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Προς 

το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πανελλήνιου Επιστημονικού  

Συλλόγου Θεατρολόγων 

                                                                              

 

 

Θέμα: Παραίτηση από τη θέση μου στο Δ.Σ. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με την παρούσα επιστολή προτίθεμαι να σας γνωστοποιήσω την απόφασή μου να 

παραιτηθώ από την θέση του μέλους και ειδικότερα αυτής του Αντιπροέδρου του ΔΣ του 

ΠΕΣΥΘ, για προσωπικούς αφ’ενός λόγους –για τους οποίους φυσικά και δεν θα ήθελα να 

επεκταθώ- αλλά και για πολιτικούς, με την έννοια της θέσης του ΠΕΣΥΘ στην παρούσα πολιτική 

συγκυρία, η οποία δεν με εκφράζει διόλου αλλά και την οποία, επομένως, δεν θα ήθελα να 

εκφράζω εγώ. Αποκορύφωμα στάθηκε η ανταπόκριση του ΔΣ και ειδικότερα της γραματέως και 

της προέδρου στην πρότασή μου να πάρουμε επισήμως θέση ως προς τις επικείμενες εκδηλώσεις 

για την “Αθήνα – Πόλη Αντιφασιστική”, οποία εστάλη σε όλα τα μέλη του ΔΣ μέσω ηλ. 

ταχυδρομείου στις 4 Ιανουαρίου 2013. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι δεν μοιραζόμαστε την ίδια 

αγωνία για την φασιστική απειλή ή δεν θεωρούμε –τουλάχιστον- ότι ο ΠΕΣΥΘ θα έπρεπε να έχει 

επισήμως θέση γι’αυτό το φαινόμενο. Πιστεύω ότι τουλάχιστον η πρόεδρος –που όπως 

διαπίστωσα είχε προσυπογράψει ως πρόσωπο το ψήφισμα των ανθρώπων των γραμμάτων και 

των τεχνών αλλά δεν είχε θεωρήσει μάλλον ότι αφορούσε το σύλλογο ως φορέα- θα έπρεπε να 

κάνει χρήση του άρθρου του Καταστατικού που θα της επέτρεπε να προχωρήσει σε απόφαση που 

απλώς θα έχρηζε της μεταγενέστερης έγκρισης από το Δ.Σ., όπως έχει κάνει ήδη σε 

προηγούμενες περιπτώσεις κατά την θητεία της. Θεωρώ, επομένως, ότι είναι απολύτως 

κατανοητή η επιθυμία μου να μην αποτελώ πια μέρος αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Παρακαλώ λοιπόν τη γραμματέα να μου γνωστοποιήσει τον αρ.πρωτ. της παρούσας επιστολής 

και φυσικά ζητώ να την κοινοποιήσετε στα μέλη του Συλλόγου μαζί με μια επίσημη απάντησή 

σας.  

Σας ευχαριστώ για τη μέχρι στιγμής συνεργασία με τις όποιες καλές ή κακές στιγμές και 

παραμένω στη διάθεσή σας για επικοινωνία και συνεργασία ως απλό μέλος του συλλόγου μας 

αλλά και και μέλος της Επιτροπής Παιδείας και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 

πρόσφατου θεατρολογικού συνεδρίου, για το οποίο υπάρχει η εκκρεμότητα των πρακτικών. 

 

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

  

Πετρίτης Σπύρος 

Μέλος ΠΕΣΥΘ (αρ. μητρώου 360) 

  

 

 


