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ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Που διοργανώνουν εκπαιδευτικοί σύλλογοι και φορείς

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 14:30

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας στηρίζει την κινητοποίηση που θα γίνει 
την Πέμπτη 17/2/2022 στις 2:30 μ.μ. στο Υπουργείο Παιδείας με πρωτοβουλία της 
ΠΕΣΥΘ (Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων) και τη συμμετοχή των 
πρωτοβάθμιων σωματείων εκπαίδευσης και  εκπαιδευτικούς φορείς και καλεί τα 
μέλη του να συμμετέχουν μαζικά, 

γιατί η τέχνη και ο  πολιτισμός πρέπει να είναι κυρίαρχο συστατικό της μόρφωσης  
των νέων ανθρώπων και δεν μπορούν τα σχετικά μαθήματα να εξοστρακίζονται από 
τον βασικό κορμό του σχολείου σε όλες τις βαθμίδες του, 

γιατί οι εικαστικοί καλλιτέχνες με την συμπαράσταση και συμμετοχή  των φορέων 
της εκπαίδευσης και των γονέων  είναι σε έναν διαρκή αγώνα εδώ και πολλά χρόνια 
για τον ανθρωπιστικό  χαρακτήρα της Παιδείας, για το δικαίωμα των μαθητών στην 
ολόπλευρη και ισότιμη γνώση σε όλα τα πεδία, για το δικαίωμα των εκπαιδευτικών 
στην εργασία με αξιοπρέπεια και σταθερότητα, για το δικαίωμα των γονιών να 
προσφέρουν στα παιδιά τους τη μόρφωση που τους αξίζει χωρίς διακρίσεις και 
διαχωρισμούς, για ένα σχολείο στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι της αγοράς. 

 
Καλούμε σε συμμετοχή στη Συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας που 
διοργανώνουν την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, στις 14:30, εκπαιδευτικοί σύλλογοι και 
φορείς.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 
 Το δικαίωμα όλων των μαθητών στην αισθητική αγωγή και στην καλλιτεχνική 

παιδεία.
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 Μαθήματα τέχνης σε όλες τις τάξεις, Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης 
σε όλα τα σχολεία.

 Διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών, 
μονιμοποίηση όλων  των αναπληρωτών.

 Κάλυψη όλων των κενών  από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς στα σχολεία 
Γενικής και Ειδικής Αγωγής, στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε κάθε 
κλάδο και ειδικότητα. 

 Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το αντικείμενο που σπούδασε.    

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Εύα Μελά      Βικτώρια Νταρίλα
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