
 Με αφορμή ένα αναπάντεχο «ενημερωτικό» ή αλλιώς «κοίτα ποιος μιλάει»!! 
Επιτζλουσ, ο κ. Σωκράτθσ Ραππάσ, αιρετόσ τθσ ΔΑΚΕ ςτο ΡΥΣΔΕ Καρδίτςασ, κεϊρθςε κακικον του να 

ενθμερϊςει τουσ ςυναδζλφουσ! Για πρϊτθ φορά, μετά τθν αξιοςθμείωτθσ διάρκειασ κθτεία του ωσ 
αιρετοφ, αποφάςιςε να απαντιςει δθμόςια ςτο «κάλεςμα του κακικοντοσ» κάτι που ομολογουμζνωσ μασ 
εκπλιςςει, αφοφ θ ςυνικθσ μζκοδοσ που μζχρι τϊρα ακολουκοφςε ιταν θ κατ’ ιδίαν πλθροφόρθςθ των 
ενδιαφερομζνων. Ωςτόςο, το φφοσ του «ενθμερωτικοφ» του και θ ςπουδι του να «ενθμερϊςει» είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφζροντα και αποκαλυπτικά. Τον ευχαριςτοφμε ιδιαίτερα γι αυτό το αναπάντεχο δϊρο και 
παρακάτω εξθγοφμε τουσ λόγουσ. Ο αιρετόσ τθσ ΔΑΚΕ λοιπόν: 

- Ομολογεί ουςιαςτικά πωσ αδιαφορεί για τισ κζςεισ του κλάδου μασ και δεν διςτάηει να τθριςει 
αντίκετθ ςτάςθ από εκείνθ, τθν οποία καλεί θ ΟΛΜΕ να τθριςουν οι αιρετοί του κλάδου. Φτάνει ςτο 
ςθμείο να βαφτίηει «ΣΥΝ.Ε.Κ.» τθ Γενικι Συνζλευςθ των προζδρων των ΕΛΜΕ. Αυτι θ ςφγχυςθ είναι 
πράγματι δφςκολο να εξθγθκεί, για ζναν ζμπειρο ςυνδικαλιςτι, όπωσ ο αιρετόσ τθσ ΔΑΚΕ, εκτόσ αν 
ςκεφτοφμε πωσ ζκανε το λάκοσ για … τθ δθμιουργία εντυπϊςεων και για να ςυγκαλφψει τθ ςτάςθ του. 
Δεν αφινει, ςυνεπϊσ, καμιά αμφιβολία για το ποιοσ από τα δφο αιρετά μζλθ του ΡΥΣΔΕ Καρδίτςασ 
δεςμεφεται από τισ αποφάςεισ των ςυλλογικϊν μασ οργάνων, όπωσ θ πρόςφατθ Γ.Σ. των προζδρων ρθτά 
διατφπωςε.  

- Νομιμοποιεί με τθν υπογραφι του τθν επικετικι πολιτικι του Υπουργείου εναντίον μασ, θ οποία 
με το νομοκετικό τθσ οπλοςτάςιο παράγει διογκωμζνα πλεονάςματα με ρυκμοφσ … πολυβόλου.  
Αποδζχεται να διαμοιράςει δικεν δίκαια τα λιγοςτά κενά ςτουσ αγωνιοφντεσ ςυναδζλφουσ που 
βρίςκονται ςτθ διάκεςθ, κάνοντασ «προςωπικό αγϊνα», «βγάηοντασ τα μάτια του» και «διαβάηοντασ τα 
ψιλά γράμματα τθσ νομοκεςίασ», όπωσ ιςχυρίηεται, ξεχνϊντασ ςκόπιμα, προφανϊσ, πωσ τα ΧΟΝΤΑ 
γράμματα των νόμων είναι που παράγουν τθν δεξαμενι πλεοναηόντων και πωσ θ κατάργθςι τουσ 
ςυνεχίηει να αποτελεί το διακφβευμα τθσ αντιπαράκεςθσ μεταξφ του κλάδου μασ και του Υπουργείου. 
Πλοι ςιμερα γνωρίηουμε πωσ οι νόμοι αυτοί είναι ιδθ «απονομιμοποιθμζνοι» και πωσ θ πολιτικι που 
προωκοφν κατζχει τθ κζςθ τθσ πλιρουσ ανυπολθψίασ ςτθ ςυνείδθςθ των ςυναδζλφων. 

