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Ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα η Αγγελική Φωτεινού

Φίλια πυρά δέχεται η νέα Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου, Αγγελική
Φωτεινού καθώς στη δημοσιότητα έδωσε την ανοιχτή επιστολή του προς τον υπουργό
Παιδείας ο Μηνάς Ευσταθίου μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Επιστημονικού
Συλλόγου Ειδικής Αγωγής και Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ηπείρου.

Σε αυτή κατακεραυνώνει την επιλογή του Υπουργείου να τοποθετήσει την Αγγελική
Φωτεινού ως Περιφερειακή Διευθύντρια υποστηρίζοντας ότι η επιλογή της έγινε με καθαρά
κομματικά κριτήρια χωρίς καμία απολύτως αξιολόγηση προσόντων.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή του αναφέρει τα εξής:
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«Σύντροφε Υπουργέ Παιδείας,

Ακόμα ηχούν στα αυτιά των υποψηφίων και του εκπαιδευτικού κόσμου οι παραπάνω οι
πολιτικές δεσμεύσεις σας για αδιάβλητες και αντικειμενικές διαδικασίες, με καθαρή
κρυστάλλινη επιλογή και απόλυτη πολιτική ανεξιθρησκεία. «Επιτέλους, έλεγαν στα σχολειά
μας, θα επιλέγονται με διαφάνεια οι άριστοι και όχι οι αρεστοί των κομμάτων της
συγκυβέρνησης. Οι αριστεροί Υπουργοί Παιδείας δίνουν μαθήματα Δημοκρατίας,
αξιοκρατίας και διαφάνειας». Δυστυχώς «πριν αλέκτορα φωνήσαι» ο Αναπληρωτής
Υπουργός Παιδείας διέψευσε με τον πιο τραγελαφικό τρόπο τον προϊστάμενό του Υπουργό
Παιδείας.

Σύντροφε Υπουργέ Παιδείας,

Σύντροφε Αναπληρωτή Υπουργέ Παιδείας,

επιτρέψτε μου να σας θέσω μερικές ερωτήσεις που πλανώνται στα χείλη χιλιάδων
εκπαιδευτικών και Ελλήνων πολιτών:

1. Γιατί υποβάλατε τετρακόσιους εξήντα τρεις (463) εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων, χωρίς καν να τις
αξιολογήσετε με αντικειμενικά κριτήρια από την εξαγγελθείσα στη Βουλή των Ελλήνων
«Αδιάβλητη Επιτροπή Αξιολόγησης των βιογραφικών των υποψηφίων Περιφερειακών
Διευθυντών»; (δηλώσεις Υπουργού Παιδείας στη Βουλή), ρίχνοντας όλα τα Βιογραφικά των
Υποψηφίων στο καλάθι των αχρήστων; μα όλα κυριολεκτικά στο καλάθι των αχρήστων;
(πλην των δεκατριών διορισμένων αρεστών σας).

2. Γιατί τέτοια προσβολή και απαξίωση της εκπαιδευτικής κοινότητας με αδιαφανείς
διαδικασίες που ευτελίζουν, τσαλακώνουν την αξιοπρέπεια και τσαλαπατούν τα
επιστημονικά και διοικητικά προσόντα, τα οποία για να αποκτηθούν, αφιερώθηκε
σημαντικός χρόνος από τη ζωή των περισσοτέρων υποψηφίων, τις οικογένειες τους,
προκειμένου να γίνουν περισσότερο ωφέλιμοι και αποτελεσματικοί στο λειτούργημά τους,
όταν διάφοροι από τους αρεστούς σας απέφευγαν τη σχολική τάξη όπως ο «διάβολος το
λιβάνι»;
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3. Τελικά, οι Σύμβουλοι σας και τα Στελέχη του Υπουργείου σας ενημέρωσαν για τα
βιογραφικά των δεκατριών Περιφερειακών Διευθυντών/ντριών που διορίσατε;

