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Συναδζλφιςςα, ςυνάδελφε, 
Επικοινωνϊ μαηί ςου ςιμερα, λίγεσ μζρεσ πριν τισ εκλογζσ, για να μοιραςτϊ ςκζψεισ και 

προβλθματιςμοφσ που πιςτεφω κα χρθςιμεφςουν ςε όλουσ. 
Ρζραςαν χρόνια. Σα να ιταν χκεσ. Σασ ςυνάντθςα και ςασ άκουςα ςχεδόν όλουσ. Σε κάκε 

είδουσ ςτιγμζσ. Στθ λφπθ, ςτθν αγωνία, ςτθ χαρά και ςτον ενκουςιαςμό. Ράντα με προςοχι, 
ςεβαςμό και διάκεςθ για βοικεια και υποςτιριξθ. Ήταν δφςκολα χρόνια. Είχαν από όλα: Απειλζσ, 
πεικαρχικζσ διϊξεισ, κλιςεισ για εξθγιςεισ και διευκρινιςεισ, ςυγκροφςεισ, αγϊνεσ, εντάςεισ. Μα 
και ικανοποίθςθ, χαρά, ςυγκίνθςθ και πολλζσ ανιδιοτελείσ φιλίεσ που κρατοφν χρόνια. 

Ρετφχαμε παρά πολλά ςτθν Κζρκυρα, με προςπάκεια, με χρόνο που ςτζρθςα από τθν 
οικογζνειά μου, με ζντονα ςυναιςκιματα. Τι να πρωτοκυμθκϊ!  Σιμερα νιϊκω καλά, γιατί 
παρότι πολλά από τα αιτιματα που υπιρχαν όταν ιρκα ςτθν Κζρκυρα επανζρχονται (με 
κορυφαίο τθν ανατροπι τθν πρϊτθ μζρα που ιρκα τθσ πρακτικισ: μπεσ ςτο γραφείο να ςου πει ο 
Διευκυντισ εκπαίδευςθσ που πασ!!) εμείσ προχωριςαμε πιο μπροςτά από πάρα πολλζσ περιοχζσ 
ςτθ χϊρα μασ. Κατοχυρϊςαμε:  
Τθν απόλυτθ διαφάνεια ςτισ τοποκετιςεισ αναπλθρωτϊν μζςα από ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ ςτο 
Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε και όχι κανζνα άλλο μονοπρόςωπο όργανο. Αυτό ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ, ακόμθ και 
ςτθν παράλλθλθ ςτιριξθ. 
Τθ διαδικαςία βελτίωςθσ τθσ αρχικισ τοποκζτθςθσ των αναπλθρωτϊν, που αποτελεί και το 
μοναδικό τρόπο να ςυμβιβάςουμε τθν ανάγκθ των ςχολείων με τα δικαιϊματα των ςυναδζλφων. 
Αυτό  το κάνουμε με απόλυτθ δικαιοςφνθ και διαφάνεια. 
Τθν καλφτερθ δυνατι λειτουργία των ςχολείων μασ ςε ςχζςθ με το μακθτικό δυναμικό τουσ, 
ϊςτε να εξαςφαλίςουμε ποιοτικότερθ εκπαίδευςθ για τα παιδιά και κζςεισ εργαςίασ για τουσ 
ςυναδζλφουσ μασ (ολιγομελι τμιματα, ςχολεία με 57, 63, 71, 58, 69 μακθτζσ λειτουργοφν με 8 
δαςκάλουσ. Νθπιαγωγεία με 21, 23,19,22 νιπια λειτουργοφν με 3 νθπιαγωγοφσ. Γιατί ζτςι πρζπει 
να γίνει και ζτςι γίνεται. Αλλά αυτό δε μασ το χαρίηει κανζνασ. Το πετυχαίνουμε!). 
Τθν κατοχφρωςθ τθσ ςυλλογικότθτασ, τθσ διαφάνειασ, τθσ ίςθσ και δίκαιθσ αντιμετϊπιςθσ όλων 
των ςυναδζλφων ςτο Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. Πταν κάποιοι πίςτευαν ότι θ διοίκθςθ ιταν τςιφλίκι τουσ και 
αυτοί κα αποφαςίςουν για όλα άκουςαν, το ςυνδικαλιςτικό, αλλά και νομικό, διοικθτικό 
επιχείρθμα, που διατυπϊκθκε με διάφορουσ τρόπουσ κόςμιουσ και μθ. 