Κοπιάηει, όπωσ «χαριτωμζνα» διατυπϊνει, να «βρει ϊρεσ», εκεί που οι ϊρεσ άρχιςαν να 
εξαφανίηονται ιδθ από τον Απρίλθ, με τθν αφξθςθ του ωραρίου και ςυνεχίςτθκαν με τθν διόγκωςθ των 
τμθμάτων, με τθν κατάργθςθ όλων των υποςτθρικτικϊν εκπαιδευτικϊν δομϊν του Σχολείου … με … με… 
και ο κατάλογοσ δεν ζχει τζλοσ. Ρραγματικά, ο αιρετόσ τθσ ΔΑΚΕ κυμίηει εκείνον το γνωςτό πρόλογο των 
διαφόρων φιλοκυβερνθτικϊν μεςαηόντων, όταν προςπακοφςαν να πουλιςουν τθν εκδοφλευςθ ςτον 
πελάτθ τουσ: «κατόπιν ενεργειϊν μου … διευκετικθκε θ υπόκεςι ςασ». Είναι πράγματι πολφ κοπιαςτικό 
να εμφανίςει τθν απόλυτθ ταφτιςι του με τθν πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ ωσ αγωνιϊδθ προςπάκεια να 
ςϊςει το ςυνάδελφο, δίνοντασ κάτι ψίχουλα από ρουςφζτι, με τθ μορφι λίγων ωρϊν που, ενδεχομζνωσ, 
κα του εξαςφαλίςουν τθν παραμονι του ςτο νομό ι ςτθν περιφζρεια, αρκεί ο ςυνάδελφοσ να 
απευκφνεται ςτο ςωςτό … αιρετό. Αποδζχεται το βιαςμό των εργαςιακϊν μασ δικαιωμάτων και 
αποφαςίηει να μοιράςει δίκαια ό,τι απζμεινε απ’ το βιαςμό! Εδϊ ταιριάηει το «να ςε κάψω Γιάννθ, να ς’ 
αλείψω λάδι». Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για υποτίμθςθ τθσ λογικισ και τθσ αξιοπρζπειάσ μασ.  

Ραράλλθλα, κατθγορεί το άλλο αιρετό μζλοσ του ΡΥΣΔΕ για … απόλυτθ ςυνζπεια και πλιρθ 
ευκυγράμμιςθ με τισ αποφάςεισ του κλάδου, θ οποία ςυνζπεια, βζβαια, είναι καταγεγραμμζνθ ς’ όλα τα 
ενθμερωτικά κείμενα, τα οποία δθμοςιοποιοφςαν τα ςυηθτθκζντα κζματα, μετά από κάκε ςυνεδρίαςθ 
του ΡΥΣΔΕ. Αξίηει εδϊ να ςθμειωκεί πωσ και θ προθγοφμενθ αιρετι (Ματιάτου Διονυςία) τιρθςε 
αυςτθρά τισ ίδιεσ αρχζσ και απομακρφνκθκε από το ΡΥΣΔΕ με προφορικι εντολι (!) του Δ/ντι 
Δευτεροβάκμιασ, με το επιχείρθμα (;) πωσ είναι μία από τουσ 2122 ςυναδζλφουσ που τζκθκαν ςε 
διακεςιμότθτα. Μζςα από τον κουρνιαχτό τθσ ςυκοφαντίασ, φαίνεται θ αγωνία του να περιςϊςει ό,τι 
μπορεί από τθν ιδιότθτα του αιρετοφ, αφοφ ζχει ςτθν ουςία ταυτιςτεί με τθ διοίκθςθ. Είναι και θ 
ςυκοφαντία ζνασ τρόποσ να … υπάρχει κάποιοσ. Ππωσ και να ‘χει, τον ευχαριςτοφμε κερμά και για τθν 
υπογράμμιςθ τθσ ςυνεποφσ ςτάςθσ μασ.  

