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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Καταγγελία ή πολιτική “αυτοχειρία” ; 
(µε αφορµή την απόσπαση συναδέλφου δασκάλου σε γραφείο βουλευτή) 

 
 

Η  ∆.Α.Κ.Ε.  Π.Ε.  Ν. Ιωαννίνων στην προσπάθειά της να βγει απ’ τη «χειµερία 
της νάρκη» και να αρθρώσει καταγγελτικό – αντιπολιτευτικό λόγο, βρήκε τον τρόπο: 
Με «αυτοχειρία»! 

Μόνο ένας αβέλτερος θα είχε το θράσος να καταγγείλει, στην ουσία, τον ίδιο 
του τον εαυτό, µε χαλκευµένες και ελλιπείς πληροφορίες, που λειτουργούν ως 
«µπούµερανγκ» για τον ίδιο. 

Είναι γνωστό «τοις πάσι» ότι µετά τις αναξιοκρατικές κρίσεις των στελεχών εκ-
παίδευσης το 2007, η συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συµβουλίων έγινε µόνο µε κοµ-
µατικά και αναξιοκρατικά κριτήρια. Έτσι η πλειοψηφία των µελών των σηµερινών 
Υπηρεσιακών Συµβουλίων αποτελείται από µεγαλοστελέχη και Γενικούς Συµβού-
λους της ∆.Α.Κ.Ε. 

Στην αρχή του έτους το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε τη διαδικασία για την 
απόσπαση ενός συναδέλφου δασκάλου, ως συνεργάτη, σε γραφείο βουλευτή του Ν. 
Ιωαννίνων, µετά από αίτηµα του βουλευτή. – Είναι νόµιµο πολιτικό δικαίωµα όλων 
των βουλευτών, να επιλέγουν τους συνεργάτες τους για την άσκηση των καθηκό-
ντων τους. –  Για το σκοπό αυτό τέθηκε το αίτηµα της απόσπασης του δασκάλου προς 
το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αντικαταστάτης, που θα ανα-
πληρώσει τον συγκεκριµένο συνάδελφο στα καθήκοντά του στο σχολείο. 

Πριν δύο περίπου µήνες το ΠΥΣΠΕ  Ιωαννίνων – του οποίου η πλειοψηφία των 
µελών αποτελείται από µεγαλοστελέχη και  Γενικούς Συµβούλους της ∆.Α.Κ.Ε, 
όπως προαναφέρθηκε, απάντησε ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ στο παραπάνω αίτηµα του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Στην ουσία δηλαδή, η οµόφωνη θετική γνωµοδότηση του 
ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων είναι αυτή που επέτρεψε στην έκδοση Απόφασης στις 11 Φε-
βρουαρίου 2010, από το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόσπαση του συναδέλ-
φου δασκάλου. 

Ο ∆ιευθυντής Α΄/θµιας Εκπ/σης και Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, ενώ είχε 
από τότε στη διάθεσή του, δάσκαλο χωρίς ωράριο, στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ροδοτοπί-
ου Ιωαννίνων, (και δεν ξέρουµε ακόµη πόσοι άλλοι τέτοιοι –ηµέτεροι; – δάσκαλοι 
βρίσκονται σε σχολεία χωρίς ωράριο), προτίµησε να κρατήσει το έγγραφο της από-
σπασης του συναδέλφου απ’ το 27ο ∆ηµοτικό Σχολείο στο συρτάρι του, επί ένα µήνα, 
χωρίς να δίνει εντολή για την υλοποίηση της απόσπασης. Μόλις πριν λίγες µέρες ανα-
γκάστηκε τελικά να υλοποιήσει την Απόφαση, µετακινώντας µια δασκάλα απ’ το ∆η-
µοτικό Σχολείο Ροδοτοπίου, στο 27ο Ιωαννίνων, τοποθετώντας, τον χωρίς ωράριο (η-
µέτερο;) δάσκαλο στην τάξη της συναδέλφισσας, γιατί ο ίδιος αρνήθηκε να µετακινη-
θεί! 

