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Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2013  

Α.Π. 1878 

 

 

Αγαπητέ Σπύρο,  

 

Σε ενημερώνουμε ότι η παραίτηση σου από την θέση του Αντιπροέδρου και 

μέλους του Δ.Σ. του Π.Ε.ΣΥ.Θ. έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Δεδομένου ότι εκτός 

των προσωπικών λόγων που επικαλείσαι στην επιστολή σου επικαλείσαι και 

πολιτικούς, θα θέλαμε να απαντήσουμε και να θέσουμε κι εμείς με την σειρά μας 

τους προβληματισμούς μας. 

Εν πρώτοις, έκπληξη μας προκάλεσε η απόφαση να κοινοποιήσεις την 

παραίτησή σου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη Γραμματεία του ΠΕΣΥΘ, 

ζητώντας από τον Γραμματέα να την κοινοποιήσει στα μέλη του ΔΣ αντί να το κάνεις 

εσύ προσωπικά, και μάλιστα σε μέρα που αυτή ήταν κλειστή (Παρασκευή 18 

Ιανουαρίου 2013). 

Σημειώνουμε ότι η παραίτησή σου μας γνωστοποιήθηκε με τον τρόπο αυτό 

μόλις δύο μέρες πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση Δ.Σ. με θέματα 

βαρύνουσας σημασίας (απολογισμός 2012 – προγραμματισμός 2013) ενόψει της 

επερχόμενης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Επιπλέον, η απόφασή σου να μην παρευρεθείς αυτοπροσώπως στη 

συνεδρίαση αυτή, δεν έδωσε τη δυνατότητα να αποσαφηνιστούν οι προσωπικοί λόγοι 

τους οποίους επικαλείσαι, και τους οποίους είχαμε κάθε διάθεση να σεβαστούμε, 

ούτε να αναπτυχθεί διάλογος με στόχο την άμβλυνση των όποιων αντιθέσεων και, επί 

του πρακτέου, να γίνει ολοκληρωμένη καταγραφή και απολογισμός των δράσεων του 

παρελθόντος έτους, σημαντικό κομμάτι των οποίων σου λογίζεται ως Αντιπροέδρου. 

 

Επί της ουσίας της επιστολής σου: 

* Πράγματι, στις 4 Ιανουαρίου μας προώθησες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 

κάλεσμα για τη «19 Γενάρη – Αθήνα πόλη αντιφασιστική» ζητώντας να το 

προσυπογράψουμε ως Δ.Σ. του Π.Ε.ΣΥ.Θ. Σε αυτό το μέηλ πράγματι δεν έλαβες 

καμία απάντηση –σίγουρα όχι άσχετη με τη χρονική στιγμή, μεσούντων των εορτών– 

όμως θεωρούμε ότι αυτή η ας ονομαστεί ολιγωρία δεν ταυτίζεται επ’ ουδενί με την 

απουσία από πλευράς μας της «αγωνίας για τη φασιστική απειλή». 

* Θεωρούμε μάλιστα απαράδεκτο η απουσία απάντησης να σε οδηγεί σε τέτοια 

νοητικά άλματα, στοχοποιώντας και προσωπικά μέλη του Δ.Σ., την Πρόεδρο και τη 

Γενική Γραμματέα συγκεκριμένα. 

* Επιπλέον, πάγια τακτική των μελών του Δ.Σ. αποτελεί τόσο σημαντικά θέματα να 

τίθενται προς συζήτηση και ψήφιση σε συνεδρίαση και σίγουρα να μην μένουν μόνο 

στο επίπεδο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία όπως πολύ καλά γνωρίζεις 

πολλές φορές είναι καταιγιστική. 

* Δεδομένου ότι μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου δεν επανέφερες το θέμα, μολονότι 

προγραμματίζαμε την επόμενη συνεδρίαση και καταλήγαμε σε θέματα Ημερησίας 

Διάταξης, το ερώτημα για συμμετοχή του Π.Ε.ΣΥ.Θ. και το κάλεσμα προς τα μέλη 

παρέμενε ανοιχτό. 
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* Τελικά, με σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του Δ.Σ., στην οποία καταγράφεται 

και η δική σου θετική ψήφος, κοινοποιήθηκε στα μέλη μας το κάλεσμα της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος και Ακροάματος για την ίδια κινητοποίηση. 

