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Η υπόθεση του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για την οποία και 
κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά με πρωτοαπασχόλησε ως υπόθεση 
παιδαγωγικών ζητημάτων και προσβολής της προσωπικότητάς μου και της 
επαγγελματικής μου υπόστασης. Μετά από πλήρη αδυναμία όχι μόνο να λυθεί, 
αλλά ακόμα και να συζητηθεί στο σχολείο, η υπόθεση πήρε το δρόμο της 
διοικητικής αντιμετώπισης μέσω των αναφορών μου. Γρήγορα η διοικητική 
αντιμετώπιση ξεπέρασε τα όρια του Υπουργείου Παιδείας (που δεν έδειχνε 
διάθεση να ασχοληθεί), καθώς προσέφυγα και στο Υπουργείο Εσωτερικών 
(Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης). Μετά και την έκθεση του 
ΣΕΕΔΔ και την πίεση που άσκησα, διετάχθη μια ΕΔΕ που κατέληξε να γίνει σε 
3 φάσεις από τρία διαφορετικά πρόσωπα. Στο τέλος της 3ης φάσης και 2 
χρόνια μετά την πρώτη μου αναφορά, η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κ. 
Μακεδονίας παραδέχθηκε την κακή διεξαγωγή της 3ης φάσης της ΕΔΕ (για τις 
προηγούμενες, που ήταν στα όρια της παρωδίας, δεν είπε κάτι), ενώ τον 
Αύγουστο του 2010 σε έγγραφό της ανέφερε καταλογισμό ευθυνών στο 
Διευθυντή του Σχολείου, χωρίς όμως να τις συγκεκριμενοποιεί και ενώ η πρώτη 
καταγγελθείσα νόθευση πρακτικού είχε παραγραφεί ως πειθαρχικό αδίκημα. 

Η προσφυγή μου στην ποινική δικαιοσύνη έγινε 20 μήνες μετά την αρχική 
μου διοικητική αναφορά και ευνόητο είναι ότι: 

1. αναγκάστηκα να παίξω το ρόλο των διοικητικών υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, αλλά και του Υπουργείου Εσωτερικών (χαρακτηριστικό 
είναι ότι το ΣΕΕΔΔ απέδωσε στη δική μου επιμονή την όψιμη παραπομπή της 
υπόθεσης στον εισαγγελέα) 

2. είχα δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να προστατεύσω την προσωπική 
μου υπόσταση και το λειτούργημα που ασκώ, καθώς σ' όλη τη διάρκεια των 
διοικητικών αναφορών δεχόμουν περαιτέρω δόλια πλήγματα. 

Εφόσον όλα τα ανωτέρω είναι αληθή, είναι σαφές ότι είμαι ο πρώτος που 
επιθυμεί την τάχιστη λύση του θέματος. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο υιοθέτησα -
κακώς- τη δική σας προτροπή για μείωση του αριθμού των 10 μαρτύρων που 
ζήτησε από μένα ο εισαγγελέας. Εισέπραξα όμως την έντονη αντίδραση της κας 
Νασιάδου στο φαξ που σας έστειλα την 1.10.2010, για να στείλω στη συνέχεια 
νέο φαξ με τους 10 προτεινόμενους μάρτυρες που έχουν ήδη κληθεί να 
καταθέσουν. 
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