
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
(ΣΥΝΕΚ) Θεσσαλίας 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Οι εκπαιδευτικοί και ολόκληρη η κοινωνία στενάζουν από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της 
συγκυβέρνησης, της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. Πολιτικές που οδηγούν στην πλήρη διάλυση του κοινωνικού ιστού 
και στην κατεδάφιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Βιώνουμε ως χώρα  την μεγαλύτερη ανθρωπιστική 
κρίση μετά τον πόλεμο..  Με το νέο Π.Δ. και τη βιομηχανία πειθαρχικών διώξεων, η Κυβέρνηση 
ποινικοποιεί ουσιαστικά κάθε κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Ο νέος συνδικαλιστικός 
νόμος θα περιορίσει τα όποια συνδικαλιστικά δικαιώματα απέμειναν και τις δυνατότητες αντίδρασης των 
εργαζομένων. 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ 

Βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση διάλυσης του Δημόσιου Σχολείου, του επιπέδου ζωής, των βασικών 
δικαιωμάτων και των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.  

Η βίαιη κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, η κατάργηση των ΕΠΑΣ, οι 
διαθεσιμότητες/απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών, ο νέος νόμος για το Λύκειο, η τράπεζα θεμάτων, 
οδηγούν μαθηματικά σε μεγάλη μαθητική διαρροή ενισχύοντας μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα στο 
χώρο της εκπαίδευσης. Λέμε όχι στην «αξιολόγηση/χειραγώγηση» που το μόνο το οποίο ενισχύει είναι το 
κλίμα ανταγωνισμού, αντιπαραθέσεων, τρομοκρατίας, υποταγής και φόβου . Επίσης δημιουργείται νέα 
δεξαμενή διαθεσιμότητας και απολύσεων. 

Υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης υποβαθμίζονται και διαλύονται (ενισχυτική διδασκαλία, Π.Δ.Σ., 
γραμματειακή υποστήριξη, βιβλιοθήκες, φύλαξη σχολείων κ.ά.).  

Καλλιεργείται εντέχνως ένα κλίμα εμφύλιου πολέμου, ατομισμού και ανταγωνισμού ανάμεσα σε 
συναδέλφους διαφορετικών ειδικοτήτων, με αρνητικές συνέπειες στο ίδιο το έργο του σχολείου. 

Οι βάρβαρες πολιτικές εξαθλίωσης των εργαζομένων και ξεπουλήματος της χώρας πρέπει άμεσα να 
ανατραπούν!  

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

δεν υπάρχει καμιά «ατομική» ή συντεχνιακή σωτηρία, ο μόνος δρόμος σωτηρίας είναι ο συλλογικός 
αγώνας για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που διαλύει τη Δημόσια Εκπαίδευση και τις εργασιακές 
μας σχέσεις. 

Οι εκλογές για ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Υ.Σ.) γίνονται σε μια κρίσιμη περίοδο 
ολομέτωπης επίθεσης ενάντια στους εργαζόμενους. Εκτιμούμε ότι μόνο με συλλογική προσπάθεια, με 
όρους αγωνιστικής ενότητας και μαζικού κινήματος μπορούμε να επιβάλλουμε την αντικειμενικότητα, την 
διαφάνεια και να προασπίζουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα στα Υ.Σ. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι η 
συμμετοχή των αιρετών στα Υ.Σ. μπορεί να ανατρέψει τις εφαρμοζόμενες πολιτικές της συγκυβέρνησης 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Μπορεί όμως να δώσει μια απάντηση αντίστασης και ανατροπής.  

 Αντίστασης στον αυταρχισμό και την αυθαιρεσία της διοίκησης, στις προωθούμενες πολιτικές του 
ελέγχου και της χειραγώγησης των εκπαιδευτικών και της κατηγοριοποίησης των σχολείων μέσω 
της «αξιολόγησης». 

 Ανατροπής του πελατειακού κατεστημένου, του παλαιοκομματισμού και της αδιαφάνειας, που 
υπηρετούσαν οι παρατάξεις (ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ).  

Πολλές φορές δυστυχώς, αυτονόητα δικαιώματα των συναδέλφων εμφανίζονται ως 
ρουσφέτια και «εξυπηρετήσεις» για να δεσμεύουν ψήφους και συνειδήσεις.  



Δεσμευόμαστε: 

1. Για πλήρη διαφάνεια στη δράση των αιρετών εκπροσώπων μας - καμία σχέση με τους μηχανισμούς 
εξουσίας.  

2. Ο αιρετός μας να είναι εκεί για να αντισταθεί στον αυταρχισμό και την αυθαιρεσία της διοίκησης, 
να δει, να αποκαλύψει και να αποτρέψει το ρουσφέτι, να προστατέψει τους συναδέλφους από 
άδικες ή σκόπιμες διώξεις στηριζόμενος στο συνδικαλιστικό κίνημα. 

3. Συνεχή ενημέρωση των ΕΛΜΕ από τους αιρετούς εκπροσώπους μας και προώθηση των θέσεων του 
συνδικαλιστικού κινήματος στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.  

4. Λογοδοσία στις Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ και στις Γ.Σ. των Προέδρων, δημοκρατικό έλεγχο και 
ανακλητότητα όλων των αιρετών μας. 

5. Ο αιρετός δε συνδιαχειρίζεται, δε συνδιοικεί, παρεμβαίνει και ελέγχει από την πλευρά του 
συνδικαλιστικού κινήματος. 

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε, με τη παρουσία μας στα Υ.Σ., να υπερασπιζόμαστε με κάθε τρόπο 
τα εργασιακά και εκπαιδευτικά δικαιώματα των συναδέλφων, να προωθούμε τις θέσεις του μαζικού 
συνδικαλιστικού κινήματος και να παλεύουμε για απόλυτη, ισότιμη, δημοκρατική μεταχείριση όλων 
των συναδέλφων χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις. 

Στις 5 του Νοέμβρη στέλνουμε μήνυμα Ανατροπής! 