Όπως αντιλαμβάνεσαι, το κείμενο διακινήθηκε ακριβώς επειδή συμμεριζόμαστε τις 

ίδιες αγωνίες για τη «φασιστική απειλή». Προφανώς το κάλεσμα από μόνο του 

καλύπτει τη διάθεση του συνόλου του Δ.Σ. να αποτυπωθεί η στάση του απέναντι σε 

τέτοια φαινόμενα. 

* Εξάλλου, πιστεύουμε ότι ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων με 

το έμψυχο δυναμικό που διαθέτει και τις δράσεις που έχει ως τώρα πραγματοποιήσει 

αποδεικνύει τόσο τη διάθεση όσο και την έμπρακτη στάση του απέναντι σε 

φαινόμενα βίας, ρατσισμού και φασισμού, ειδικά απέναντι σε μειονότητες και 

αδύναμες κοινωνικά ομάδες. Αναφέρουμε ενδεικτικά το πρόγραμμα της Γ.Γ.Ν.Γ. («Η 

θεατρική αγωγή ως μέσο ένταξη αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο»), το Β΄ 

Θεατρολογικό Συνέδριο («Μετανάστες και πρόσφυγες στη σύγχρονη δραματουργία 

και τη σκηνική πράξη»), την παράσταση της Θεατρικής Ομάδας με αφορμή την 

εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα του Πρόσφυγα και την ανακοίνωση για τα 

γεγονότα στο Χυτήριο. 

* Θεωρούμε, τέλος, ότι οι προσωπικές επιλογές των μελών του Δ.Σ. δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να επιβάλλονται στο σύνολό του. Η πρότασή σου περί 

ενεργοποίησης του άρθρου του καταστατικού που θα νομιμοποιούσε την Πρόεδρο να 

υπογράψει το εν λόγω κάλεσμα εκ μέρους του Π.Ε.ΣΥ.Θ. (επειδή το έχει 

προσυπογράψει η ίδια), ζητώντας μεταγενέστερη έγκριση από τα υπόλοιπα μέλη, θα 

αποτελούσε τέτοιο φαινόμενο.  

* Σε κάθε περίπτωση, την πολιτική σου διαφωνία θα μπορούσες να την εκφράσεις 

αιτούμενος να παραμείνεις απλό μέλος του Δ.Σ. και να παραιτηθείς μόνο από τον 

δεσμευτικό ρόλο του Αντιπροέδρου. 

Κλείνοντας, σε ενημερώνουμε ότι αποφασίστηκε, ύστερα από εξαντλητική 

συζήτηση και με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Δ.Σ., η επιστολή 

παραίτησής σου καθώς και η παρούσα απάντηση να κοινοποιηθούν στα μέλη του 

Π.Ε.ΣΥ.Θ. στην ερχόμενη Γενική Συνέλευση και ακολούθως να αναρτηθούν στο site 

του Συλλόγου. Προς επίρρωση όλων των παραπάνω, που αποτελούν καταγραφή των 

απόψεων όπως αυτές εκφράστηκαν από το σύνολο των μελών του Δ.Σ., βρίσκονται 

στη διάθεσή σου τα πρακτικά των συνεδριάσεων που αφορούν στην παραίτησή σου. 

Επίτρεψέ μας και μία πιο προσωπική απεύθυνση: η παραίτησή σου βρίσκει το 

Σύλλογο σε μία δύσκολη χρονική στιγμή, όταν η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του 

είναι πιο επιτακτική από ποτέ. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ., 

Ηλέκτρα Μήτσουρα 

Διονύσης Ξενάκης 

Ελίνα Καρδιακού 

Αντώνης Τολάκης 

Τώνια Καράογλου 

Δήμητρα Γρηγορέα 
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