Και για τθν ... «ταμπακιζρα». Η απόλυτθ αλικεια, θ οποία μπορεί πολφ εφκολα να πιςτοποιθκεί, 
είναι πωσ ςτο κζμα τθσ κατάργθςθσ τθσ κζςθσ του υποδιευκυντι Σχολικισ μονάδασ θ διοίκθςθ 
πλειοψιφθςε με 3-2. Στθν τοποκζτθςθ όμωσ του υποδιευκυντι ςε άλλθ ςχολικι μονάδα θ ψθφοφορία 
ιταν 4-1 (το ζνα (1) τθσ Εν. Δράςθσ). Δθλαδι ο αιρετόσ τθσ ΔΑΚΕ, ψιφιςε να μθν κακαιρεκεί ο 
υποδιευκυντισ, αλλά αφοφ θ κακαίρεςι πζραςε με 3-2, ςυμφϊνθςε να τοποκετθκεί ςτθ ςχολικι μονάδα 



"ΓΕΛ Σοφάδων". Ο κ. Ραππάσ δθλαδι, ψθφίηει να παραμείνει ωσ υποδιευκυντισ, αλλά να τοποκετθκεί ςε 
άλλθ ςχολικι μονάδα! Η αιρετι τθσ Ενωτικισ Δράςθσ ψθφίηει να παραμείνει ωσ υποδιευκυντισ, και ωσ εκ 
τοφτου, δεν πρζπει να μετακινθκεί από τθν ςχολικι του μονάδα. Ο κακζνασ ασ βγάλει τα ςυμπεράςματά 
του. Τζλοσ, για το κζμα των υπόλοιπων υποδιευκυντϊν δεν καταγράφτθκε ΤΙΡΟΤΕ ςτα πρακτικά, 
αφοφ δεν ιταν κζμα θμεριςιασ διάταξθσ και «κακϊσ ςυηθτικθκε». Ζπρεπε να μπει ωσ ξεχωριςτό κζμα 
του ΡΥΣΔΕ με τίτλο: «Υποδιευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων». 
 Ππωσ και να 'χει, τϊρα που οι μαρακϊνιεσ ςυνεδριάςεισ του ΡΥΣΔΕ τελειϊνουν, τϊρα που όλοι οι 
ςυνάδελφοι παίρνουν οργανικζσ κζςεισ με θμερομθνία λιξθσ, τϊρα που θ οργανικι κζςθ δεν 
εξαςφαλίηει πια καμία εργαςιακι αςφάλεια και τϊρα που οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μεταμορφϊνονται ςε 
αναπλθρωτζσ, ασ βγάλουμε τα ςυμπεράςματά μασ.  

Πλα τα παραπάνω αβίαςτα οδθγοφν ςε μια ςυνιςταμζνθ: θ ςυνζπεια και θ πίςτθ ςτθ δφναμθ τθσ 
ςυλλογικισ δράςθσ είναι οι μοναδικζσ αξίεσ τισ οποίεσ μποροφμε να βαςιςτοφμε και αποτελοφν τισ αρχζσ 
μασ. Ζχοντασ ωσ βάςθ αυτζσ τισ αρχζσ, παςχίηουμε με κόπο να αντιςτακοφμε ςτθν καταςτροφικι πολιτικι 
του υπουργείου. Απζναντί μασ είναι όςοι αποδζχονται τθν πολιτικι αυτι. Υποδφονται το ρόλο του 
διαμεςολαβθτι. Λειτουργοφν διαλυτικά ςτθν προςπάκεια ςυγκρότθςθσ ςυλλογικισ ςυνείδθςθσ και 
υπονομεφουν ςυςτθματικά τουσ αγϊνεσ, πράγμα που φάνθκε και από τθ βιαςφνθ τουσ να κλείςουν άρον-
άρον τθν απεργία μασ. Δεν επικυμοφν να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί μόνο ζτςι κα παραμείνουν οι ίδιοι 
μζςα ςτα πράγματα. Μονάχα πάνω ςτα ερείπια του Δθμόςιου ςχολείου και ςτα αποκαΐδια των 
εργαςιακϊν μασ δικαιωμάτων μποροφν να εξαςφαλίςουν τθν φπαρξι τουσ.   

Ξζρουμε καλά πωσ οι πραγματικζσ λφςεισ είναι μόνο ςυλλογικζσ. Ράντα ζτςι ιταν. Ραίρνουμε 
δφναμθ από τουσ ςυναδζλφουσ, γιατί μοιραηόμαςτε τισ ίδιεσ αγωνίεσ για το Δθμόςιο Σχολείο, για τα 
μορφωτικά δικαιϊματα των παιδιϊν μασ και για τθ δουλειά μασ. Χρθςιμοποιϊντασ τθν εμπειρία και από 
τα λάκθ και από τα ςωςτά μασ, κα ςυνεχίςουμε.    
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