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(Ν)τροπολογία για τθν «επιλογι» ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ:  
Επιςτροφι ςτα «γαλάηια» παιδιά του 2004!! 

  
 Με μια (ν)τροπολογία βγαλμζνθ από το χρονοντοφλαπο τθσ ιςτορίασ τθσ δεξιάσ παράταξθσ, που 
κυμίηει και το πρόςφατο παρελκόν τθσ επανίδρυςθσ του κράτουσ επί Καραμανλι, θ Κυβζρνθςθ τθσ Ν.Δ. και 
θ υπουργόσ Παιδείασ θ κ. Κεραμζωσ, μασ επαναφζρουν ςτισ αλιςτου μνιμθσ εποχζσ του 2004. Τότε που, ςε 
μια νφχτα, «καρατόμθςαν» όλα τα ςτελζχθ τθσ  Διοίκθςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ και τοποκζτθςαν ςτισ κζςεισ 
τουσ τα «δικά» τουσ παιδιά. 

Η κυρία Κεραμζωσ, εηιλωςε τισ "δάφνεσ" τθσ κυρίασ Γιαννάκου και προχωρά 16 χρόνια μετά, με τισ 
ίδιεσ αναξιοκρατικζσ και κομματικζσ διαδικαςίεσ διοριςμοφ των «θμετζρων». Οι προεκλογικζσ δεςμεφςεισ 
τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ν.Δ. για διαφάνεια και αξιοκρατία ςτθ ςτελζχωςθ τθσ Διοίκθςθσ δεν ιταν τίποτε άλλο, 
παρά μόνο λόγια του αζρα. 

Η υπουργόσ Παιδείασ -που διατυμπάνιηε από πζρυςι πωσ τάχα ιταν ζτοιμθ- ζνα χρόνο τϊρα δεν 
κατάφερε να ειςάγει ςτθ Βουλι για ψιφιςθ ζνα νομοςχζδιο για τθν επιλογι ςτελεχϊν που να εγγυάται 
τθν αξιοκρατία! Είναι θ ίδια θ κ. Κεραμζωσ που, εν μζςω πανδθμίασ, χωρίσ κανζνα διάλογο με τθν 
εκπαιδευτικι κοινότθτα, ψιφιςε μόλισ τον Ιοφνιο, το πολυνομοςχζδιο για τθν Παιδεία το οποίο προζβλεπε 
και τθν παράταςθ τθσ κθτείασ των ιδθ υπθρετοφντων Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ!! 

Αποδεικνφεται ζτςι, πωσ κανζνα ςχζδιο, κανζνα όραμα για τθν Παιδεία και τθν εκπαίδευςθ δεν ζχει. 
Νομοκετεί "ωσ ζτυχε" κάκε φορά, ανάλογα με τισ πιζςεισ που δζχεται. Πιζηουν οι ςχολάρχεσ, ψθφίηει νόμο 
για απολφςεισ ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν, πιζηουν κομματικά ςτελζχθ τθσ ΝΔ, διορίηει τα ςτελζχθ τθσ 
Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ. Πόςεσ πιζςεισ να αντζξει κι αυτι;  

Η όλθ διαδικαςία δεν απζχει από τθ γελοιότθτα. Είναι γελοιότθτα! 

Ζνα διοριςμζνο από τθν υπουργό πενταμελζσ ςυμβοφλιο (ςτο οποίο οφτε καν οι αιρετοί κα 
ςυμμετζχουν) κα αποφαςίςει μζςα ςε πζντε μζρεσ, από τουσ φακζλουσ των υποψθφίων -χωρίσ καν τθν 
παρουςία τουσ ςτο ςυμβοφλιο- ποιοι είναι οι καταλλθλότεροι για Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ. Πρόκειται για 
ευτελιςμό και γελοιοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ. Με "αγωνία" αναμζνουμε κι αυτι τθ φορά να 
δοφμε ποιοι «πρόκυμοι» Πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι κα δεχτοφν να παίξουν αυτόν τον ρόλο.. 

Ζτςι αντιλαμβάνεται θ κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ και θ κ. Κεραμζωσ τθ ςτελζχωςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ 
Εκπαίδευςθσ. Με κατάργθςθ των μοριοδοτοφμενων κριτθρίων επιλογισ, με αποπομπι των αιρετϊν από 
τα ςυμβοφλια και με διοριςμό ςτισ κζςεισ των "δικϊν τθσ παιδιϊν". Είναι αυτι θ νοοτροπία που 
διαχρονικά διατρζχει τισ κυβερνιςεισ τθσ ΝΔ να αντιμετωπίηουν το κράτοσ ωσ λάφυρο και τισ κζςεισ ωσ 
"ιμάτια" για τουσ «θμζτερουσ». 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν ΠΕ, καταγγζλλει ςε όλο τον εκπαιδευτικό κόςμο τισ 
απαράδεκτεσ μεκοδεφςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ ΝΔ και τθσ κ. Κεραμζωσ που γυρίηουν τθν εκπαίδευςθ χρόνια 
πίςω, ςτθν εποχι των «Μαυρογιαλοφρων». 

Καλοφμε τα Κόμματα τθσ αντιπολίτευςθσ να «ςφυροκοπιςουν» τθν τροπολογία που παραβιάηει 
κάκε αρχι διαφάνειασ και διαιωνίηει τθν «θμετεροκρατία». Καλοφμε επίςθσ τθ Διδαςκαλικι Ομοςπονδία 
Ελλάδασ να τοποκετθκεί άμεςα για το κζμα και να καταγγείλει τθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου 
Παιδείασ  για τον απαράδεκτο, για μια ακόμθ φορά, εμπαιγμό. Να απαιτιςει εδϊ και τϊρα τθν απόςυρςθ 
τθσ (ν)τροπολογίασ και τθν κακιζρωςθ ενόσ αδιάβλθτου ςυςτιματοσ επιλογισ ςτελεχϊν με αντικειμενικά και 
μετριςιμα κριτιρια που κα εγγυάται τθ διαφάνεια και τθν αξιοκρατία. 
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