
Ηράκλειο, 12/2/2017 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

σας ενημερώνω ότι υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του προέδρου διότι σε όλη τη θητεία του 
παραιτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) λειτούργησα σε απόλυτη συνέργεια με καθέναν από τα μέλη του και 
επομένως οφείλω να συνταχθώ μαζί τους και στην τελευταία επιλογή τους. 

Η επόμενη ημέρα της ΠΑΝΕΚΦΕ προβλέπεται από  την τελευταία παράγραφο του άρθρου 11 του καταστατικού, 
σύμφωνα με την οποία αφού δεν έχει συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΓΣ), «τότε η Εξελεγκτική Επιτροπή ή 
τουλάχιστον 10 μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν έκτακτη ΓΣ, με μόνο σκοπό να εκλέξει 
προσωρινή διοίκηση με περιορισμένη θητεία και ενδεχόμενα να προκηρύξει εκλογές». Μέχρι την έκτακτη ΓΣ, θα 
προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε την επόμενη διοίκηση του σωματείου, περαιώνοντας όσα περισσότερα από τα 
ανοικτά θέματα μπορούμε. 

Η παραίτησή μου από πρόεδρος του ΔΣ, συνεπάγεται αυτονόητα και την αποχώρησή μου από την τιμητική θέση του 
εθνικού συντονιστή για τη 15η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2017, δηλώνοντας διαθέσιμος να 
συνδράμω με την όποια σχετική εμπειρία απέκτησα τον/την αντικαταστάτη/τρια μου. Τέλος,  ζητώ την κατανόησή 
σας  για την πρόθεσή μου να απεμπλακώ σταδιακά από τη διαχείριση της ιστοσελίδας του σωματείου, μέχρι το νέο 
ΔΣ να επιλέξει τον καινούργιο διαχειριστή. 

Συνάδελφοι, 

αισθάνομαι την υποχρέωση να μοιραστώ μαζί σας τον άτυπο απολογισμό μου για τα πεπραγμένα του παραιτηθέντος 
Δ.Σ. που ίσως αποτελέσει και μια παρακαταθήκη για το επόμενο ΔΣ. Ήταν μία συναρπαστική περίοδος δύο ετών που 
συνοδεύτηκε με χαρές, ειλικρινείς συλλογικές προσπάθειες, ενδιαφέρουσες γνωριμίες, επίτευξη σωματειακών 
στόχων αλλά και εντάσεις, άγχος, μηχανορραφίες μα κυρίως πολύ δουλειά απ’ όλα τα μέλη του Δ.Σ. Όλοι 
αποδεχτήκαμε την εντολή σας με αγωνία για το αν θα δικαιώσουμε την προτίμησή σας και αν θα αποδειχθούμε άξιοι 
συνεχιστές του πλούσιου έργου των προκατόχων μας. Το όραμα για τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει το 
σωματείο ήταν σαν ένα ημιτελές παζλ αλλά έχοντας εμπιστοσύνη στα τακτικά αλλά και επίτιμα μέλη του σωματείου 
καθώς και περίσσεια όρεξη για δουλειά προχωρήσαμε μπροστά.  

Σταδιακά εξειδικεύτηκαν οι στόχοι του σωματίου στις νέες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε και δρομολογήθηκαν οι 
συνακόλουθες δράσεις που θα αναφέρω συνοπτικά τις πιο σημαντικές. Εργαστήκαμε στην κατεύθυνση ενίσχυσης  
της εξωστρέφειας του σωματείου συστηματοποιώντας και εντείνοντας  τις επαφές μας με το Υπουργείο, με  τις 
επιστημονικές ενώσεις, τα επίτιμα μέλη και παλιούς συνεργάτες του σωματείου μας. Ενέργειες προς αυτή την 
κατεύθυνση ήταν η ανάρτηση ποιοτικού υλικού στην ιστοσελίδα μας, η τακτική ενημέρωση για τις δράσεις μας, η 
αποδοχή προσκλήσεων για εκπροσώπηση του σωματείου σε εκδηλώσεις άλλων φορέων και η ανακήρυξη επίτιμων 
μελών πέραν των αφυπηρετησάντων δικών μας μελών. 

Σε οργανωτικό επίπεδο, τηρώντας τις προσταγές του καταστατικού, ξεκινήσαμε τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις μέσω 
διαδικτύου για να γεφυρώσουμε τη φυσική απόσταση των μελών του ΔΣ με στόχο την ενδυνάμωση της 
δημοκρατικότερης λήψης αποφάσεων που ενισχύθηκε με την άμεση κοινοποίηση τους σε όλους σας. Η ιστοσελίδα 
του σωματείου λειτούργησε άψογα και αδιαλείπτως, με μοναδικό κόστος την φιλοξενία του χώρου και σε αντίστιξη 
με τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιστοσελίδες αντίστοιχων με μας επιστημονικών σωματείων 
τις οποίες επιμελούνται αμειβόμενοι εξειδικευμένοι επαγγελματίες. Συντελέσαμε στην  επιτυχή συνδιοργάνωση, 
ισότιμη με Πανεπιστημιακό φορέα, επιστημονικού συνεδρίου διδακτικής Φυσικών Επιστημών αφήνοντας άριστες 
εντυπώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες.  

