δεχόμαστε τη διεθνή αλληλεγγύη και αυτό μας κάνει πιο δυνατούς. Η 

συνδικαλιστική μας ένωση και όλα τα μέλη της είναι βαθιά ευγνώμονες σε όλους 

εσάς , τα αδέλφια μας, τις συνδικαλιστικές ενώσεις της Ευρώπης και όλου του 

κόσμου.  

Θα ήθελα να τελειώσω με τις θερμές ευχές μου προς όλους σας για επιτυχία σε 

αυτό το συνέδριο.     

 

 
  


