
 

 

 

Περί "ανεξερεύνητων κριτηρίων" 

(ή: όταν οι λέξεις χάνουν το νόηµά τους) 
 

Χαιρετίζουµε και χαιρόµαστε για την "ευαισθησία" της ∆ΑΚΕ ∆.Ε. Πιερίας, σχετικά µε 

τις έννοιες "αξιοκρατία" και "διαφάνεια". 

Περιµέναµε βέβαια, µετά την πρώτη περσινή ανακοίνωσή της, να έχει βελτιωθεί ως 

προς την σηµασιολογία των δύο αυτών λέξεων. Εις µάτην! 

(∆ιότι το να εφαρµόζεις σηµασιολογική ανάλυση ελαστικά, δεν σηµαίνει ότι την εφαρµό-

ζεις και αποτελεσµατικά). 

 

Σε µια εποχή όπου στη χώρα µας ήρθαν τα πάνω κάτω καθώς το τσουνάµι του υπέρο-

γκου δηµόσιου χρέους χτυπά και το χώρο της ∆ηµόσιας εκπαίδευσης, η ∆ΑΚΕ Πιερίας, 

µε έναν άκοµψο τρόπο, προσπάθησε να "υπερασπιστεί" κοµµατικά της στελέχη. 

 

Θα µας ήταν πολύ εύκολο να αρχίσουµε να γράφουµε σελίδες µε τα "κατορθώµατα" των 

∆Ι∆Ε και ΠΥΣ∆Ε την εποχή της "επανίδρυσης" του κράτους από τη Ν.∆. (Όποιος αµ-

φιβάλλει δεν έχει παρά να αναζητήσει τις δεκάδες δικαστικές αποφάσεις που ακύρωσαν - 

και συνεχίζουν να ακυρώνουν - τις "αξιοκρατικές" και "διάφανες" τοποθετήσεις στελε-

χών διοίκησης την προαναφερθείσα εποχή.) 

Βέβαια, το "κακό" υπουργείο Παιδείας του ΠΑΣΟΚ προτίµησε, µετά τις εκλογές του 

2009, να διατηρήσει στις θέσεις τους ΟΛΟΥΣ του ∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές των 

σχολικών µονάδων που είχαν τοποθετηθεί το 2007, µέχρι τη λήξη της θητείας τους. 

Όποιος δεν έχει επιλεκτική µνήµη, σίγουρα θυµάται τις καρατοµήσεις εν µια νυκτί το 

2004 ΟΛΩΝ των στελεχών διοίκησης από την "αξιοκρατική" και "διάφανη" κυβέρνηση 

της Ν.∆. 

Συνάδελφοι της ∆ΑΚΕ, ειλικρινά λυπούµαστε που το "κακό" ΠΑΣΟΚ σας στέρησε επι-

χειρήµατα. Επίσης "ζητάµε συγγνώµη" που το σηµερινό "πασοκ-ικό" ΠΥΣ∆Ε λειτούργησε 

µέχρι σήµερα τόσο άψογα όσο ποτέ άλλοτε. 

 

Αν για σας οι "άριστοι" είναι τα κοµµατικά σας στελέχη και όλοι οι υπόλοιποι είναι "µη 

αρεστοί", αυτό είναι αναφαίρετο δικαίωµά σας και επιλογή σας. Το να υπερτιµάτε όµως τα 

προσόντα των πρώτων και να αποκρύπτετε υποτιµητικά τα προσόντα των άλλων, αυτό 

υπερβαίνει τα εσκαµµένα. 

 

∆υστυχώς από την ανάγνωση της ανακοίνωσής σας δεν προκύπτει αν πρόκειται απλώς 

για ένα περιοδικό κείµενο του στιλ "κάτι πρέπει να λέµε που και που" ή αν αναφέρεστε σε 

κάποια ή κάποιες συγκεκριµένες περιπτώσεις. Αν πρόκειται για το δεύτερο, θα θέλαµε 



 

 

να µάθουµε κι εµείς ποιος ή ποιοι είναι οι συνάδελφοι "που εκδιώχθηκαν". Και να είστε 

σίγουροι, αν πράγµατι είναι έτσι, πρώτοι εµείς θα το καταγγείλουµε ∆ΗΜΟΣΙΑ. 

 

 

 

 

 

Κατερίνη 17 Μαρτίου 2011 

Η  ΠΑΣΚ Καθηγητών ∆.Ε.  Ν. Πιερίας 