4. Γνωρίζετε ότι έχετε διορίσει Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια, που δεν άσκησε ποτέ
διοικητική και επιστημονική καθοδήγηση; Συγκεκριμένα σε ψηφοφορία από Σύλλογο
Διδασκόντων ως υποψήφια/ος υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας δεν ψηφίστηκε από
τους/τις εκπαιδευτικούς της Σχολικής Μονάδας. Δηλαδή, με το νέο νόμο που ετοιμάζεται
για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων με τη διαδικασία της ψηφοφορίας οι εν
λόγω «εκλεκτοί» σας δεν θα μπορούσαν και πάλι να γίνουν ποτέ Διευθυντές ή
Υποδιευθυντές, ακόμα και σε ολιγοθέσιο Δημοτικό Σχολείο ή Γυμνάσιο.

5. Γιατί τόση βιασύνη, προχειρότητα και αδιαφάνεια για τις επιλογές των στελεχών της
εκπαίδευσης, εν μέσω των διαδικασιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων;

6. Γιατί στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. δεν αποσαφηνίσατε με δημοκρατικούς
και παιδαγωγικούς όρους: α) τους σκοπούς και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης σε έναν
ενιαίο νόμο για τη γενική και την ειδική εκπαίδευση; και β) το ρόλο και τα κριτήρια επιλογής
των στελεχών της εκπαίδευσής;

Θλίβομαι, γιατί στην Περιφέρειά μου την Ήπειρο υπήρχαν αξιόλογοι συνάδελφοί μου
εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλλει αίτηση για Περιφερειακοί Διευθυντές/ντριες και τους
στείλατε, με την επιλογή που κάνατε, στο πυρ το εξώτερον... Επιλέξατε την αρεστή σας
και ΟΧΙ μία ή έναν από τους συναδέλφους μου ή τους συντρόφους μου με αποδεδειγμένο
επιστημονικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτικό έργο, και επιπλέον με δημοκρατικούς
και πολιτικούς αγώνες στην πλάτη τους, ανεξαρτήτως αν ανήκουν στο Α ή το Β ή το Γ
πολιτικό κόμμα.

Φαίνεται ότι σε αυτό το πολιτικάντικο «παιχνίδι» των προκρούστειων διαστάσεων, των
Λουδοβίκων και των Ουγενότων η εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι διατεθειμένη να παίξει,
και πιστεύω ότι είναι καθήκον μας, ως Αριστερά να αφυπνιστούμε και να μην αφήσουμε τον
πολύποδα παρακρατικών θυλάκων στους κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς να
βιάζουν τη δημοκρατική κουλτούρα του Λαού μας στο όνομα μιας «ιδιότυπης
αριστεροσύνης» που ούτε το πολιτικό ήθος διαθέτει, αλλά ούτε όσα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα απαιτούνται. Τα κολλητιλίκια, τις κουμπαριές, τις συμπεθεριές και τις παράγκες
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τις ζήσαμε με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Ελληνικός Λαός ψήφισε ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ελπίζοντας ότι θα δινόταν ένα τέλος σε αυτά.

Αιδώς «αριστεροί και δεξιοί», εν Ελλάδι συγκυβερνώντες!»

Ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα

Στο μεταξύ χθες ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Διευθύντρια
Εκπαίδευσης Ηπείρου, παραλαμβάνοντας από τη Θεοδώρα Χουλιάρα. Στις πρώτες της
δηλώσεις η κ. Φωτεινού μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο χώρος της Παιδείας
λόγω των μνημονιακών πολιτικών ενώ δήλωσε αισιόδοξη πως η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
θα αλλάξει προς το καλύτερο την κατάσταση. Σύμφωνα με την ίδια μάλιστα ήδη τα πρώτα
βήματα έχουν γίνει με την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων που αφαιρεί ένα μεγάλο όγκο
από τους υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την απομάκρυνση του «βραχνά
της αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς».
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