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   «Ώδινεν όρος και έτεκεν …….αξιοκρατία και διαφάνεια (κρίσεις στελεχών 
εκπαίδευσης 2010-11)» 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  

 Με έκπληξη διαβάσαμε μια ανακοίνωση της ΠΕΚ Πειραιά όπου το θράσος 
περισσεύει. Η πρώτη απορία που μας δημιουργήθηκε είναι ότι αναφέρει 
ιδεολογικοπολιτικούς φορείς άλλων παρατάξεων. Αλήθεια οι συνάδελφοι της ΠΕΚ 
οι οποίοι κατά το παρελθόν καμάρωναν για τον ιδεολογικοπολιτικό τους φορέα 
(ΠΑΣΟΚ) σήμερα ντρέπονται να το αναφέρουν; Τους καταλαβαίνουμε αλλά δεν 
συμπάσχουμε. 
 Η ΔΑΚΕ ουδέποτε απέκρυψε την ιδεολογικοπολιτική (όχι κομματική) τοποθέτηση 
της. Παρόλα αυτά όλοι θυμάστε ότι η ΔΑΚΕ ήταν αυτή η οποία έκρινε και κατέκρινε 
με δριμύτητα στελέχη που ανήκαν και ανήκουν στον ιδεολογικοπολιτικό της φορέα, 
από τη στιγμή που οι πράξεις τους ήταν αντίθετες με τις θέσεις της και γενικότερα 
του κλάδου μας. Έτσι και σήμερα δε θα διστάσουμε να κρίνουμε τον οποιονδήποτε 
σε όποια θέση και αν βρίσκεται. 
  Όσον αφορά τις κρίσεις των στελεχών της εκπαίδευσης, οι νοσταλγοί της 
«διαφάνειας και της αξιοκρατίας», ονειρεύονται  ακόμα τις  «διαφανείς και 
αξιοκρατικές» κρίσεις του 2010 (Διευθυντές Εκπαίδευσης) και του 2011 
(Διευθυντές σχολείων). 
  Συνάδελφοι ο κλάδος δεν έχει ξεχάσει τις κρίσεις του 2010, όπου ο εκλεκτός της 
παράταξης ΠΑΣΚ (σήμερα ΠΕΚ – αύριο δεν ξέρουμε πως) αν θυμόμαστε καλά 
εξέπεσε της θέσης του μετά από απόφαση του Διοικητικού Εφετείου με 
αποτέλεσμα την τοποθέτηση της απερχόμενης Διευθύντριας αναδρομικά από το 
2010, την απονομή του Α βαθμού και του επιδόματος θέσης που εδικαιούτο. 
  Ας σκεφτούν οι συντάκτες του κειμένου της ΠΕΚ ότι ίσως οι ίδιοι ώθησαν τους 
συναδέλφους στη συγκεκριμένη επιλογή, φοβούμενοι μήπως ξαναζήσουν την 
εποχή 2010 – 2012 δηλαδή την εποχή της αλαζονείας, του αυταρχισμού και της 
κλειστής πόρτας της Διεύθυνσης, με στέλεχος της παράταξης σας να 
διατυμπανίζει σε όλους τους ορόφους ότι «εδώ εγώ αποφασίζω». 
 Όσον αφορά για τις επιλογές μας, η ΔΑΚΕ είχε δηλώσει ότι τόσο στις 
διαδικασίες επιλογής μελών του ΠΥΣΔΕ όσο και Διευθυντή Εκπαίδευσης, δε 
συμμετέχει απαξιώνοντας και τις δύο διαδικασίες με τη μη συμμετοχή 
στελεχών μας σε αυτές. 
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