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ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

Το προεδρείο του Δ.Σ της ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ πραγματοποίησε παράσταση 

διαμαρτυρίας στον Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης, μετά τα γεγονότα που 

διεξήχθησαν σε σχολείο του Πύργου, όπου διευθυντής προσπάθησε  να εκφοβίσει τους 

συναδέλφους, που με δική τους πρωτοβουλία συγκάλεσαν συνεδρίαση συλλόγου και 

εξέδωσαν ψήφισμα κατά της αυτοαξιολόγησης. Ο συγκεκριμένος διευθυντής, αρχικά, 

υποστήριξε ψευδώς ότι δεν ήταν σύννομη η ενέργεια αυτή. Στη συνέχεια προσπάθησε 

να διαμορφώσει το περιεχόμενο του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων με τέτοιο 

τρόπο ώστε να αλλοιωθεί η διαδικασία της συνεδρίασης και να φανεί ότι κατά τη 

διάρκειά της εισηγήθηκε ομάδες εργασίας, τις οποίες οι συνάδελφοι αρνήθηκαν. Μια 

ενέργεια άνευ περιεχομένου, που όμως είναι ενδεικτική της προσπάθειας δημιουργίας 

υπονοιών για πιθανές ευθύνες των συναδέλφων. (Τελικά το μόνο επιχείρημα υπέρ της 

αυτοαξιολόγησης  είναι ο φόβος). Εκτός αυτού η όλη συμπεριφορά του εν λόγω 

διευθυντή ήταν αντιδημοκρατική, στοχοποιώντας μάλιστα συγκεκριμένους 

συναδέλφους, που δεν υπάκουαν στις αυθαιρεσίες του. Οι φορτικές πιέσεις του 

διευθυντή, η αντιδημοκρατική συμπεριφορά  και η καλλιέργεια κλίματος φόβου προς 

τους συναδέλφους προσπάθησαν να κάμψουν την αποφασιστική στάση των 

εκπαιδευτικών χωρίς όμως αποτέλεσμα. 

Εκθέσαμε την κατάσταση στον προϊστάμενο, τονίζοντας ότι τέτοιες αυταρχικές 

συμπεριφορές διευθυντών έχουν καταγγελθεί στην ΕΛΜΕ και για άλλα σχολεία της 

Ηλείας. Επίσης παρατηρούνται σε κάποιες περιπτώσεις σχολείων ισχνές μειοψηφίες με 

παρότρυνση των διευθυντών, να επιδιώκουν τη δημιουργία  ομάδων εργασίας, 

καταστρατηγώντας τις αποφάσεις της πλειοψηφίας του συλλόγου. Τους ξεκαθαρίζουμε 

ότι η συγκρότηση ομάδων  προϋποθέτει  την έγκριση του συλλόγου. 

Δηλώνουμε για άλλη μια φορά την αμέριστη συμπαράσταση μας στους 

συναδέλφους που αντιστέκονται στην επιβολή της αυτοαξιολόγησης. Θα είμαστε δίπλα 

σε αυτούς που αντιδρούν και απέναντι σ’ αυτούς που έρχονται να την επιβάλλουν. Δεν 

θα ανεχτούμε σε καμία περίπτωση απειλές διευθυντών προς συναδέλφους και υπόνοιες 

περί μελλοντικής αρνητικής τους αξιολόγησης («και οι κρίνοντες θα κριθούν!»).  

        Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης έχει μείνει μέχρι 

τώρα «νεκρό γράμμα» στην συντριπτική πλειοψηφία  των σχολείων του νομού. Από την 

άλλη κάνουμε έκκληση στα ελάχιστα  σχολεία που φέρονται διατεθειμένα να 

υλοποιήσουν τη διαδικασία αυτή, να επανεξετάσουν τη στάση τους. Πέρα από τις 

όποιες προσωπικές φιλοδοξίες εξέλιξης ή τις φοβίες των πιθανών κυρώσεων υπάρχει 

και το δημόσιο σχολείο που πρέπει να υπερασπιστούμε. Η αυτοαξιολόγηση είναι η 

«κερκόπορτα»  για την άλωση του. 
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Τέλος καλούμε τους διευθυντές των σχολείων να προβαίνουν σε λεπτομερή 

ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τα περί αυτοαξιολόγησης, ώστε να αντιληφθούν 

οι συνάδελφοι και τον τεράστιο όγκο εργασίας που προβλέπεται να γίνεται εκτός 

ωραρίου, αλλά κυρίως το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή επιχειρεί να καταστήσει τον 

εκπαιδευτικό κλάδο υπόλογο για τις ελλείψεις της άνωθεν εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Ο αγώνας κατά της αυτοαξιολόγησης είναι αγώνας για την υπεράσπιση του 

δημόσιου σχολείου! 

 


