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Θεσσαλονίκη, 29-6-2009 
 
 

Προς  
το ΑΠΥΣΔΕ Κ. Μακεδονίας 
τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας κ. Γεώργιο Καρατάσιο 
τον Προϊστάμενο Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής κ. Εμ. Περσυνάκη (μέσω 

της Περ/κης Δ/νσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας) 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 
του Εμμανουήλ Περσυνάκη, διενεργούντος την ΕΔΕ που διέταξε ο 
Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας (3835/4.5.2009) 

 
 
Σχετικά με την ΕΔΕ που ήδη διενεργείται από τον κ. Εμμανουήλ Περσυνάκη για 
τη λειτουργία του Μ.Σ.Θ., θα ήθελα να θέσω υπόψιν σας τα εξής: 
 

1. Στις 4.5.2009, ο Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. και Δ.Ε. Εκπ/σης Κ. 
Μακεδονίας κ. Γεώργιος Καρατάσιος έδωσε εντολή για διενέργεια Ένορκης 
Διοικητικής Εξέτασης (αρ. πρωτ. 3835) στον προϊστάμενο της Δ/νσης Δ.Ε. 
Χαλκιδικής κ. Εμμανουήλ Περσυνάκη, κατόπιν των καταγγελιών μου, 
κατόπιν της έκθεσης του ΣΕΕΔΔ 779/Θ/2008, κατόπιν του εγγράφου 
Φ227/38/17651/Δ2 του ΥπΕΠΘ και κατόπιν της αίτησης εξαίρεσης που 
υπέβαλα (ΕΠ52/24.4.2009). 

2. Στις 21.5.2009 εμφανίστηκε στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ο κ. Εμ. 
Περσυνάκης και είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση μιας ώρας με τον διευθυντή του 
σχολείου κ. Δ. Αναγνωστόπουλο. Στις 22.6.2009 ξεκίνησε η ΕΔΕ από τον κ. 
Περσυνάκη, ενώ ο διευθυντής του Μ.Σ.Θ. ήταν σε θέση να ενημερώνει τους 
καθηγητές-μάρτυρες για τις ερωτήσεις που θα δεχόντουσαν. 

3. Η επιλογή των μαρτύρων από τον κ. Περσυνάκη είναι προκλητικά 
επιλεκτική και εξόφθαλμα στοχευμένη. Αποκλείστηκαν, εκτός του 
καταγγέλλοντος, όσοι συμμετείχαν στη διοίκηση του σχολείου την περίοδο 
της πρώτης καταγγελίας, όσοι είχαν καταθέσει κατά καταγγελλομένων στην 
ΕΔΕ που ξεκίνησε ο κ. Κωνσταντινίδης, όσοι καθηγητές του Μ.Σ.Θ. κατά 
καιρούς εξέφραζαν κριτική στο διοικητικό «μοντέλο» του διευθυντή του. Η 
σκόπιμη επιλογή των μαρτύρων, εκτός από ποιοτική, ήταν και ποσοτική. 
Πολύ μικρός αριθμός καθηγητών από τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων 
δύο σχολικών ετών κλήθηκε για να καταθέσει, όταν το θέμα των εικονικών 
συνελεύσεων, της κατά σύστημα παραποίησης των πρακτικών και των 



παρόντων, αφορά το σύλλογο ενός σχολείου που κάθε χρόνο αριθμεί 120 
τουλάχιστον μέλη. Η παράλειψη του ανακριτή να εξετάσει το σύνολο του 
συλλόγου (ή έστω μεγάλο μέρους του) ως προς τις συνθήκες διενέργειας 
των συνεδριάσεων, ως προς τη συμμετοχή του καθενός σ’ αυτές και την 
υπογραφή των πρακτικών, καθιστά αδύνατη τη διαπίστωση των 
πειθαρχικών παραπτωμάτων που καταγγέλλονται. Ο κ. Περσυνάκης με 
απέκλεισε από τη διαδικασία της ΕΔΕ, ενώ υπήρξα και μάρτυρας δύο 
προσωπικών επαφών με τον προϊστάμενο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αν. 
Θεσσαλονίκης κ. Θ. Ταπανίδη, όπου συζητήθηκε η υπόθεση του Μ.Σ.Θ. 
(21.10.2008, 30.4.2009). Με την πράξη του αυτή, ο κ. Περσυνάκης μου 
απέκλεισε και τη δυνατότητα να δώσω επιπλέον στοιχεία για την κάλυψη 
που παρείχε ο προϊστάμενος κ. Θ. Ταπανίδης στη διοίκηση του Μ.Σ.Θ. από 
το Φεβρουάριο του 2008, για την υπόθεση που του κατήγγειλα. Μια 
υπόθεση, που μετά και την παρέμβαση του ΣΕΕΔΔ και του ΥπΕΠΘ, έφτασε 
να διερευνάται από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας. 
Όμως, ο διενεργών την ΕΔΕ, με την συγκεκριμένη επιλογή μαρτύρων, 
διαστρεβλώνει και συρρικνώνει τα στοιχεία των καταγγελιών. Από την 
άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της μεθόδευσης και του προειλημμένου 
πορίσματος, μάρτυρες που ξεχάστηκαν μέσα στη φούρια της επίσπευσης, 
μετέβησαν για κατάθεση στο γραμματέα της ΕΔΕ στη Δ/νση Β/θμιας Αν. 
Θεσ/νίκης, χωρίς την παρουσία του ανακριτή κ. Περσυνάκη. 

