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Προς
• Σχολεία & Υπηρεσίες
Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας
• ΜΜΕ
Θέμα: «Στρατιωτικού Τύπου, Κλήση Διευθυντών σε Απολογία»
Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κάλεσε την Τρίτη 7 Δεκέμβρη, την
επόμενη της επετείου της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, σε σύσκεψη τους
Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων για να ενημερωθούν από τους Σχολικούς Συμβούλους
για τα καθήκοντα των… Σχολικών Συμβούλων!!!.
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν προέβλεψε ότι εκείνη τη μέρα τα περισσότερα Σχολεία θα
βρίσκονταν σε καταλήψεις διαμαρτυρίας για τη δολοφονία, ούτε σκέφτηκε ότι σε άλλα
σχολεία θα πραγματοποιούνταν διαδικασίες προετοιμασίας ή επίδοσης ελέγχων ούτε ότι σε
άλλα θα υπήρχε η ένταση των διαγωνισμάτων τετραμήνου ή οι χίλιες δύο εκκρεμότητες του
«Νέου Σχολείου».
Κάποιοι Διευθυντές δεν προσήλθαν και «έχασαν το μάθημα» διότι με στοιχειώδη λογική,
ορθά έκριναν ότι υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν στα σχολεία τους και που γνώριζαν
από πρώτο χέρι, έπρεπε να βρίσκονται σ’ αυτά και να εκτελούν την υπηρεσία για την οποία
ορίστηκαν.
Ο Διευθυντής και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων (εξαιρουμένου του Προϊστάμενου
Επαγγελματικής) είτε γιατί αμφισβητήθηκε η «εξουσία» τους, είτε γιατί πήραν άνωθεν
εντολές, έκριναν ότι οι Διευθυντές των Σχολείων που δεν προσήλθαν έπρεπε να
απολογηθούν. Γι αυτό το λόγο κλήθηκαν εγγράφως και με κάθε επισημότητα να
απολογηθούν «για να τους τραβήξουν τ’ αυτιά προς γνώσιν και συμμόρφωσιν…»
Η «επανάσταση του αυτονόητου» άρχισε. Έτσι όπως πάμε θα εφαρμόζουμε σε λίγο τον
στρατιωτικό κανονισμό 20-1 ΚΑΙ στη Διοικητική λειτουργία της Εκπαίδευσης!!!
Θεωρούμε αυτή την ενέργεια ως κατάχρηση εξουσίας διότι οι Διευθυντές των Σχολείων θα
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έπρεπε να θεωρούνται Συνεργάτες κι όχι υποτακτικοί. Εάν κάποιοι έπρεπε να απολογηθούν
είναι τα ίδια τα στελέχη της Διοίκησης τα οποία, για τα ουσιαστικά ζητήματα της
εκπαίδευσης, έχουν μετατραπεί σε ενδιάμεσους μεταφορείς άνωθεν προφορικών εντολών,
ίσως, επειδή φοβούνται ότι «τα γραπτά μένουν». Αντίθετα για τα ζητήματα απλής
γραφειοκρατικής διαδικασίας αποστέλλουν έγγραφα με κάθε επισημότητα και φαρδιές
πλατειές υπογραφές.
Πιστεύουμε ότι τα προαναφερθέντα Διοικητικά στελέχη, αν θέλουν να διασώσουν το όποιο
προσωπικό τους κύρος στην εκπαιδευτική κοινότητα και όχι το κύρος της καρέκλας τους, θα
πρέπει άμεσα να αποσύρουν την εντολή απολογίας των Διευθυντών που απουσίασαν
επειδή επέλεξαν να πράξουν το αυτονόητο που ορίζει η θέση και η ιδιότητά τους.
Και αν κάποια από τα στελέχη της Διοίκησης νοιώθουν στενάχωρα να τους υπενθυμίσουμε
ότι πάντα υπάρχει ο έντιμος δρόμος της παραίτησης.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Σωκράτης Σαβελίδης
Αλέκος Αρβανιτάκης
Ο Αντιπρόεδρος

Κώστας Λαγός
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