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Επιλογή ∆ιευθυντή εκπ/σης στη ∆ιεύθυνση Π.Ε Ν. Κέρκυρας 
 

 

 

 

Η διαδικασία επιλογής νέου ∆ιευθυντή στην Πρωτοβάθµια εκπ/ση της Κέρκυρας 
εξελίχθηκε σε µια αδιανόητη τραγωδία. Με οργή, απογοήτευση και αγανάκτηση οι 
εκπαιδευτικοί της Κέρκυρας γευόµαστε τους καρπούς της. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η 
αλλαγή προσώπων είχε ως στόχο να εγγυηθεί και να διασφαλίσει την οµαλή λειτουργία της 
νευραλγικής για τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις τοπικές κοινωνίες υπηρεσίας 
της εκπαίδευσης. 

Ο κ. Χρήστος Άνθης, πρώην Περιφερειακός ∆/ντής εκπ/σης Ιονίων Νήσων µε την 
κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, υποψήφιος βουλευτής και σηµερινός εκπρόσωπος 
τύπου του κόµµατος, ο άνθρωπος που ταλάνισε µε τον πιο προκλητικό τρόπο την 
εκπαίδευση όλης της περιφέρειας για µια ολόκληρη πενταετία, που έθετε ως αυτοσκοπό 
της «εξουσίας» του την αναστάτωση, την πρόκληση προβληµάτων και την 
κατασυκοφάντηση της ιδιότητας του εκπαιδευτικού και του θεσµού της εκπαίδευσης, ο 
άνθρωπος που απαξίωσε το εκπαιδευτικό λειτούργηµα και που ο τελικός απολογισµός του 
στο καθηµερινό τηλεοπτικό του παραλήρηµα ήταν ο εξοπλισµός του γραφείου του µε 
πολλούς υπολογιστές, χωρίς να µπορεί να αρθρώσει έστω µια πρόταση για τις ενέργειές 
του για την αναβάθµιση του δηµόσιου σχολείου, γιατί δεν υπήρξαν, είναι ο νέος 
∆ιευθυντής εκπαίδευσης. 

Ο άνθρωπος που κατάφερε στη διάρκεια της θητείας του ως περιφερειακού ∆/ντή Εκπ/σης 
Ιονίων Νήσων να τον καταγγείλουν αλλεπάλληλες φορές συνδικαλιστικές οργανώσεις 
(∆.Ο.Ε, Ο.Ι.Ε.Λ.Ε, Σύλλογοι ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών, ΕΛ.Μ.Ε κ.λπ), φορείς (Πανελλήνια 
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ένωση Σχολικών Συµβούλων κ.ά), δηµοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί και πολίτες, για την 
ανάρµοστη συµπεριφορά του, τον τρόπο αντιµετώπισης των συναδέλφων, την 
απροκάλυπτη εξυπηρέτηση κοµµατικών συµφερόντων, ρουσφετιών, την οξύθυµη και βίαιη 
συµπεριφορά του, την αδυναµία του να αναπτύξει διάλογο και να βρίσκει λύσεις σε 
προβλήµατα της εκπαίδευσης είναι ο πρωταγωνιστής στο νέο εκπαιδευτικό και κοινωνικό 
περιβάλλον! 

Μένουµε άναυδοι µπροστά σ΄ αυτήν την εξέλιξη. Ο άνθρωπος που καταφερόταν µε 
υβριστικό τρόπο για το σηµερινό πρωθυπουργό µας, που εκθείαζε καθηµερινά τον ηγέτη 
πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραµανλή, που άσκησε σκληρή και προκλητική κριτική στο 
πρόγραµµα του ΠΑ.ΣΟ.Κ και του υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση, που στήριξε µε 
φανατισµό και µε κόφτες έξω από τα σχολεία (!!!!) τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, που προπηλάκισε συναδέλφους του είναι το νέο πρόσωπο που θα 
διαµορφώσει τους όρους επίτευξης των νέων πολιτικών και κοινωνικών στόχων του 
Υπουργείου Παιδείας. Είναι δυνατόν µια αποτυχηµένη θητεία στη θέση του περιφερειακού 
∆ιευθυντή να (µοριοδοτείται και να) επιβραβεύεται στην πορεία προς το µέλλον µε την 
επιλογή σε µια καίρια θέση και να αποτελεί το βασικό εργαλείο στην ανάπτυξη και 
εδραίωση µιας νέας αντίληψης για το νέο σχολείο; 

Η Π.Α.Σ.Κ Εκπ/κών Π.Ε Κέρκυρας έδωσε τα µαύρα χρόνια της εκπαίδευσης σκληρές µάχες. 
Αγωνίστηκε για αξιοκρατία, διαφάνεια και δικαιοσύνη στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. 
Όλα τα µέλη µας διαπαιδαγώγησαν γενιές παιδιών µε αξίες που δεν απεµπολούµε. Όµως 
όχι. Αυτό ξεπερνά κάθε όριο. Ξεπερνά κάθε εφιάλτη. 

Εκφράζουµε την αγανάκτηση όλων των εκπ/κών της Κέρκυρας, των στελεχών µας που 
δίνουν εδώ και χρόνια συνδικαλιστικές µάχες, που έχουν την παράταξη στο ψηλότερο 
ποσοστό των εργαζοµένων στο δηµόσιο στην Κέρκυρα. Εκφράζουµε την αρνητική στάση 
εκατοντάδων εκπ/κών του Νοµού που δεν διανοούνται ότι µπορεί να είναι αληθινό ένα 
τέτοιο σενάριο: η νέα προσπάθεια για τη δηµιουργία του νέου σχολείου, του ολοήµερου 
σχολείου να έχει συντονιστή και εκφραστή τον κ. Άνθη. 

Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που τους αναλογούν. Για αυτήν την παρακµή. Γι’ αυτό το 
κατάντηµα που θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για την εκπαίδευση της Κέρκυρας. Γιατί 
ακυρώνει κάθε υγιή προσπάθεια να κάνουµε ένα βήµα µπροστά στην εκπαίδευση και την 
κοινωνία µας.  

Γιατί ο λαϊκισµός, ο κοµµατισµός και η ανεύθυνη µικροπολιτική τακτική του κ. Άνθη µέχρι 
σήµερα απαξίωσαν θεσµούς. Αυτή η επιλογή αποτελεί τον απόλυτο διασυρµό για την 
Κέρκυρα, όπως αποδεικνύεται από τις πρώτες γεµάτη αλαζονεία, έπαρση και εγωπάθεια 
εµφανίσεις του στα Μ.Μ.Ε της Κέρκυρας, όπου ανέδειξε σε πρώτη είδηση την επιλογή του 
σε µια δηµόσια υπηρεσία. 

∆ιαβεβαιώνουµε, τέλος, σε κάθε κατεύθυνση ότι εµείς είµαστε εδώ. Παρόντες και έτοιµοι 
για τις µεγάλες µάχες και τις τεράστιες προκλήσεις που έρχονται!  

 
Για τη Συντονιστική επιτροπή 

Ο Γραµµατέας 
Σπύρος Μάµαλος 

 


