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Θέμα: Σχετικά με την έρευνα για τα διοικητικά ζητήματα του Μουσικού
Σχολείου Θεσσαλονίκης
Αξιότιμε κ. Ραγκούση
Σε συνέχεια της από 12.10.2009 επιστολής μου προς το Προϊστάμενο του Περ.
Γραφ. Θεσσαλονίκης του ΣΕΕΔΔ (που σας είχα κοινοποιήσει) και της απάντησης
που έλαβα και σήμερα σας κοινοποιώ (2579/4.11.2009), σας αναφέρω:
Ο τύπος και η ουσία της απάντησης φαίνεται να επιβεβαιώνει όσα στην
επιστολή του Οκτωβρίου ανέφερα. Με γενικόλογες εκφράσεις, αποφεύγεται κάθε
απάντηση σε όσα συγκεκριμένα ερωτήματα έθεσα για τη διαδικασία που
ακολούθησε το ΣΕΕΔΔ στη διάρκεια του 2008, αλλά και για τα στοιχεία που
έθεσα υπόψιν του στις 8.7.2009 (εδώ, εδώ, εδώ και εδώ).
Τρεις ΕΔΕ που δεν ήταν απαραίτητες, που έγιναν όπως έγιναν και πουθενά δεν
κατέληξαν, ένα πλήθος ερωτημάτων και προφανών πειθαρχικών ζητημάτων για
τον Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αν Θεσσαλονίκης και για τον Περιφερειακό
Δ/ντη Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας δεν αποτελούν υλικό αρμοδιότητας του
Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης; Τι απαντούν σ’ αυτά οι
αποδέκτες της από 12. 10.2009 υπάλληλοι του ΣΕΕΔΔ; Δεν δίνουν καμιά
απάντηση, αξιολογώντας τα στοιχεία αυτά, ως στοιχεία μιας νέας υπόθεσης, που
μας τοποθετεί χρονικά στο Μάρτιο του 2008, δηλαδή (θα ελέγξουμε, θα
υποβάλουμε έκθεση[;]…). Με συγχωρείτε κ. υπουργέ, αλλά εδώ φαίνεται μια
αγκύλωση που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξηγηθεί με το συνήθη τρόπο:
θέμα έλλειψης προσωπικού ενός Περ. Γραφ. του ΣΕΕΔΔ.

Αντίθετα, η εδώ πρωτοεμφανιζόμενη παραπομπή στοιχείων της υπόθεσης σε
ποινικό επίπεδο, φαίνεται να λειτουργεί ως μια εξισορρόπηση προς την αδυναμία
απαντήσεων. Φροντίζοντας να εξαντλήσω κάθε διοικητικό μέσο, είχα αποφύγει
μια «πρόωρη» ποινική προσφυγή, για ευνόητους λόγους που είχαν να κάνουν με
το ενδοσχολικό συναδελφικό κλίμα. Μη βρίσκοντας διοικητική ανταπόκριση, έχω
καταφύγει και σε αυτήν (9.9.2009). Σήμερα, ο υπεύθυνος για όλη τη δημόσια
διοίκηση διοικητικός ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών
μοιάζει να προτρέπει όποιον θέλει να καταγγείλει ένα πειθαρχικό-ποινικό
αδίκημα, να προσφεύγει αποκλειστικά στη δικαιοσύνη. Αν αυτό αποτελεί επίσημη
θέση, ας το πει η υπηρεσία όπως πρέπει. Στο μεταξύ όμως πρέπει να μας πει πότε
έστειλε τα στοιχεία στον Εισαγγελέα και γιατί κάτι τέτοιο ουδέποτε ανέφερε
γραπτά ή προφορικά τόσο η κα Φακή όσο και ο κ. Κεσίσογλου.
Να τονίσω τέλος το αυτονόητο: στο μεταξύ, ένα σχολείο εξακολουθεί να
υπολειτουργεί, εξαιτίας της αδυναμίας της διοίκησής του να ανταποκριθούν στα
καθήκοντά τους, δημιουργώντας κατ’ αρχήν ενωτικό και όχι διχαστικό κλίμα.
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