
 

20 Νοεμβρίου 2015 

Το "νζο" κριαμβεφει! Γι’ αυτι τθ φορά επανζρχεται θ ςυνζντευξθ ςτθν επιλογι 

ςτελεχών!!! 

  

 Με μια τετραςζλιδθ τροπολογία που απζςτειλε ςτθ ΔΟΕ για ζκφραςθ γνϊμθσ μζςα ςε 4 θμζρεσ 
(μζχρι 24-11-2015), ο Τπουργόσ Παιδείασ αλλάηει για μια ακόμθ φορά το ςφςτθμα επιλογισ ςτελεχών 
εκπαίδευςθσ, επαναφζροντασ για τουσ Διευκυντζσ εκπαίδευςθσ τθ ςυνζντευξθ, τθν οποία με 
τυμπανοκρουςίεσ είχε καταργιςει θ θγεςία Μπαλτά-Κουράκθ δθλϊνοντασ πωσ τθ χρθςιμοποιοφςε το 
παλιό ςφςτθμα εξουςίασ για να ελζγχει τα πράγματα.  
 Θ διαφορά με το παρελκόν είναι ότι θ ςυνζντευξθ δε κα δίνεται ςτο Κεντρικό υμβοφλιο 
Επιλογισ, αλλά ςε Περιφερειακά υμβοφλια που κα διορίηει ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ!!! 
 Ο ςτόχοσ προφανισ. Μετά τον διοριςμό των Περιφερειακϊν Διευκυντϊν για τον οποίο θ Χϊρα 
ζγινε διεκνϊσ ρεηίλι και τον διοριςμό μελϊν ςτα ΠΤΠΕ, ο κφριοσ Φίλθσ κζλει να διορίςει και τουσ 
Διευκυντζσ εκπαίδευςθσ!!! 
 Παρά το γεγονόσ ότι είχε εξαγγείλει διάλογο ωσ τθν άνοιξθ, για όλα τα κζματα τθσ Παιδείασ, 
προχωρά ςε αποςπαςματικζσ ρυκμίςεισ που μοναδικό ςτόχο ζχουν τθν πλιρθ άλωςθ τθσ διοίκθςθσ 
τθσ εκπαίδευςθσ από τουσ κομματικοφσ του φίλουσ και κάκε φορά νομοκετεί κατά το δοκοφν και κατά 
πϊσ ςυμφζρει τθν κομματικι του πελατεία! 
  Ζτςι λοιπόν: 

 Οι Διευκυντζσ ςχολείων επιλζχκθκαν με ψθφοφορία 

 Οι Υποδιευκυντζσ ςχολείων επιλζχκθκαν με ψθφοφορία 

 Οι Συντονιςτζσ εξωτερικοφ επιλζχκθκαν με ςυνζντευξθ ςτο υμβοφλιο επιλογισ υντονιςτϊν 

 Οι Διευκυντζσ εκπαίδευςθσ κα επιλεγοφν με ςυνζντευξθ από τα ΑΠΤΠΕ που κα διορίςουν οι 
Περιφερειακοί Διευκυντζσ και εκλογζσ 

 Οι Σχολικοί Σφμβουλοι όταν κα κρίνει ο Τπουργόσ ότι ζχει ζρκει θ ςτιγμι, με όποιο τρόπο 
κεωριςει ότι κα τον βολεφει, ϊςτε να επιλζξει, αν προλάβει, όποιουσ επικυμεί το νζο ςφςτθμα 
αριςτεροακροδεξιάσ εξουςίασ των ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ!!! 

 Για τθν Κυβζρνθςθ τελικά, καλφτεροσ τρόποσ επιλογισ των ςτελεχϊν είναι αυτόσ που κάκε 
φορά νομίηει ότι κα βγάλει αυτοφσ που κζλει!!! Όςο μικραίνει λοιπόν το ςϊμα των πολιτικϊν τθσ φίλων 
(και αυτό γίνεται με ραγδαίουσ ρυκμοφσ), τόςο πιο ξεδιάντροπεσ γίνονται οι μζκοδοι που χρθςιμοποιεί 
για να τουσ επιλζξει!  
 Θ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κεωρεί απαράδεκτθ 
τθν τροπολογία, τθ μεκόδευςθ αλλά και τθ διαδικαςία. Αν ο Τπουργόσ Παιδείασ επικυμεί πραγματικά 
ουςιαςτικό διάλογο με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, οφείλει να παρουςιάςει ζνα ολοκλθρωμζνο 
ςχζδιο για τθν επιλογι όλων των ςτελεχών εκπαίδευςθσ κι όχι να ψάχνει να βρει ςυνζνοχουσ ςε 
τροπολογίεσ και ρυκμίςεισ, που μοναδικό ςτόχο ζχουν τθν πλιρθ κομματικοποίθςθ τθσ διοίκθςθσ τθσ 
εκπαίδευςθσ. 
 Σα εφκολα λόγια ανζμελων αντιπολιτευτικϊν εποχϊν ζχουν περάςει, όλοι ζχουν πια αντιλθφκεί 
ότι οι νζοι Σριτομνθμονιακοί "ςωτιρεσ" αντί να ςκίηουν μνθμόνια όπωσ υπόςχονταν, κομματιάηουν και 
τθν τελευταία ελπίδα που είχαν οι εργαηόμενοι ότι τα πράγματα μποροφν να αλλάξουν προσ το 
καλφτερο. ε αυτι τουσ τθν επιλογι κα βρουν απζναντί τουσ όλουσ τουσ εργαηομζνουσ και όλθ τθν 
κοινωνία. 
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