
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ   (17-19 Μάη 2012) 

Αντιπροσωπεία της ΟΛΜΕ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Παπαχρήστο Νίκο, την 

οργανωτική Γραμματέα  Ζωγραφάκη Ελένη και το μέλος του ΔΣ  Κορφιάτη Λουκά 

παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις των συνδικάτων και των κινημάτων της Γερμανίας 

στη Φρανκφούρτη με σύνθημα " Blockupy". 

 Τριάντα πέντε (35) εκδηλώσεις ήταν προγραμματισμένες για το τριήμερο 16-18/5 

και αφορούσαν τη δράση των συνδικάτων και των κοινωνικών κινημάτων απέναντι 

στην κρίση, την κοινή στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί  

ενάντια στις πολιτικές της διαρκούς λιτότητας για τους εργαζόμενους και της 

ενίσχυσης του πλούτου των τραπεζιτών.  Οι εκδηλώσεις - συζητήσεις θα έκλειναν με 

μια μεγάλη πανευρωπαϊκή διαδήλωση αποκλεισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και των μεγάλων Τραπεζών στο κέντρο της πόλης. 

Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις ματαιώθηκαν από τα δικαστήρια της 

Φρανκφούρτης, με το σκεπτικό της πιθανής πρόκλησης επεισοδίων.  Οι 

διοργανωτές αναζητούσαν για την πραγματοποίηση των συζητήσεων κατάλληλους 

χώρους στα περίχωρα της πόλης μέχρι την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων  για τον τόπο και το χρόνο, 

άρα και συμμετοχής τους. Αρκετές από τις εκδηλώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν και 

σε όσες πραγματοποιήθηκαν η συμμετοχή ήταν περιορισμένη.  

Το κέντρο της πόλης, όπου βρίσκονται οι Τράπεζες,  ήταν αποκλεισμένο από 

χιλιάδες αστυνομικών δυνάμεων, σε μια επίδειξη δύναμης και απόλυτης 

τρομοκρατίας. Οι συνάδελφοι της GEW ανέφεραν ότι είχαν επιστρατευτεί επιπλέον 

5000 αστυνομικοί από άλλα ομόσπονδα κρατίδια και η κατάσταση θύμιζε 

στρατιωτική περιοχή.  

 



Στις 17/5/12 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, σε αίθουσα στα προάστια της πόλης, 

η προγραμματισμένη εκδήλωση για την εκπαίδευση που είχε οργανώσει η GEW, η 

μεγαλύτερη ομοσπονδία (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας)  των εκπαιδευτικών 

της Γερμανίας. Σε αυτήν είχαν κληθεί και συμμετείχαν αντιπρόσωποι από τις χώρες 

του ευρωπαϊκού Νότου που πλήττονται από την κρίση και στους οποίους 

επιβάλλονται από την ΕΕ και το ΔΝΤ μνημόνια λιτότητας. Στόχος της εκδήλωσης 

ήταν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών της Γερμανίας για την κατάσταση και τις 

επιπτώσεις αυτών των πολιτικών στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. 

Στην εκδήλωση ομιλητές ήταν από την Ελλάδα ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Παπαχρήστος 

Νίκος, από την Πορτογαλία η υπεύθυνη Διεθνών σχέσεων της  Fenprof,  Manuela 

Mendonsa,  από τη Γαλλία η Γραμματέας της  SNES  και αντιπρόεδρος της ETUCE,  

Odile Cordelier. Από τη Γερμανία συμμετείχαν  ο Γραμματέας Διεθνών σχέσεων της 

GEW, Manfred Brinkman, ο πρόεδρος της GEW του κρατιδίου της Έσσης,  Jochen 

Nagel και η Salome Adam από την fzs (ενώσεις γερμανών φοιτητών).   

 

Ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ παρουσίασε αναλυτικά την κατάσταση της εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα ως προς τα σχολεία, τις υποστηρικτικές δομές, τις συγχωνεύσεις, την 

κατάσταση των μαθητών  και τα μέτρα που αφορούν στις μειώσεις των αποδοχών, 

τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά μέτρα, την πρόθεση απολύσεων 150.000 δημοσίων 

υπαλλήλων, την κατάρρευση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τους αγώνες 

που έχει δώσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια το κίνημα για την απόκρουση αυτών 

των πολιτικών. Η εκπρόσωπος της Πορτογαλίας ανέφερε ότι και εκεί παίρνονται τα 

ίδια μέτρα και έθεσε τον προβληματισμό της για την αποτελεσματικότητα των 

αντιδράσεων του κινήματος και τις μορφές πάλης που επιλέγει. Η εκπρόσωπος της 

SNES και της ETUCE έθεσε το ζήτημα της δημοκρατικής νομιμοποίησης αποφάσεων 

που έρχονται σε κατάφορη αντίθεση με θεμελιώδεις όρους διεθνών συνθηκών που 

προστατεύουν ανθρώπινα  δικαιώματα στην εργασία, την αξιοπρέπεια  και 

υποχρεώσεις της πολιτείας στην παροχή εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις και 

αποκλεισμούς. 



Την επόμενη μέρα υπήρχε εποικοδομητική συνάντηση των αντιπροσωπειών όλων 

των εκπαιδευτικών συνδικάτων και ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμού για 

τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων των συνδικάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τις ασκούμενες 

εκπαιδευτικές πολιτικές. 

Η μόνη από τις εκδηλώσεις που δεν είχε απαγορευτεί από το δικαστήριο ήταν η 

μεγάλη διαδήλωση περικύκλωσης των Τραπεζών το Σάββατο, 19/5/12. 

Τα κεντρικά συνθήματα της διαδήλωσης της Φρανκφούρτης ήταν:  

"Αντίσταση σε όλη την Ευρώπη!  

 Κατά της ληστείας των μισθών, της κατάργησης των κοινωνικών αγαθών και της 

κατάργησης της δημοκρατίας από την ΕΕ και το ΔΝΤ." 

Η συγκέντρωση και η πορεία, παρά την παρεμπόδιση των διαδηλωτών να 

προσεγγίσουν στην πόλη της Φρανκφούρτης ήταν πολύ μεγάλη, είχε πολυχρωμία, 

παλμό και ενθουσιασμό. Η διεθνής αντιπροσωπεία και ειδικά η παρουσία των 

ελληνικών εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, προσέλκυσε το διεθνές 

ενδιαφέρον του τύπου και των ΜΜΕ. 

 


