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ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Την επίλυση του θέματος που προέκυψε με τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων
ανακοινώνει ο Δ/ντής του Μουσικού Σχολείου Αθανάσιος Τσάνης, ωστόσο στο περιεχόμενο
της ανοιχτής επιστολής του, ο εκπαιδευτικός κάνει ευθεία επίθεση στο Δήμαρχο της πόλης,
αναφερόμενος σε γεγονότα που καταγγέλλει ότι έλαβαν χώρα κατά τις προηγούμενες
ημέρες μεταξύ αυτού και του Δημάρχου Ιωαννίνων...

Ο κ. Τσάνης κατηγορεί το Δήμαρχο πως τον απείλησε, πως του επιτέθηκε επανειλημμένα,
πως τον συκοφάντησε και... ανεβάζει στο κόκκινο την αντιπαράθεση στην οποία είναι
σαφές πως ο ίδιος τουλάχιστον, δίνει προσωπικά χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Τσάνη:

«Καθώς το θέμα του Μουσικού Σχολείου φαίνεται να οδεύει προς τη λύση του, αφού μετά
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την καθοριστική παρέμβαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, το
σχολείο θα παραμείνει στα Γιάννενα και δεν θα μετεγκατασταθεί στο χωριό Περίβλεπτος,
θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφερθώ δημόσια στις απόπειρες του κ. Δημάρχου να μας
φιμώσει και να μας εκφοβίσει προκειμένου να επιβάλλει την απαράδεκτη απόφασή του. Μια
απόφαση, που όπως αποδείχτηκε, ελήφθη δίχως να γνωρίζει ούτε τις πραγματικές ανάγκες
του σχολείου, ούτε τον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας του.

Πέντε μόλις λεπτά από τη στιγμή που του κοινοποιήθηκε η απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων, όπου αναλυτικά παραθέταμε τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να
γίνει η μεταστέγαση του σχολείου, τηλεφώνησε οργισμένος στο σχολείο (στο Διευθυντή
παρόντων κι άλλων καθηγητών) και αφού καταφέρθηκε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς
(«ανίκανοι», «άσχετοι», «δεν ξέρετε τι σας γίνεται», «δεν αντιλαμβάνεστε την έννοια των
λέξεων», «δεν σας φοβάμαι») στη συνέχεια έκλεισε το τηλέφωνο.

Δυο μέρες μετά, σε μια απόπειρα να με εκφοβίσει, απέστειλε προσωπική επιστολή (μου
επιδόθηκε από ένστολους της Δημοτικής Αστυνομίας), με την οποία μου προσάπτονται
κατηγορίες-συκοφαντίες, όπως, ότι υποδαυλίζω αντιπαράθεση γονέων και μαθητών με την
Δημοτική Αρχή και ότι υποκύπτω σε συντεχνιακές λογικές. Η επιστολή του αυτή, καταλήγει
με απαράδεκτο υστερόγραφο (γραμμένο με έντονα γράμματα για να το προσέξω), με το
οποίο με εγκαλεί να προσέχω στο μέλλον και να είμαι προσεκτικότερος. Πώς άραγε πρέπει
να εκληφθεί το περιεχόμενο αυτού του υστερόγραφου; Ως συμβουλή; Ως προειδοποίηση; Ως
εκφοβισμός ή ως απειλή;

Την επόμενη μέρα, έστειλε στο σχολείο αρμόδια επιτροπή, για να καταγράψει τα
προβλήματα του σχολείου (αλήθεια πώς αποφάσισε αφού δεν τα γνώριζε;) συνοδευόμενοι
πάλι από ένστολους της Δημοτικής Αστυνομίας οι οποίοι δίχως να ρωτήσουν κανέναν
στρογγυλοκάθισαν στην αίθουσα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Συλλόγου. Προφανώς,
δεν επιρρίπτω καμία ευθύνη στη Δημοτική Αστυνομία, αλλά στον εντολέα τους, στον
Δήμαρχο που θέλησε να κάνει επίδειξη ισχύος στους καθηγητές και ασφαλώς σε εμένα.

Σε ότι αφορά τις εμφανίσεις του στα τοπικά κανάλια, όπου επιμελώς επέμενε να με
στοχοποιεί (αποκρύπτοντας τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων τόσο των γονέων
όσο και των μαθητών, καθώς και τη σταθερή στάση τους απέναντι στην απόφασή του),
επιχειρώντας μάταια να πείσει την τοπική κοινωνία για τη δική του αλήθεια, θα 'θελα του
πω τα εξής:
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κ. Δήμαρχε, η αλήθεια, ιδίως όταν αφορά σε σχολείο και σε μαθητές δεν προσεγγίζεται και
ούτε επιβάλλεται με μονολόγους στα κανάλια, με μονομερή ενημέρωση στο Δημοτικό
Συμβούλιο, με έλλειψη της απαιτούμενης ευαισθησίας, με στοχοποίηση προσώπων που
πέρα από τη δική τους άποψη εκπροσωπούν και τη γνώμη θεσμικού οργάνου και βεβαίως
ούτε με εκφοβισμούς, ούτε με εγωιστικές προθέσεις και ούτε με ανασφάλειες».
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