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Για τθν επιλογι Διευκυντϊν
Σισ προςεχείσ θμζρεσ κα επιλεγοφν διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων. Σο
ςφςτθμα επιλογισ διευκυντϊν, ςτο παρελκόν λειτοφργθςε (και) ωσ μθχανιςμόσ
χειραγϊγθςθσ και αναπαραγωγισ του κυκλϊματοσ ςυνδικαλιςτϊν-προϊςταμζνων –
«βολευτικϊν» γραφείων. Είναι γνωςτά κωμικοτραγικά γεγονότα του παρελκόντοσ
για ανάδειξθ οριςμζνων «ςτελεχϊν», μεταξφ των οποίων και προϊςταμζνων….
Βαςικό εργαλείο τζτοιων πρακτικϊν απετζλεςε θ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ.
Βζβαια μόνο τα τυπικά προςόντα, όπωσ θ διδακτικι και διευκυντικι εμπειρία, τα
μεταπτυχιακά κ.λ.π. δεν μπορεί να είναι αςφαλζσ κριτιριο. Αυτό επιχείρθςε να
επιλφςει θ ψθφοφορία του ςυλλόγου, θ γνϊμθ των ςυναδζλφων, που ξζρουν
πρόςωπα και πράγματα. Ωςτόςο θ ςκανδαλϊδθσ, προςβλθτικι για τον κλάδο,
ακφρωςθ τθσ ςυμβολισ τθσ γνϊμθσ του ςυλλόγου ςτα μόρια επιλογισ και θ
διάκριςθ ςε βάροσ των αναπλθρωτϊν από το ΣΕ, δθμιουργεί νζα προβλιματα και
δεδομζνα.
Σο Τπουργείο Παιδείασ υποχϊρθςε από τθ κζςθ μοριοδότθςθσ (και) από το
φλλογο, που αποτελοφςε ζνα βιμα δθμοκρατικισ αλλαγισ ςτθ διοίκθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ. Επίςθσ, δεν προχϊρθςε ςτθ κατάργθςθ του «κακθκοντολογίου» και
τθ κζςπιςθ νζου, δθμοκρατικοφ πλαιςίου λειτουργίασ του ςχολείου, ςτο οποίο ο
φλλογοσ κα ζχει κυρίαρχο ρόλο. Ωςτόςο θ άρνθςθ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόφαςθ
του ΣΕ, που ςτθν πράξθ ςθμαίνει ανατροπι του ςυντάγματοσ και του
πολιτεφματοσ, που ανεφκυνα διατυπϊνεται από οριςμζνεσ δυνάμεισ είναι
εξαιρετικά επικίνδυνθ και απορριπτζα.
υντθρθτικζσ πολιτικζσ και ςυνδικαλιςτικζσ δυνάμεισ, κατεςτθμζνα
ςυμφζροντα, ςφςςωμθ θ αντίδραςθ, ζκαναν τα πάντα για να εκπζςει ο Νόμοσ.
Πρζπει όμωσ να παραδεχτοφμε ότι ο κλάδοσ όχι μόνο δεν υπεραςπίςτθκε ςκεναρά
τθν πλζον δθμοκρατικι ρφκμιςθ ανάδειξθσ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ, αλλά με ευκφνθ
ςυγκεκριμζνων παρατάξεων, ακόμα και θ ΟΛΜΕ αντζδραςε κακυςτερθμζνα και
χλιαρά. Η ΔΟΕ, με τθν ευκφνθ επίςθσ ςυγκεκριμζνων δυνάμεων, δεν
διαμαρτυρικθκε οφτε εκ των υςτζρων για τθν απόφαςθ του ΣΕ, αλλά βγικε τϊρα
να κθρφξει απεργία από τθν ζκφραςθ γνϊμθσ των ςυλλόγων, διότι, λζει ακόμα και
χωρίσ μετριςιμα μόρια, θ γνϊμθ των ςυλλόγων είναι … «αξιολόγθςθ».
τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, τθν ϊρα που ακόμα και θ ΔΑΚΕ κρατά
αποςτάςεισ από τθν κατάφορα αντιδραςτικι κζςθ τθσ πλιρουσ αποδυνάμωςθσ τθσ
γνϊμθσ του ςυλλόγων, το ρόλο αυτό ανζλαβαν διάφορα πρϊθν «ςτελζχθ» τθσ
εκπαίδευςθσ, «παπαγαλάκια» που εκφοβίηουν ςε εκπαιδευτικά ςάιτσ και διάφοροι
«τιμθτζσ» και «κακοδθγθτζσ» του κλάδου. Από διάφορουσ κφκλουσ διαχζονται
«νουκεςίεσ» να μθν αμφιςβθτθκεί θ ιεραρχία και να ςυνεχίςει να λειτουργεί θ
διοίκθςθ με τον γνϊριμο τρόπο, που τα ςτελζχθ αποφαςίηουν και οι εκπαιδευτικοί

μόνο εκτελοφν … τθ Μαγνθςία ανζλαβαν το ρόλο του βαςικοφ προπαγανδιςτι τθσ
αποχισ – απεργίασ των ςυλλόγων από τθν ζκφραςθ γνϊμθσ, οι ίδιεσ δυνάμεισ που
ςτθν ΟΛΜΕ μπλοκάρουν ενωτικζσ και ςυλλογικζσ αποφάςεισ τθσ ομοςπονδίασ, με το
γνωςτό τροπάριο οτι θ γνϊμθ των ςυλλόγων είναι «αξιολόγθςθ». Οριςμζνοι,
γνωςτοί για το διαςπαςτικό τουσ ρόλο ςε κάκε ςυνδικαλιςτικι δράςθ, κεωροφν του
διευκυντζσ υποχείρια του ΟΟΑ και του ιμπεριαλιςμοφ και ςυνεπϊσ απζχουν από
όλθ τθ διαδικαςία.
Εμείσ δεν κεωροφμε τουσ διευκυντζσ οφτε όργανα του ΟΟΑ, οφτε
χειραγωγοφμενουσ αξιολογθτζσ, αλλά ςυναδζλφουσ, οργανικό κομμάτι του κλάδου,
που πρζπει να αναδεικνφονται ςφμφωνα με τα προςόντα τουσ και με τθ γνϊμθ των
ςυναδζλφων. Θεωροφμε αςυμβίβαςτθ τθ διευκυντικι κζςθ με τθ κεςμικι
ςυνδικαλιςτικι εκπροςϊπθςθ και όπωσ ζχουμε δεςμευτεί, δεν κα διεκδικιςουν
διευκυντικι κζςθ τα μζλθ τθσ κίνθςισ μασ που ζχουν κεςμικι ςυνδικαλιςτικι
ευκφνθ.
Η πρόκλθςθ είναι μεγάλθ για όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ. Θα παραμείνουμε
κεατζσ ςτθν επιλογι των διευκυντϊν, αδιαφορϊντασ και απζχοντασ από ςυλλογικζσ
διαδικαςίεσ βάςθσ, αφινοντασ ζτςι να κυριαρχιςουν υποκειμενικά και πελατειακά
κριτιρια ζξω από τθ κζλθςθ του κλάδου ι κα αξιοποιιςουμε μαηί με τουσ
εκπροςϊπουσ μασ τισ όποιεσ δυνατότθτεσ δθμοκρατίασ και ςυλλογικισ ζκφραςθσ
παλεφοντασ και διεκδικϊντασ τθ διεφρυνςι τουσ μζςα και ζξω από τουσ ςυλλόγουσ
και τα ςυμβοφλια επιλογισ;
Σο ΠΤΔΕ Μαγνθςίασ πρζπει και μπορεί να γίνει εκφραςτισ τθσ γνϊμθσ των
ςυναδζλφων. το διευρυμζνο ΠΤΔΕ που κα καταρτίςει τον πίνακα μορίων των
διευκυντϊν, ςυμμετζχει εκπαιδευτικόσ από 3 παρατάξεισ που ςυμμετζχουν ςτισ
υπθρεςιακζσ εκλογζσ. Αυτό ζγινε και το 2015. Επειδι θ 3θ δφναμθ (ΠΑΜΕ) και τότε
και τϊρα αρνικθκε τθ ςυμμετοχι τθσ (κατά τ’ άλλα ο κλάδοσ ηθτά και 3ο αιρετό)
υπάρχει θ εκπρόςωποσ από τθ 4θ δφναμθ («Όλοι μαηί»).
Υπεραςπιηόμενοι και αξιοποιϊντασ πλιρωσ τα περικϊρια δθμοκρατικισ
ζκφραςθσ των ςυλλόγων που απόμειναν από το ΣΤΕ, καλοφμε τουσ αιρετοφσ και
όλα τα μζλθ του ΡΥΣΔΕ να δεςμευτοφν:
Πχι μόνο να λάβουν υπόψθ τθ γνϊμθ των ςυλλόγων αλλά και να μετατρζψουν τα
ποςοςτά τθσ κετικισ γνϊμθσ τουσ ςε αναλογικι μοριοδότθςθ. Η ςυνζντευξθ αντί
για εργαλείο χειραγϊγθςθσ να παίηει το ρόλο του εκφραςτι τθσ επιλογισ των
ςυναδζλφων.
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