Αυτά και πολλά άλλα πετφχαμε και για όςουσ βλζπουν πζρα από τθν Κζρκυρα ι 
υπθρζτθςαν αλλοφ ξζρουν πωσ δεν είναι δεδομζνα. Βλζπουν ότι ςε άλλεσ περιοχζσ αναλϊνονται 
δυνάμεισ για τθν κατοχφρωςθ αυτϊν που πετφχαμε ςτθν Κζρκυρα ωσ αυτονόθτα. Πμωσ δεν είναι 
εφκολο να τα διατθροφμε. Θζλει εγριγορςθ, δουλειά. Αγϊνα. Και όςοι πιςτεφουν ότι αυτά είναι 
απλά γελιοφνται. 

Εκεί που νιϊκω ανιμποροσ να βοθκιςω παρότι ζχω ςκεφτεί πολλά είναι ς’ αυτιν τθν 
ιςτορία τθσ διάκεςθσ προςωπικοφ από τθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Εκεί ςθκϊνω τα χζρια! 
Είπα, πρότεινα, απαίτθςα. Τίποτε.  Είναι απίςτευτο αυτό που ςυμβαίνει. 

Συναδζλφιςςα, ςυνάδελφε, 
Ροτζ  δε ςυμβιβάςτθκα ςε ότι δικαιοφνταν οι ςυνάδελφοί μου. Ράλεψα με κάκε τρόπο και 

αςυμβίβαςτα. Για αυτόν που γνϊριηα και αυτόν που δεν μποροφςα να διαβάςω καλά το όνομα 
ςτθν αίτθςι του. Ροτζ δεν υπιρξε αυτοςκοπόσ μου θ ςφγκρουςθ, αλλά όταν ιταν επιλογι και 
πρακτικι άλλων δε δείλιαςα, δεν κάμφκθκα, παρότι πίςτευαν κατά περιόδουσ ότι με το λφγιςμά 
μου κα κάνουν επζλαςθ ςτθν Ρρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.  



Ράλεψα με ανκρωπιά, ςεβαςμό ςε κάκε παιδί που ζρχεται από κάκε γωνιά τθσ χϊρασ μασ 
για το «μεροκάματο» πλζον. Για αυτόν που δεν πιγε ςτον Υπουργό, ςτο Βουλευτι ι ςτο Διμαρχο 
για να κατοχυρϊςει δικεν το καλφτερο για τον εαυτό του. 

Πλοι ςτθ ςειρά. Πλοι ς’ αυτό που δικαιοφνταν. Και τθ φορά που ζπρεπε να δοφμε το 
πρόβλθμα υγείασ ι το ςοβαρό οικογενειακό κζμα, που δεν αποτυπϊνεται ςε ανακοινϊςεισ και 
χαρτιά ιμαςταν εκεί με φιλότιμο να ψάξουμε και τθ νομικι φόρμουλα να βοθκιςουμε. Στο 
Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε, όλοι μαηί. Ωσ ςυνάδελφοι και άνκρωποι. 

Συνάδελφοι, 
Ξζρω πωσ ςε όλα υπάρχει ο προςωπικόσ αντίλογοσ. Η προςωπικι άποψθ που μασ κάνει να 

