Στέργιος Ζυγούρας
Κ. Καραμανλή 14
551 33 Καλαμαριά
τηλ. 2310456685
szygouras [at] sch.gr

Προς τον προϊστάμενο
Του Περιφερειακού Γραφείου Θεσ/νίκης
του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Μητροπόλεως 19
546 24 Θεσσαλονίκη
seedpgrh [at] yahoo.gr

Θεσσαλονίκη, 5-3-2008
Θέμα: Αναφορά παραποίησης πρακτικών του συλλόγου διδασκόντων στο
Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Μέσω αυτής της αναφοράς σας γνωστοποιώ την παραποίηση της πράξης 59/1812-2007 του Συλλόγου Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για ένα πρακτικό συνεδρίασης που ουδέποτε έγινε. Συντάχθηκε κατόπιν
εντολής του Διευθυντή του σχολείου κ. Δημήτριου Αναγνωστόπουλου και
κλήθηκαν ως παρόντα, 75 άτομα, μέλη του συλλόγου να το υπογράψουν, επειδή τα
ονόματά τους τοποθετήθηκαν αυθαίρετα στο πρακτικό. Εν συντομία το χρονικό
έχει ως εξής:
 Αρχές Ιανουαρίου 2008 ο διευθυντής και η γραμματεία καλούν
προσωπικά τα μέλη του συλλόγου που αναφέρονται ως παρόντα στη
«συνεδρίαση» της 18-12-2007 να υπογράψουν.
 23-1-2008: το ζήτημα της παραποίησης τίθεται από μένα στη
συνεδρίαση του συλλόγου, ως θέμα τυπικό (ευθύνες διευθυντή,
συλλόγου, νομικές συνέπειες από την αλλοίωση εγγράφων), ως θέμα
παιδαγωγικό (το πρακτικό αφορούσε σε «αναπλήρωση των χαμένων
διδακτικών ωρών λόγω της μαθητικής κατάληψης») και συναδελφικό
(59 ως τότε υπογράφοντες «καλούσαν» όσους δεν ήθελαν να
υπογράψουν να εμφανιστούν ως διαφωνούντες).
 1-2-2008: υποβάλλω προσωπική καταγγελία στον Δ/ντή Δευτεροβάθμιας
Εκ/σης Αν. Θεσ/νίκης κ. Θεόδουλο Ταπανίδη (αρ πρωτ. 816)
κοινοποιώντας την στη διεύθυνση, την υποδιεύθυνση και το σύλλογο του
Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (αρ πρωτ. 258). [Σ1]
 5-2-2008: υποβάλλω μαζί με άλλους 3 συναδέλφους που αρνήθηκαν να
υπογράψουν την πράξη 59, καταγγελία στο Δ.Σ. της Δ΄ ΕΛΜΕΘ για
παράνομες ενέργειες της διεύθυνσης και αντισυναδελφική συμπεριφορά
των διδασκόντων που υπέγραψαν το πρακτικό (αρ. πρωτ. δεν μας
χορηγήθηκε). [Σ2]

 8-2-2008: αποστέλλω με φαξ στο Δ/ντή Δ.Ε. Αν Θεσσαλονίκης
ειδοποίηση ότι η καταγγελία μου με υπαιτιότητα του διευθυντή δεν
κοινοποιήθηκε στην υποδιεύθυνση και στο σύλλογο. Την ίδια μέρα
κοινοποιώ στο σχολείο και την καταγγελία προς τη Δ΄ ΕΛΜΕΘ (αρ.
πρωτ 324, 326) [Σ3]
 11-2-2008: λόγω της παιδαγωγικής διάστασης του θέματος κοινοποιώ
την καταγγελία μου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μ.Σ.Θ.,
που είναι μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας και του Σχολικού
Συμβουλίου. [Σ4]
 19-2-2008: συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων του Μ.Σ.Θ. Στη
συνεδρίαση καταθέτω 3σέλιδο κείμενο προς το σύλλογο διδασκόντων με
δεδομένη τη μη ενημέρωσή του, ενώ ο διευθυντής αναφέρεται στην
καταγγελία μου με διαστρεβλωτικό τρόπο. [Σ5]
 3-3-2008: αποστέλλω μέσω e-mail στο Δ/ντή Δ.Ε. Αν. Θεσ/νίκης κ.
Ταπανίδη τα τελευταία συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την
καταγγελία μου. [Σ6]
Με βάση όσα ανέφερα, με βάση το ότι από τις 23-1-2008 που πρωτοαναφέρθηκε
δημόσια το θέμα, μέχρι την 19-2-2008 άλλοι τέσσερις συνάδελφοι υπέγραψαν το
πρακτικό 59/2007, με βάση ότι επιχειρήθηκαν άλλες δύο αλλοιώσεις των
πρακτικών από την ημέρα της καταγγελίας (η μία ως προς τα όσα προφορικά
ανέφερα στη συνεδρίαση της 19-2-2008), με βάση το γεγονός ότι δύο φορές ο
διευθυντής του Μ.Σ.Θ. παραδέχθηκε δημόσια ότι συνέταξε το πρακτικό χωρίς να
γίνει συνεδρίαση, με βάση το γεγονός ότι ως σήμερα καμιά απάντηση δεν υπήρξε
στην καταγγελία μου από τη Δ/νση Δ.Ε. Αν. Θεσ/νίκης, σας καλώ να εξετάσετε
την περίπτωση αυτή, ιδιαίτερα από μια ενδεχόμενη ποινική πλευρά που με
προσβάλλει και με μειώνει προσωπικά, επαγγελματικά, ηθικά, σύροντάς με ως
απολογούμενο, να «διαφωνώ» εκεί όπου ήμουν απών.
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