Υποστηρίξαμε και ενισχύσαμε περαιτέρω το διαγωνισμό EUSO, κατά την άποψή μας, την σημαντικότερη 
επικοινωνιακή δράση του σωματείου αφού απευθύνεται άμεσα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καταφέραμε 
να καλύψουμε ολόκληρο το λειτουργικό κόστος των δύο Πανελλαδικών διαγωνισμών EUSO 2017 από χορηγίες και 
πείσαμε την Προεδρία της Δημοκρατίας ότι το EUSO αξίζει να έχει μία θέση με τους προς βράβευση διαγωνισμούς 
από τον Πρόεδρο. Τέλος, διαπραγματευτήκαμε με επιτυχία το διαγωνισμό ώστε να στελεχωθούν τρία σημαντικά 
ΕΚΦΕ της Αττικής όταν όλες οι άλλες προσπάθειες είχαν αποτύχει.  



Βεβαίως, υπήρξαν και ζητήματα που δεν ολοκληρώσαμε ή επιλέξαμε να μην εμπλακούμε καθόλου. Σχετικά με την 
οργάνωση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οι επαφές που είχαμε με φορείς που υλοποιούν παρόμοια 
προγράμματα μας αποθάρρυνε να ξεκινήσουμε την προσπάθεια καθώς οι διαδικασίες απαιτούν υψηλού επιπέδου 
οργάνωση από έμπειρους ανθρώπους που θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο πλήρους απασχόλησης για τη συγγραφή 
και υποβολή τέτοιου είδους προτάσεων καθώς και την απασχόληση επαγγελματία λογιστή για τη διαχείριση του 
εξαιρετικά σύνθετου οικονομικού σκέλους. «Χαθήκαμε» στη γραφειοκρατία του Υπουργείου στην προσπάθειά μας 
να αναζητήσουμε τρόπο τακτικής χρηματοδότησης των ΕΚΦΕ μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα πρότυπα των 
Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Δεν τελεσφόρησε ικανοποιητικά  η πρόσκληση προς  τους συναδέλφους να 
συνεισφέρουν στην τράπεζα φύλλων εργασίας που δημιουργήσαμε. Η επιχειρηματολογία μας για την ανάγκη 
ισότιμης συμμετοχής των μαθητών στο διαγωνισμό EUSO, ανεξάρτητα από το εάν φοιτούν σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
σχολείο, δεν ήταν επαρκής για την εξάλειψη των παρασκηνιακών συζητήσεων. 

Ως τη σημαντικότερη προσωπική μου αποτυχία, αντιλαμβάνομαι την αδυναμία να πείσω τα μέλη του σωματείου για 
αλλαγή ιδεολογίας ως προς την οικονομική διαχείριση που εκτιμώ ότι είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη 
βιωσιμότητα του σωματείου. Υπό το φόβο ενδεχόμενων καταγγελτικών μηνυμάτων από μέλη του σωματείου μας, 
απορρίψαμε την υλοποίηση προτάσεων που θα αναβάθμιζαν περαιτέρω το σωματείο όπως πληρωμή συνδρομών σε 
αναγνωρισμένα αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά διδακτικής φυσικών επιστημών προκειμένου να έχουν 
πρόσβαση όλα τα μέλη μας, ο σχεδιασμός νέου λογοτύπου και η εκτύπωση επαγγελματικών καρτών για τον πρόεδρο.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΓΣ στις 28/1, η πληρωμή των συνδρομών, ως η ελάχιστη έμπρακτη 
διαδικασία που θα πιστοποιεί την ενεργό συμμετοχή στο σωματείο, εξακολουθεί να είναι ουσιαστικά προαιρετική. 
Η επιλογή των μελών των επιστημονικών επιτροπών για τους Πανελλαδικούς διαγωνισμούς EUSO θα γίνεται με 
κριτήριο την επιθυμία ή όχι να τους καταβληθούν τα έξοδα μετακίνησής τους προκειμένου να είναι παρόντα στη 
διεξαγωγή του διαγωνισμού. Στην ίδια ΓΣ έγιναν προτάσεις όπως π.χ. τα μέλη του ΔΣ και ο εθνικός συντονιστής για 
την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα να καλύπτουν τα έξοδα για τις μετακινήσεις και τη διαμονή τους όχι από το ταμείο του 
σωματείου αλλά από ίδια μέσα. Εκτιμώ ότι τέτοιου είδους αποφάσεις και απόψεις αποθαρρύνουν νέα και ικανά 
μέλη να αφιερώσουν χρόνο και προσπάθεια με σκοπό να προσφέρουν ουσιαστική βελτίωση τόσο στην εικόνα του 
σωματείου όσο και στις υπηρεσίες που απολαμβάνουν τα μέλη του. 

