
ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΤΝΟΙΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΗ 

Είλαη ην ιηγόηεξν πξνθιεηηθή ε κεξνιεςία θαη ε επλνηνθξαηία ηελ νπνία θαίλεηαη λα πηνζεηεί 
ε Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πξάγκα πνπ δε ζπλάδεη κε ηε ρξεζηή 
δηνίθεζε. Απηό είλαη ηδηαίηεξα εμόθζαικν ζε δύν πεξηπηώζεηο δηεπζπληξηώλ, γηα ηηο νπνίεο 
νθείινπκε λα ελεκεξώζνπκε ηνλ θιάδν. 

ηελ πξώηε πεξίπησζε πνπ αθνξά ηε δ/ληξηα ηνπ 2νπ Πεηξακαηηθνύ ζρνιείνπ, θα Δαλίιε, ε  
Δηνίθεζε πξνρώξεζε ακέζσο ζε ΕΔΕ κεηά από αλαθνξέο γηα δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ 
πνπ έθαλαλ 5 εθπαηδεπηηθνί  (ζε ζύλνιν 33), θάπνηνη από ηνπο νπνίνπο δηεθδηθνύζαλ ηε ζέζε ηεο 
θαο Δαλίιε. 
Σν πόξηζκα ηεο ΕΔΕ βγήθε ην Γελάξε θαη ζηηο 11 Φιεβάξε ν Πεξηθεξεηαθόο δ/ληήο Εθπαίδεπζεο 
Αηηηθήο έζπεπζε λα θέξεη ζην ΑΠΤΔΕ ζέκα απαιιαγήο ηεο από ηα δηεπζπληηθά θαζήθνληα. Σν 
απνηέιεζκα ήηαλ ε νκόθσλε αζώσζε ηεο  ζπλαδέιθνπ ζε ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία δελ ήηαλ 
παξώλ ν θ. Γθίλεο. 
 ηε δεύηεξε πεξίπησζε πνπ αθνξά ηε δ/ληξηα ηνπ 39νπ Γπκλαζίνπ Αζελώλ θα Μειηηδάλε, ν 
Πεξηθεξεηαθόο δ/ληήο δε δείρλεη λα δηαζέηεη ηα αλάινγα αληαλαθιαζηηθά. Ο ηξόπνο πνπ «δηνηθεί» ε 
θα Μειηηδάλε,  ηαιαηπσξεί ρξόληα ηώξα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ πιιόγνπ δηδαζθόλησλ θαη 
ησλ γνλέσλ, έρεη επαλεηιεκκέλσο θαηαγγειζεί από ηνπο ζπλαδέιθνπο, από ηνπο γνλείο, από ην 
Δ θαη από ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ηεο Γ΄ΕΛΜΕ Αζήλαο, θαζώο αθνξά ζνβαξά πεξηζηαηηθά, αιιά 
ε Δηνίθεζε κε δηάθνξεο ππεθθπγέο, όρη κόλν νιηγώξεζε λα αζθήζεη πεηζαξρηθό θαη δηνηθεηηθό 
έιεγρν, αιιά ηελ «επηβξάβεπζε» ηνπνζεηώληαο ηελ ζηε ζέζε ηνπ δ/ληή όηαλ ην ζρνιείν «ηεο» 
(30ν γπκλ.)  ζπγρσλεύηεθε κε ην 39ν γπκλάζην. Μεηά από ζπλερείο παξεκβάζεηο καο έγηλε ηειηθά 
ΕΔΕ, πνπ νινθιεξώζεθε ηνλ Ινύλην ηνπ 2013.Η απζαηξεζία ηεο Δηνίθεζεο όκσο είλαη ηόζε, πνπ 
αξλείηαη κέρξη ζήκεξα λα καο ελεκεξώζεη θαη λα θέξεη ην ζέκα ζην Τπεξεζηαθό πκβνύιην, παξά 
ηηο παξαζηάζεηο θαη ηα έγγξαθα δηαβήκαηα ηεο Γ΄ΕΛΜΕ,  θαη παξά ηηο δηακαξηπξίεο ηεο 
πιεηνςεθίαο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ 39νπ γπκλαζίνπ. 

Ωρ αιπεηοί ηος κλάδος καηαγγέλλοςμε ηην εςνοιοκπαηία και ηιρ μικποκομμαηικέρ 
ζκοπιμόηηηερ πος εξςπηπεηούν οι παπαπάνω ππακηικέρ ηος Πεπιθεπειακού Διεςθςνηή, ηιρ 
οποίερ δεν ππόκειηαι να ανεσηούμε! Πόζν κάιινλ όηαλ απηέο δίλνπλ ην ζηίγκα γηα ηνλ ηξόπν 
πνπ πξνηίζεηαη λα ελεξγεί ε Δηνίθεζε αλ ε «αμηνιόγεζε» θαη ην λέν πεηζαξρηθό δελ αθπξσζνύλ 
από ηνλ αγώλα καο. 

Θα ζπλερίζνπκε –όπσο νθείινπκε- λα ελεκεξώλνπκε ηνλ θιάδν, θαη ζπληαζζόκελνη κε ηηο 
ΕΛΜΕ, λα παιεύνπκε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δεκόζηνπ ζρνιείνπ θαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ 
ξόινπ, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ, θόληξα ζηηο 
κλεκνληαθέο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη ζε όζνπο ηηο πινπνηνύλ γηα λα δηαιύζνπλ θάζε ζπιινγηθή-
δεκνθξαηηθή θαηάθηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο.   
 

Αζήλα,  25/4/14     Οη Αηξεηνί ηνπ ΑΠΤΔΕ ΑΣΣΙΚΗ 
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