πιςτεφουμε ότι θ επιλογι μασ είναι θ κεμιτι ροι των πραγμάτων. Ξζρω πωσ ο ςυνάδελφοσ που 
επζμενε αρκετι ϊρα προχκζσ ότι «όλα τα κενά πρζπει να δίνονται από τθν αρχι ςτουσ 
αναπλθρωτζσ και δεν μασ ενδιαφζρει αν το ςχολείο του Ρετριτι  ι των Αυλιωτϊν κα μείνουν με 
4-5 κενά για 2 μινεσ» πιςτεφει ότι ζχει δίκιο.  Χωρίσ όμωσ μια ςφαιρικι προςζγγιςθ που να 
οικοδομεί αυτό που κζλουμε ωσ ςυλλογικότθτα (γιατί αυτονόθτα κα ςκεφτοφμε, εκτόσ από τουσ 
μακθτζσ και το Διευκυντι και τουσ 3-4 ςυναδζλφουσ  που κα είναι ς’ αυτά τα ςχολεία και κα 
κοιτάηουν τθν εξϊπορτα τθσ ςτελζχωςθσ για τθ λφτρωςι τουσ). Γιατί ςτθν επιμονι τθσ 
ςφγκρουςθσ γιϋ αυτό, υπάρχει ο κίνδυνοσ τθσ «νόμιμθσ» αναδιανομισ του προςωπικοφ, που κα 
δθμιουργεί ςυνκικεσ μθδζν (0) κενϊν και άρα ςτάςθσ προςλιψεων αναπλθρωτϊν. Στον πόλεμο 
και τισ διεκδικιςεισ κζλει ςτρατθγικι. Θζλει αναδίπλωςθ και επιμονι. Μου πιρε χρόνια να το 
μάκω, αλλά τϊρα το ξζρω. 

Γνωρίηω, ακόμθ, ότι κάποιοι ςίγουρα κα νιϊκουν αδικθμζνοι. Για κάτι που δεν ςκζφτθκα. 
Κάτι που δεν ζκανα ι κάτι που ζκανα. Και επειδι δε ηοφμε και ςε ζναν κόςμο αγγελικό πολλζσ 
φορζσ άκουςα ότι είμαι υπεφκυνοσ ακόμθ και για πράγματα που ποτζ δεν αςχολικθκα, ποτζ δε 
διαχειρίςτθκα, οφτε καν γνϊριηα ι είχα ςυμμετοχι. 

Θζλω, τελειϊνοντασ, να ευχαριςτιςω και να ςυγχαρϊ το Νίκο το άμμο, που με τθν 
εργατικότθτα και το ικοσ του βοικθςε τα τελευταία χρόνια να γίνουν ςθμαντικά πράγματα ςτθν 
εκπαίδευςθ τθσ Κζρκυρασ. 

Συνάδελφοί μου, 
Τθν Τετάρτθ να μθ λείψει κανείσ από τισ εκλογζσ, να υπεραςπιςτοφμε τθ δθμοκρατία και τθ 

ςυλλογικότθτα ςτθν εκπροςϊπθςι μασ ςτθ διοίκθςθ. Οι καιροί είναι πονθροί (ειδικά τϊρα που 
ακοφςαμε ότι βγάηουμε και λεφτά ςτο εξωτερικό, ςτο Ρεριβόλι και ςτθ Λευκίμμθ αναρωτιόμαςτε 
πωσ αλικεια βγαίνουν;). Τϊρα που υπονομεφεται θ λειτουργία των Υπθρεςιακϊν Συμβουλίων με 
τθν εκπροςϊπθςι μασ. Σασ κυμίηω ότι ιδθ μασ απομάκρυναν από τα πεικαρχικά ςυμβοφλια, κα 
μασ βγάλουν και από τισ επιλογζσ ςτελεχϊν, κα αφαιρζςουν κάκε αρμοδιότθτα που κάνει 
ενοχλθτικι τθν παρουςία μασ ςτθ διοίκθςθ. 

Να είμαςτε πολλοί, όλοι. Να δθμιουργιςουμε τθν αφετθρία για νζουσ αγϊνεσ που κα 
φζρουν ζνα καλφτερο αφριο για μασ και τα παιδιά μασ. 

Σασ ευχαριςτϊ για όςα μου δϊςατε μζχρι ςιμερα. Με ςυναδελφικι (και όχι μόνο) 
εκτίμθςθ, ςασ διαβεβαιϊνω ότι και τθν επόμενθ μζρα κα δθλϊνω παρϊν ςτουσ αγϊνεσ, ςτθν 
προςπάκεια, ςτθ ςυλλογικότθτα, ςτθ δθμοκρατία. Χωρίσ πολλά λόγια, με υπευκυνότθτα, 
εντιμότθτα και ςοβαρότθτα. Αυτό ζκανα μζχρι ςιμερα, πιςτόσ ςτισ αποφάςεισ του ςυνδικάτου 
μασ, αυτό μου ταιριάηει. 

Να ‘ςτε καλά! 
 

Ραναγιϊτθσ Ροηίδθσ 


