
Ανακοίνωση της Γραμματείας για τη Συνδιάσκεψη των ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ 

Στις 29 Νοέμβρη ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εργασίες της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης των 

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων. 

Η Συνδιάσκεψη χαρακτηρίστηκε από μεγάλη συμμετοχή και πολυεπίπεδο προβληματισμό για τους 

στόχους και τις μορφές δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά και  για το ρόλο και τον 

προσανατολισμό της παράταξης στις σημερινές σκληρές - μνημονιακές  οικονομικές, πολιτικές και 

κοινωνικές συνθήκες. 

Στη διάρκεια των εργασιών επιβεβαιώθηκε η συμφωνία της συντριπτικής πλειοψηφίας  με το πλαίσιο–

πρόταση της γραμματείας.  

Στις περισσότερες τοποθετήσεις αναδείχτηκε ως βασική προϋπόθεση για μια ανεξάρτητη, προοδευτική 

και δημοκρατική πορεία της χώρας μας, η ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού και ευρύτερα του λαϊκού 

κινήματος για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών λιτότητας,  περικοπών και ιδιωτικοποιήσεων. Στα 

πλαίσια αυτά συζητήθηκε η αναγκαιότητα οργάνωσης των αντιστάσεων των εκπαιδευτικών σε άμεσα-

καίρια ζητήματα, όπως το συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό, το μισθολογικό, η κάλυψη των κενών με μόνιμους 

διορισμούς, τα εργασιακά δικαιώματα μονίμων και αναπληρωτών, η στήριξη της Τεχνικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, η κατάργηση του πλέγματος της αξιολόγησης-χειραγώγησης, με στόχο να μην περάσουν και 

στη δημόσια εκπαίδευση οι μνημονιακές κατευθύνσεις. 

Υπήρξε βασική εκτίμηση ότι στις σημερινές συνθήκες συνολικής επίθεσης των μνημονιακών δυνάμεων 

εντός και εκτός της χώρας, η απάντηση του λαϊκού κινήματος οφείλει να είναι ενιαία, αποφασιστική και 

καλά προετοιμασμένη, ώστε αφενός να αντιστέκεται  στην παραπέρα φτωχοποίηση των εργαζομένων και 

των συνταξιούχων και αφετέρου να δημιουργεί ρωγμές στην εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική, στην 

κατεύθυνση ανατροπής των μνημονίων για να ανοίξουν άλλοι δρόμοι δημοκρατίας, ανεξαρτησίας, 

ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης προς όφελος του λαού και του τόπου. 

 

 

Από την άποψη αυτή αναγνωρίστηκε ως θετικό πρώτο βήμα η γενική απεργία στις 12 του Νοέμβρη, αλλά 

ταυτόχρονα εκφράστηκαν σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο και το χρόνο που επέλεξαν ορισμένες 

δυνάμεις του συνδικαλιστικού κινήματος με την πλειοψηφία της μέχρι τώρα ανυπόληπτης ΓΣΕΕ  για να γίνει 

το δεύτερο βήμα της γενικής δράσης (3/12). Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει  μειωμένη συμμετοχή, πράγμα 

που αντικειμενικά υπονομεύει την παραπέρα πορεία του αγώνα  οδηγώντας σε λάθος συμπεράσματα για 

τα επόμενα βήματα και τις δυνατότητες συσπείρωσης των εργαζομένων.   

Για τις δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ είναι δεδομένο ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστούν άμεσα τέτοιες 

τακτικίστικες  σκοπιμότητες, να παρθούν μέτρα άμεσης και ουσιαστικής ενημέρωσης των εργαζομένων και 

να υιοθετηθούν μορφές δράσης που θα συσπειρώνουν και θα κλιμακώνουν τον αγώνα τους. 

Ιδιαίτερα απασχόλησε τη συνδιάσκεψη ο ρόλος και η δράση των ΣΥΝΕΚ μέσα στο μαζικό κίνημα. Παρά 

τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησαν οι πολιτικές εξελίξεις του τελευταίου χρόνου  -όταν η ελπίδα και 

η ανάταση του Γενάρη έδωσαν τη θέση τους στην ανησυχία και την απογοήτευση με την ψήφιση του 3ου 

μνημονίου- εκτιμήθηκε ότι γρήγορα μπορούν να ξεπεραστούν τριγμοί και αποστασιοποιήσεις που 

εμφανίστηκαν στις δυνάμεις μας, και ότι  δε θα υπάρξει υπαναχώρηση στη δράση μας,  λαμβάνοντας 

υπόψη ότι: 

 Η παράταξή μας έχει ιστορία 25 χρόνων, δημιουργήθηκε από «τα κάτω», από κινήσεις, δίκτυα, και 

συλλογικότητες του ευρύτερου χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς, και λόγω της συνεπούς 

δράσης, των θέσεων και του αταλάντευτου προσανατολισμού της στην πρώτη γραμμή των αγώνων 

του κλάδου, έφτασε να γίνει τα τελευταία χρόνια πρώτη και κυρίαρχη δύναμη στο χώρο της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   



 Βασική αξία των συνδικαλιστών των ΣΥΝΕΚ όλα αυτά τα χρόνια ήταν και είναι η ανάπτυξη του 

μαζικού κινήματος μέσα από τα σωματεία, ανεξάρτητα και αυτόνομα από κομματικές και 

κυβερνητικές εξαρτήσεις, με αιτήματα και διεκδικήσεις βαθιά πολιτικοποιημένα, που δίνουν 

προοπτική στον αγώνα των εργαζόμενων, συνδέοντας τα «μικρά» με τα μεγάλα προβλήματα. 

 Κομβική μας θέση, στο DNA της δράσης μας, που μας φέρνει απέναντι σε κάθε μορφή κυβερνητικού 

συνδικαλισμού, είναι η θέση της συνδιάσκεψής μας: 

«… Πρέπει να γίνει καθαρό σε κάθε συνάδελφο – εργαζόμενο ότι οι αντιστάσεις 

και οι αγώνες των εργαζόμενων δημιουργούν τις κοινωνικές προϋποθέσεις για 

τους μεγάλους κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί πολιτική 

ανάθεσης και όχι ενεργοποίησης των εργαζόμενων και του σ.κ. που αναπαράγει 

αντιλήψεις μεσσιανικές, συντηρητικοποιεί τους φορείς και την κοινωνία, και 

στρώνει το δρόμο για αντιδραστικές λύσεις.» 

Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να προειδοποιήσουμε τους «φίλους» μας που ονειρεύονται 

διασπάσεις και ρήγματα, ότι θα απογοητευτούν σύντομα. Μέσα από τη συγκρότηση συνδυασμών και 

υποψηφίων για τις εκλογές των ΕΛΜΕ, φαίνεται καθαρά πως όλες οι εκφράσεις του ευρύτερου αριστερού 

ριζοσπαστικού χώρου βρίσκονται στην ίδια κοίτη του ποταμού, αναζητώντας αντικειμενικό πλαίσιο κοινής 

δράσης. 

Όπως ήδη δείχνουν και τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών των ΕΛΜΕ, η μήτρα που γέννησε και 

γεννάει το αριστερό – ριζοσπαστικό διεκδικητικό ρεύμα ανατροπής στην κοινωνία και στο  συνδικαλιστικό 

κίνημα είναι ζωντανή και παραμένει σε ετοιμότητα. 

Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας που μπορεί να  

φαντάζει δύσκολη αλλά σίγουρα θα είναι συναρπαστική.  
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