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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Προς τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ

από τον αιρετό του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΧΥΣΔΕ) Δημήτρη Δαμιανίδη.

β ε υ α ; Επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων γραφείων και γραφείων

Φυσικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συνάδελφοι,

Γνωρίζετε, ασφαλώς, ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι δι αδ ι

κασίες επιλογής προιστααένων διευθύνσεων και γραφείων Δ ε υ τ ε 

ροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως αιρετός εκπρόσωπός σας στο Κεντρικό 

ΥΠηρεσιακό Συμβούλιο, αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω 

μαζί σας και ν α  σας ενημερώσω για το θέμα αυτό.

Σας ενημερώνω ότι κατά τη διαδικασία αυτή παραβιάστηκε 

κατάφορα κάθε έν ν οια αντικειμενικότητας^ διαψάνετας^χαι αξιο- 

κρατίας. Συγκεκριμένα, δεν υπήρξε καμία απολύτως προετοιμασία,; 

που είναι τόσο απαραίτητη, γι α την διαμόρφωση επαρκούς και( 

αντικειμενικής γνώμης. Οι πίνακες των υποψηφίων έφτασαν στα 

χέρια μου την ύστατη στιγμή, αμέσως με την έναρξη συνεδρίασης 

του ΧΥΣΔΕ. 'Οπως αντιλαμβάνεσθε η ταχύτητα και η επίσπευση 

της κρίσης εξυπηρετούσε σκοπιμότητες. Σας πληροφορώ μάλιστα 

ότι η μεταφορά των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητιχά 

και τα προσωπικά μητρώα των υποψηφίων έγινε με επιπλέον 

δαπάνες του δημοσίου για την πληρωμή ειδικού αγγελιοφόρου, 

Ακόμη, για την κρίση, δεν υπήρξε καμία προσωπική συνέντευξη 

με τον ενδιαφερόμενο, όχι γιατί δεν συνέφερε την διοίκηση, 

αλλά γιατί επείγε ο χρόνος αλλαγής και .κομματικοποίησης των 

διοικητικών θέσεων. „Επιπλέον υπήρξε προχειρότητα στην διάρθρω

ση των πινάκων εκ μέρους της διοίκησης. Είχαμε τη·*/ εξής τραγε

λαφική κατάσταση: υποψήφιοι που αξιολογούνταν με διαφορετική 

σειρά σε ένα νομό, οι ίδιοι αξιολογούνταν με ακριβώς α ν τ ί σ τ ρ ο 

φη σειρά σε άλλο νομό π.χ. Αξιολογικός πίνακας προϊσταμένων 

Δ/νσεων Θεσ/νίκης, Ημαθίας.

Ερμηνεύοντας την διαδικασία αυτή, εκφράζω την πεποίθησή 

μου και καταγγέλλω ότι η προχειρότητα, η βιασύνη και η 

αυθαιρεσία της . διοίκησης σκοπούσε σε ένα μόνο στόχο: πως 

ν α  αλωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η διοίκηση για να χτυπηθε



_ η _

η απεργία των καθηγητών μέσυ από την προετοιμασία αιιεργοσκο.ατ ι- 

κών μηχανισμών και μηχανισμών εκφοβισμού, όπως ήδη απέδειξαν 

τα πράγματα.

Συνάδελφοι, σα ς ενημερώνω ακόμη για την διαδικασία επι

λογής αυτή καθ'εαυτή. Επελέγησαν σε θέσεις π ρ ο ισταπένων υπο-

ψήφιοι χωρίς σχεδόν κ α ν έ ν α  ουσιαστικό και τυπικό προσόν. Επε-

λ_εγησαν υποψήφιοι, ο ι οποίοι καμιά εμπειρία διοίκησης δεν

είχαν. Χωρίς καμιά κοιση και σύγκριση, χωρίς καμιά αιτιολογία.

Μόνο με την αριθμητ ικη υπεροχή και τη λογική του συσχετισμού"

δυνάμεων στο συμβούλιο. Επελέγησαν παράνομα υποψήφιοι, οι 

οποίοι ούτε καν είχαν δηλώσει προτίμηση περιοχών. Χαι το χ ε ι 

ρότερο, επελέγησαν υποψήφιοι που αμαύρωσαν τον κλάδο μας, 

υπηρετώντας και υμνώ ντ ας τη χούντα, Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

υποψήφιος που διετέλεσε επί δικτατορίας διορισμένος πρόεδρος 

και γραμματέας της ΟΛΜΕ και υποψήφιοι, που είχαν πειθαρχικά 

και ποινικά αδικήματα σε βάρος τους. Η διοίκηση καταστρατήγη

σε έτσι κάθε έννοια δικαίου και "ηθικής. Αντίθετα, ικανότατοι 

συνάδελφοι με διοικητική εμπειρία και παιδαγωγική και επιστη

μονική επάρκεια με καταφανή υπέροχη έναντι των επιλεγέντων 

παραλείφθηκαν. Οι λόγοι ευνόητοι. 'Οχι απλώς κομματικοί. 

Σ'αυτό το σημείο θ ε ωρ ώ απαραίτητο να τονίσω την "παράδοξη" 

στάση του δικαστικού που προέδρευε. Ενώ έβλεπε τις παρανομίες, 

ενώ διαπίστωνε τις αδικίες, συγκατένευε σε ό,τιδήποτε πρότει- 

νε η διοίκηση, "νομιμοποιώντας" τις αυθαιρεσίες της.

Σύμφωνα μ'αυτά, καταγγέλλω το στήσιμο παρακομματικού 

μηχανισμού με σκοπό την πο δη γε σί α της διοίκησης από την πο λί

τικη εξουσία, γεγο νό ς που εγκυμονεί μελλοντικούς κινδύνους 

τόσο για την πρ οσ τα σί α των συναδέλφων, όσο και για την επέμβα

ση της διοίκησης στην καθημερινή παιδαγωγική πράξη και σ χ ο λ ι 

κή πραγματικότητα. ,

Εκφράξω την α ν η σ υ χ ί α  μου και καλώ τα πρωτοβάθμια και 

το δευτεροβάθμιο συ νδ ικ αλ ισ τι κό όργανο σε επαγρύπνιση και 

σε ανάληψη δράσης ενάντια στους μηχανισμούς αυτούς, που ήδη 

τείνουν και θα τείνουν συνεχώς στο μέλλον να υποσκάψουν κάθε 

θεσμική και ουσιαστική κατάκτηση του κλάδου μας, δημιουργών

τας προβλήματα και αγ ων ία στην καθημερινή εκπαιδευτική δια 

δικασία, στην ελευθερία και δημιουργική πρωτοβουλία των συνα

δέλφων .
ου ΚΥΣΔΕ

ημήτρης Δαμιανίδης


