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Ανακοίνωση Γραμματείας ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ 

 
Μετά την παραίτηση 4 μελών από τη Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ και την 

ανεξαρτητοποίηση της σ. Ξυπολιά Δώρας από τις δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ στο ΔΣ της ΟΛΜΕ, 

θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε τα παρακάτω, σε σχέση με το κείμενο παραίτησης  που 

κατέθεσαν: 

 Ο καθένας έχει προφανώς το δικαίωμα στην επιλογή της ιδιαίτερης 

πολιτικοσυνδικαλιστικής του έκφρασης. 

 Οι δυνάμεις των ΣΥΝΕΚ λειτουργούν στα πλαίσια του ΜΕΤΑ με βάση τον προσανατολισμό 

της τελευταίας συνδιάσκεψης (Νοέμβρης ’15) και όπως από τότε αποφασίστηκε 

ομόφωνα, η συνδικαλιστική παράταξη του ΜΕΤΑ στο χώρο της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, είναι οι ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ. 

  Η τακτική μας στο ΔΣ της ΟΛΜΕ, όχι μόνο κινείται στα πλαίσια της συνδιάσκεψης, αλλά 

συμβάλλει, όσο είναι δυνατόν σύμφωνα με τους συσχετισμούς, στον αγωνιστικό 

προσανατολισμό και στην αποτελεσματικότητα της δράσης της ΟΛΜΕ (κενά σχολείων, 

διορισμοί, δικαιώματα αναπληρωτών, ασφαλιστικό, εργασιακές σχέσεις, διάλογος, κα.), 

προσπαθώντας πάντα να συσπειρώνει τους συναδέλφους με βάση τις θέσεις της ΟΛΜΕ, 

ενάντια σε κάθε πολωτική-καταγγελτική λογική και στείρα αντιπολίτευση, που 

υπονομεύουν την ανάπτυξη των αγώνων και τη δράση των σωματείων. 

  Οι ανατροπές των πολιτικών λιτότητας προϋποθέτουν προφανώς μαζικούς-ενωτικούς 

αγώνες, σωστά προσανατολισμένους και ισχυρά συνδικάτα. Οι διχαστικές λογικές που 

αναλύουν την πραγματικότητα μέσα από παραμορφωτικούς φακούς και καταλήγουν σε 

διασπάσεις, δεν μπορούν να υπηρετήσουν ενωτικές λογικές συσπείρωσης και ανάπτυξης 

αγώνων. 

Στη Συνδιάσκεψη των ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ, πριν από τρεις μήνες (6/12/15), ομόφωνα τονίσαμε 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 συνδικαλιστικού κινήματος, αναπαράγει αντιλήψεις μεσσιανικές, 

συντηρητικοποιεί τους φορείς και την κοινωνία και στρώνει το δρόμο για αντιδραστικές λύσεις.» 

Επειδή τελικά όλοι θα κριθούμε στην πράξη και στη ζωή, και επειδή για μας κανένας 

συνάδελφος που μαζί πορευτήκαμε όλα τα χρόνια δεν περισσεύει, θα πρέπει όπως πάντα να 

κρατήσουμε σταθερά την πυξίδα των ενωτικών αγώνων και της συσπείρωσης των 

συναδέλφων για  όλες τις μικρές και τις μεγάλες μάχες ρήξεων και ανατροπών των 

μνημονιακών πολιτικών. 

Έτσι κι αλλιώς, στους δρόμους γράφεται η Ιστορία. 

 

Αθήνα, 30 Μάρτη 2016 

Η γραμματεία των ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ 

 