4. Η ποσοτική επιλογή των μαρτύρων είναι ένα από τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν την πρόθεση σμίκρυνσης της ΕΔΕ σε χρόνο δυσανάλογα 
μικρό (3-4 μέρες) με την υπόθεση. Οι μάρτυρες εξετάζονται σε μία ή σε 
ελάχιστες ερωτήσεις, που δεν στοχεύουν στη διαπίστωση του κατά πόσον 
οι γενικές συνελεύσεις διεξάγονται χωρίς την προβλεπόμενη απαρτία, κατά 
πόσον τα πρακτικά τους κατά σύστημα αλλοιώνονται, κατά πόσον η 
διοικητική λειτουργία του σχολείου είναι από ελλιπής ως εικονική, κατά 
πόσον ο διευθυντής του σχολείου διχάζει το σύλλογο, υποβαθμίζει το 
εκπαιδευτικό έργο και σπιλώνει τους διαφωνούντες μ’ αυτόν. Μια 
αντιπαραβολή των μαρτύρων που κλήθηκαν με τα άτομα που υπογράφουν 
τα παραποιημένα πρακτικά θα δείξει του λόγου το αληθές. 

5. Ερωτήσεις αξιολόγησης προσώπων και γεγονότων αντικαθιστούν 
ερωτήσεις για τη διαπίστωση των καταγγελλόμενων γεγονότων. «Τι έχουν 
αυτοί οι δυο -ο Ζυγούρας και ο Αναγνωστόπουλος- και μαλώνουν;» είναι 
ερώτηση που καταφανέστατα ανάγει την ουσία των καταγγελιών σε 
προσωπικό ζήτημα, περιορίζει τα γεγονότα, καθοδηγεί το μάρτυρα και 
πιστοποιεί ότι ο ανακριτής παραβλέπει τα καταγγελλόμενα. Μη 
προβλεπόμενες από τη διαδικασία ερωτήσεις για το ήθος προσώπων, 
(όταν μάλιστα το πρόσωπο στο οποίο αφορά η ερώτηση είναι μόνον ο 
καταγγέλλων), απλώς επιβεβαιώνουν την προκατάληψη του ανακριτή. 

6. Ο ανακριτής αρνήθηκε την κατάθεση σε όσους αυθορμήτως προσφέρθηκαν 
να καταθέσουν, αρνήθηκε δε και την παραλαβή εγγράφων που οι ίδιοι 
επιθυμούσαν να του παραδώσουν. 
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7. Η απουσία γραπτών κλητεύσεων, η απουσία δήλωσης αθρήσκου, όρκου, 
ευαγγελίου (ή άλλου ιερού βιβλίου) και η απουσία προφορικής μνείας για 
τη φύση και τη βαρύτητα που έχει μια ένορκη διαδικασία, αποτελούν 
επιπλέον στοιχεία ατελούς εκτέλεσης της ΕΔΕ, που συνδυαζόμενα με τα 
προηγούμενα, αποδεικνύουν έλλειψη αμεροληψίας και σκοπιμότητα του 
ανακριτή. 

 
Σε τηλεφωνική συνομιλία που είχα στις 26.6.2009, ο κ. Περσυνάκης με 
πληροφόρησε πως δεν θα με καλέσει ως μάρτυρα στην ΕΔΕ, παρά μόνο εάν 
αργότερα το κρίνει αναγκαίο. Η άρνηση του ανακριτή σε ουσιώδη μάρτυρα και 
οι πληροφορίες που είχα από συναδέλφους-μάρτυρες της ΕΔΕ, με οδήγησαν στο 
συμπέρασμα πως η διαδικασία των μαρτυρικών καταθέσεων πρόκειται σύντομα 
να ολοκληρωθεί. 
 
 
Όσα αναφέρθηκαν, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτή η ΕΔΕ είναι πλήρως 
προσχεδιασμένη και δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της διαδικασίας. Βάσει 
των στοιχείων που έθεσα υπόψιν σας, ζητώ την εξαίρεση του κ. Εμμανουήλ 
Περσυνάκη από τη διενέργεια της ΕΔΕ, επειδή ο ίδιος συμπεριφέρεται 
μεροληπτικά, επειδή υφίστανται σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το ανεπηρέαστο 
της κρίσεως και της αντικειμενικότητάς του, έναντι δύο βασικών 
καταγγελλόμενων, του κ. Ταπανίδη και του κ. Αναγνωστόπουλου και έναντι 
εμού του καταγγέλλοντος. 
 

 
 

Ο αιτών 
 
 
 
 

 Στέργιος Ζυγούρας 
 Καθηγητής ΠΕ16 στο Μουσικό Σχ. Θεσ/νίκης 

 
 
 
 
 

Συνημμένα: Σελίδες 201, 1 CD-ROM, 1 DVD-Video 
 


