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ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   

 
Ο ΔΔΕ Ευρυτανίας κ. Λουκάς Δημητρίου  εδώ και καιρό  ασκεί μια μορφή διοίκησης στην Δ/νση 

Δ/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας η οποία δημιουργεί έντονα προβλήματα τόσο στην εκπαιδευτική 

κοινότητα όσο και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. 

Με πληθώρα πειθαρχικών διώξεων ενάντια σε συναδέλφους ( για ψύλλου πήδημα ! ), με 

προκαταρκτικές έρευνες και πειθαρχικές ποινές που έχει δρομολογήσει και επιβάλλει σε συναδέλφους, 

αποδιοργανώνει και υπονομεύει συστηματικά την λειτουργία των  μικρών και ευάλωτων σχολείων της 

Ευρυτανίας, με απώτερο στόχο εκτιμούμε, να φθάσει στην λύση του κλεισίματος για κάποια από αυτά 

μέσα από υπηρεσιακό δρόμο, αφού δεν έχει την ευθύτητα και το πολιτικό θάρρος να  αναλάβει την 

ευθύνη της πρότασης για κλείσιμο με πολιτικούς   όρους. Η στοχοποίηση μικρών σχολείων όπως το 

ΕΠΑΛ της Δυτικής Φραγκίστας με πολιορκητικό κριό τις “δήθεν” παραβιάσεις του υπαλληλικού κώδικα 

από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκεί και για ήσσονος σημασίας ζητήματα, κατατείνει όχι στην 

καλύτερη λειτουργία του σχολείου αλλά στην ευθεία υπονόμευσή του και στο άνοιγμα του δρόμου για το 

κλείσιμό του , αφού προσπαθεί να αποδείξει ότι το μικρό αυτό σχολείο λειτουργεί παράνομα. 

Ταυτόχρονα ο τρόπος που επιλέγει να το κάνει αυτό, τιμωρώντας και διασύροντας  συναδέλφους που 

υπηρετούν και προσφέρουν για χρόνια εκεί, στερείται ηθικού προσήμου. 

Την ίδια ώρα προβαίνει σε πειθαρχικούς ελέγχους και σε επιβολή πειθαρχικών ποινών που αν 

ανατρέξουμε στο απώτερο παρελθόν, δύσκολα θα βρούμε, τόσο στην Ευρυτανία όσο και πανελλαδικά. 

Είναι χαρακτηριστικό του τρόπου άσκησης των καθηκόντων του, ότι όσοι πειθαρχικοί έλεγχοι και ποινές 

έχουν επιβληθεί  κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική χρονιά, δεν έχουν επιβληθεί στην Ευρυτανία ούτε από 

το 1974 και μετά. Ενδεικτικά: τιμωρεί συνάδελφο επειδή δεν εκκλησιάστηκε και μάλιστα σε μέρα 

Αργίας!!! ενώ  περικόπτει μεροκάματο άλλου συναδέλφου καθηγητή αναπληρωτή επειδή δεν 

παραβρέθηκε στο σχολείο της διάθεσής του, την ημέρα που ο εκπαιδευτικός είναι συνοδός εκδρομής ( με 

υπογεγραμμένη απόφαση του ιδίου του ΔΔΕ) με το σχολείο τοποθέτησής του!!!. 

Ο τρόπος αυτός άσκησης των καθηκόντων του εν λόγω Δ/ντή ό οποίος σημειωτέον ότι είχε την 

ίδια τακτική και συμπεριφορά κατά το παρελθόν ως ΔΔΕ Φωκίδας, εκτιμούμε ότι δεν συνάδει με το 

δημοκρατικό ήθος άσκησης εξουσίας από τα υπηρεσιακά στελέχη και βεβαίως με το “δέον γενέσθαι” 

που έχουμε συνηθίσει επί δεκαετίες στον ευαίσθητο χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η συμπεριφορά 

αυτή δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα 

σε όλους μας,  αν αυτό είναι το ήθος και ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης που 

θέλει να βάζει και αριστερό πρόσημο στον τρόπο διακυβέρνησης της. 

Καλούμε τον κ. Περιφερειακό Δ/ντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Χρήστο 

Δημητρίου, αλλά και το Υ.Π.Ε.Θ. , τους τοπικούς φορείς αλλά και τους τοπικούς εκπροσώπους της 

κυβέρνησης, να τοποθετηθούν αν εγκρίνουν και αν συνυπογράφουν τέτοιες πρακτικές και συμπεριφορές 

από ένα υπηρεσιακό στέλεχος που για να εγγράψει προσωπικές υποθήκες, υπερβαίνει εαυτόν και 

γίνεται “βασιλικότερος του βασιλέως” . 

Θεωρούμε ότι η καταδίκη και η απομόνωση της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς και  του 

αυταρχισμού, είναι το τελευταίο φύλλο συκής για μια πολιτική ηγεσία που θέλει να δηλώνει  αριστερή. 
 

Υ.Γ. Η ΕΛΜΕ Φωκίδας συμφωνεί ομόφωνα με την ανακοίνωση κάνοντας και την εξής  προσθήκη στο κοινό ψήφισμα: 

«Όλοι οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουμε  πλέον στην πράξη το αντιδραστικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο  και τον  ρόλο των  
διευθυντών  στην εκπαίδευση.. Το  νέο σχολείο της αγοράς που  έφεραν μαζί με τα μνημόνια ,  θέλει τους διευθυντές στο ρόλο 
του μάνατζερ και του ηγέτη  που θα επιβάλλονται στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς με την «πυγμή» για να μην 
αντιδρούν να μην διεκδικούν, να υποτάσσονται στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις μέσα στο σχολείο. Δεν μπορούμε να 
αποδεχτούμε τέτοιες λογικές. Θα παλέψουμε  και θα  τις καταργήσουμε» . 

ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΕΛΜΕ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ 