Τέλος θα εστιάσω στα γεγονότα των τελευταίων ημερών που με οδηγούν να συνταχθώ μαζί με τα ήδη παραιτηθέντα 
υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Μετά τις ιδεολογικά αντίθετες προς εμένα αποφάσεις της ΓΣ στις 28/1, ανακοίνωσα στα μέλη 
του ΔΣ την πρόθεση μου να παραιτηθώ. Θεώρησα ότι δεν άρμοζε στη μέχρι τότε λειτουργία του Δ.Σ. που προήδρευα 
να παραιτηθώ με τον γνωστό νεοελληνικό πάταγο, αλλά να αποχωρήσω στο τέλος της σχολικής χρονιάς 
διευκολύνοντας το επόμενο Δ.Σ. να αναλάβει απαλλαγμένο από τις δικές μας τρέχουσες εκκρεμότητες. Τα υπόλοιπα 
μέλη του ΔΣ συμφώνησαν και συντάχθηκαν με την πρόταση αυτή. Έτσι κινηθήκαμε άμεσα ώστε να οργανώσουμε 
διήμερη συνάντηση των μελών μας στις αρχές Ιουλίου ώστε να συζητηθεί με νηφαλιότητα και χωρίς δεσμεύσεις η 
μετάβαση στο νέο ΔΣ. Τη Δευτέρα 6/2 επισκέφθηκα ένα υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας προκειμένου να 
ενημερωθώ για την πορεία των από εξαμήνου προσπαθειών μας για τη νομιμοποίηση του σωματειακού 
λογαριασμού προκειμένου να αποδεσμευτεί το ποσό των 1200 ευρώ που προήλθε από χορηγίες. Η διαδικασία 
νομιμοποίησης των σωματειακών λογαριασμών είναι υποχρεωτική, σύνθετη και μακρόχρονη και πρέπει να γίνεται 
ανά κάθε θητεία ΔΣ. Ο υποδιευθυντής μου έκανε σαφές ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία αλλαγή στο ΔΣ από την 
ημερομηνία εκκίνησης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης καθώς τελικά θα πρέπει ο πρόεδρος 
και ο γραμματέας να εξουσιοδοτήσουν τον ταμία να κάνει την ανάληψη. Η εκτιμώμενη διάρκεια ολοκλήρωσης των 
διαδικασιών νομιμοποίησης ήταν περίπου 10 μέρες ακόμα.  

Στη συνεδρίαση του ΔΣ της Τρίτης 7/2, ήμασταν παρόντα όλα τα μέλη του ΔΣ και υπήρξε ομόφωνη προφορική 
απόφαση να αναλάβει στο νέο ΔΣ το ταμείο η Αναστασία Γκιγκούδη και μέλος ο Στέφανος Ντούλας. Στη συνέχεια 
ενημέρωσα για τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της διαδικασίας νομιμοποίησης του λογαριασμού και αφού 
συζητήθηκε, απορρίφθηκε το ενδεχόμενο να εξουσιοδοτηθεί παρατύπως ο αποχωρήσας ταμίας προκειμένου να γίνει 
η ανάληψη των χρημάτων. Έτσι αποφασίσαμε να περιμένουμε μερικές ακόμα μέρες, υπερβαίνοντας δυστυχώς τις 20 
που ορίζει το καταστατικό, για να ανακοινώσουμε τη σύσταση του νέου ΔΣ μετά την ολοκλήρωση της ανάληψης. Η 
παραπάνω, πιθανόν αυθαίρετη, απόφασή μας αφού δεν γίνεται κατανοητή έστω και από ένα μέλος του σωματείου, 
μας υποχρεώνει να παραιτηθούμε ως σώμα, αναλαμβάνοντας την τυπική ευθύνη που μας αναλογεί. 



Νιώθω τη ανάγκη να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του ΔΣ για την άψογη συνεργασία που πετύχαμε να έχουμε. Ιδιαίτερα 
θέλω να ευχαριστήσω τα τακτικά και επίτιμα μέλη του σωματείου μας που όταν τους ζητήθηκε παραμέρισαν τις 
ενδεχόμενες προσωπικές διαφωνίες τους και συνέβαλλαν στην προσπάθεια επίτευξης των κοινών στόχων μας. 
Επιθυμώ με ειλικρίνεια να απολογηθώ σε όσους ενδεχομένως δυσαρέστησα με τη συμπεριφορά μου και ζητώ να την 
εκλάβουν ως  απόρροια της πίεσης και έντασης κάποιων στιγμών χωρίς να υπάρχει πρόθεση. Ελπίζω και εύχομαι οι 
δύσκολες εξελίξεις των τελευταίων ημερών να μην αποθαρρύνουν τα υπόλοιπα μέλη του σωματείου μας να 
σηκώσουν τη σκυτάλη και να συνεχίσουν τον αγώνα.  

Από τη θέση του απλού μέλους, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να είμαι αρωγός κάθε φορά που αυτό θα μου ζητηθεί.  

Με εκτίμηση σε όλους, 
Βασίλης Γαργανουράκης 
Υπεύθυνος 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου 

 


