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Συναδέλφισσες, /φοι 

Εχθές το γραφείο του Υπουργού μας έδωσε μέσα σε ένα φάκελο δίχως καμία άλλη 
πληροφορία ή επεξήγηση ένα αντίγραφο του ΠΔ για τον νέο Οργανισμό, όπως το έστειλαν στο 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Διαβάζοντας το κείμενο δεν μπορούσαμε να 
πιστέψουμε ότι ο Υπουργός κατάφερε το ακατόρθωτο: να περιγράψει ένα απίθανο και κωμικό –
με όλη τη σημασία της λέξης- οργανόγραμμα χειρότερο από τα κουτάκια του κυρίου Παντή. Το 
έκτρωμα που τιτλοφόρησε ως οργανισμό περιλαμβάνει ένα ψευδεπίγραφο αμετάθετο που 
αφήνει έκθετους σε φύλλα πορείας ανά την επικράτεια όσους υπαλλήλους πάνε κόντρα στις 
υπουργικές επιθυμίες. Τουλάχιστον ας μην βγαίνει στην τηλεόραση και να κάνει μάθημα σε 
όλους για δημοκρατία και σεβασμό στα δικαιώματα του ανθρώπου. Έλεος! 

 
Το νέο οργανόγραμμα ταυτόχρονα δημιουργεί ένα τέτοιο κομφούζιο με τις 

περιφερειακές υπηρεσίες που το μόνο που εγγυάται εκτός από τα αντίστοιχα φύλλα πορείας 
στους εκεί συναδέλφους είναι το χάος και την παραλυσία όλων των δομών του υπουργείου με 
υπαλλήλους απλήρωτους, σχολεία διαλυμένα και προσωπικό σε διωγμό. Να δούμε, θα 
ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους; 
 

Το ΔΣ του συλλόγου τις αμέσως επόμενες ημέρες θα κοινοποιήσει αναλυτική λίστα με 
όλες τις προχειρότητες που κάποιοι ανίδεοι έγραψαν, ελπίζουμε όχι κατ' εντολή του Υπουργού. 
Κύριε Γαβρόγλου, αν σας νοιάζει έστω και λίγο το Υπουργείο που σας ανατέθηκε να 
υπηρετήσετε και όχι να διαλύσετε από τα θεμέλια, ανακαλέστε αυτό το εξάμβλωμα και ακούστε 
αυτούς που ζουν και αναπνέουν στο Υπουργείο για το Υπουργείο και που το πονούν όσο και τα 
σπιτικά τους. Ως καθηγητής του Τμήματος  Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης 
του ΕΚΠΑ σχεδιάστε μεθοδικά δύο διακριτούς σύγχρονους, λειτουργικούς οργανισμούς και μη 
μεθοδεύετε την εξόντωση του υπουργείου Παιδείας και του προσωπικού του. 
 

Αν πάλι εμμείνετε σε αυτό το επικίνδυνο αίσχος, θα τρομάξετε από το κομφούζιο και την 
παράλυση που θα προκληθεί, η κατάσταση  δεν θα είναι διαχειρίσιμη και οι σύμβουλοί σας θα 
αποφύγουν προκλητικά να σας βοηθήσουν. Θα βρεθείτε μόνος μπροστά στην αποτυχία που 
όλοι θα θυμούνται και θα σας υπενθυμίζουν. Το να αλλάξετε άποψη και να μας ακούσετε είναι 
κάτι που ωφελεί Εσάς προσωπικά. 
 

Όπως και να ’χει, και αν ακόμη ο εγωισμός σας δεν σας επιτρέψει να ακούσετε τους 
υπαλλήλους του υπουργείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων ετοιμάζεται για πάσης φύσεως 
κινητοποιήσεις και αγώνες ενάντια στο πιο προχειρογραμμένο οργανόγραμμα Υπουργείου που 
παρουσιάστηκε εδώ και δεκαετίες. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Κώστας Κοτζαμπασάκης 
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