ΠΠ..ΑΑ..ΣΣ..ΚΚ..  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  

ΠΠ..ΕΕ..    ΝΝ..  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΙΙΝΝΩΩΝΝ  



 2 

Κι εδώ αναρωτιέται κανείς! Τι υποκρισίες, τι φαρισαϊσµός και τι παιγνίδια είναι 
αυτά συνάδελφοι τις ∆.Α.Κ.Ε;  Με τέτοιες κουτοπονηριές θα πείσετε τον κόσµο ότι 
«δεν εξασφαλίστηκε» τάχα «η αναπλήρωση του συναδέλφου από το Υπουργείο Παι-
δείας και ότι προκλήθηκε αλυσιδωτή αναστάτωση στα σχολεία της περιοχής;»  

Ή έχετε την εντύπωση ότι ο Πρόεδρος του Συλλόγου ∆ασκάλων – Νηπιαγωγών 
Ν. Ιωαννίνων, εναντίον του οποίου βάλετε, δεν έχει τη «νοηµοσύνη» να παρακολουθεί 
τους τακτικισµούς σας και να αποφεύγει τις  «κακοτοπιές» και τις παγίδες, που στην 
ουσία στήνετε όχι εναντίον του ή εναντίον της ΠΑΣΚ, αλλά εναντίον του ίδιου σας του 
εαυτού, καθοδηγούµενοι αποκλειστικά απ’ τη µοναδική ιδεολογία που σας διακατέχει: 
τον πολιτικό αριβισµό και το πολιτικό αµοραλισµό! 

Την «αναστάτωση» και την «προβολή» του θέµατος την προκαλεί µόνος του ο 
∆ιευθυντής Α/θµιας Εκπ/σης Ν. Ιωαννίνων, για µικροπολιτικούς λόγους, που «πηγαί-
νοντας για µαλλί βγαίνει τελικά κουρεµένος», µε τις εξυπνακίστικες πρακτικές του, ως 
Γενικός Σύµβουλος της ∆.Α.Κ.Ε. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. Η ∆ιεύθυνση της 
Α/θµιας Εκπ/σης Ν. Ιωαννίνων απέφευγε επί ένα µήνα να δώσει λύση στο ζήτηµα 
της αναπλήρωσης, για να κάνει πολιτική σπέκουλα, το ίδιο ακριβώς που κάνει 
σήµερα και η παράταξη της ∆.Α.Κ.Ε. Ιωαννίνων, χωρίς βέβαια να υπολογίζει ότι 
όλοι γνωρίζουν πως η Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, πέρασε πρώτα µέσα 
απ’ την ΟΜΟΦΩΝΗ ΘΕΤΙΚΗ Απόφαση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, πέφτοντας έτσι 
µέσα «στο λάκκο», που η ίδια έστησε! 

 Όλα τα παραπάνω συνάδελφοι της ∆.Α.Κ.Ε., δε συνιστούν καταγ-
γελία, αλλά ΠΟΛΙΤΙΚΗ «ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑ»!  Στην ουσία, η ∆.Α.Κ.Ε.  
Π.Ε.  Ν. Ιωαννίνων  καταγγέλλει τον εαυτό της!  

Η ∆.Α.Κ.Ε. Π.Ε. Ιωαννίνων σαφώς και γνωρίζει ότι τέσσερις δάσκαλοι είναι 
ήδη αποσπασµένοι, µε την ίδια διαδικασία, σε γραφεία ηπειρωτών βουλευτών της Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας, εκ των οποίων δύο στο Γραφείο του Γιαννιώτη κοινοβουλευτικού εκ-
προσώπου της Νέας ∆ηµοκρατίας. Έχει λοιπόν και ο φαρισαϊσµός τα όριά του. Οι 
µεθοδεύσεις, ο λαϊκισµός καθώς επίσης και οι άστοχες, εµπαθείς επιθέσεις εναντίον 
του Προεδρείου του Συλλόγου ∆ασκάλων – Νηπιαγωγών Ν. Ιωαννίνων, δείχνουν την 
ένδεια πολιτικών απόψεων και θέσεων.  

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες εκτός σχολείων στηρίζεται στην 
κείµενη νοµοθεσία. Σήµερα όµως κινείται σε θετική κατεύθυνση η απόφαση της κυ-
βέρνησης, σε αντίθεση µε όλες τις προηγούµενες πρακτικές, να µειώσει τις αποσπάσεις 
σε υπηρεσίες εκτός σχολείου των εκπαιδευτικών της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης. 
Αποτελεί ένα πρώτο βήµα για την υλοποίηση της πάγιας θέσης του κλάδου για τη µη 
απόσπαση εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες εκτός σχολείου. 

 Μέσα στα πλαίσια αντιµετώπισης της δηµοσιονοµικής κρίσης, έχει ήδη νοµοθε-
τηθεί και θα ισχύσει απ’ το φετινό Αύγουστο, η επιστροφή  των αποσπασµένων, σε 
άλλες υπηρεσίες εκπαιδευτικών, µε καθήκοντα διάφορα της ειδικότητάς τους, αποδει-
κνύοντας έµπρακτα το ενδιαφέρον της κυβέρνησης, για την απρόσκοπτη λειτουργία 
των σχολείων και την προσφορά καλύτερης εκπαίδευσης στους µαθητές.  

 
       Ιωάννινα    21 – 3 – 2010 

  


