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                                                 ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣΥΘ 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στηρίζει τα δίκαια αιτήματα του Πανελλήνιου 
Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων , όπως αναφέρονται στο πρόσφατο 
κάλεσμά του σε παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 17-2-2022 στο ΥΠΑΙΘ και 
συγκεκριμένα: 
 
«• Την κάλυψη όλων των κενών Θεατρικής Αγωγής από τους αντίστοιχους 

εκπαιδευτικούς και την κάλυψη όλων των κενών, στα σχολεία Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής, στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε κάθε κλάδο και ειδικότητα 

• Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το αντικείμενο που σπούδασε και αγαπά – Όχι 

στις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικοτήτων. Ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα 

μαθήματα των μαθητών και μαθητριών – Όχι στα σχολεία πολλών ταχυτήτων 

• Επαναφορά του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στην Ε᾽ και ΣΤ᾽ Δημοτικού, 

διάχυσή του στο Γυμνάσιο ως τρίτο πυλώνα της Αισθητικής Αγωγής και 

επαναφορά του μαθήματος της Καλλιτεχνικής Παιδείας στο Λύκειο 

• Απόδοση όλων των πραγματικών οργανικών κενών στον κλάδο μας – Σύσταση 

των απαραίτητων οργανικών θέσεων – Μόνιμους διορισμούς ώστε να καλυφθούν 

όλες οι ανάγκες» 

Τα καλλιτεχνικά και ανθρωπιστικά μαθήματα έχουν δεχτεί μια δραματική 

συρρίκνωση τα τελευταία χρόνια , ενώ η ανάγκη για ψυχοκοινωνική στήριξη και  

δημιουργική έκφραση των μαθητών και μαθητριών  όλων των βαθμίδων 

αποδεικνύεται όσο ποτέ καθοριστική ! Κάθε μέτρο λιτότητας  και περικοπών στις 
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ώρες της καλλιτεχνικής έκφρασης συνεπάγεται ένα βήμα πίσω στον ουσιαστικό 

παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου: την ανάπτυξη της ολόπλευρης προσωπικότητας 

των μαθητών του. «Φορεμένη» δημιουργικότητα μέσα στο  καλούπι των 

«εργαστηρίων δεξιοτήτων», «στρεσογόνα αξιολόγηση» αντί για εμψύχωση παιδιών, 

καταγραφή διαδικασιών αντί βίωμα της εμπειρίας, κάθε άλλο παρά ατομικές και 

κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να αναπτύξουν!  

Η θεατρική αγωγή έχει αναγνωριστεί από ολόκληρο τον εκπαιδευτικό κόσμο-

μαθητές, εκπαιδευτικούς-αλλά και γονείς, ως η μήτρα της ομαδοσυνεργατικής 

μάθησης και της κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής στα σχολεία. Κι όμως φέτος, 

μετά τις προσλήψεις –ύστερα από 12 χρόνια- 171 θεατρολόγων (!), 200 

αναπληρωτές του ίδιου κλάδου, που εργάζονταν χρόνια στην εκπαίδευση, δεν 

προσλήφθηκαν ποτέ! Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, αλώβητο! 

Εντωμεταξύ, σε μια χώρα που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα στη 

μόρφωση και στην ισότητα, εκατοντάδες σχολικές μονάδες έμειναν χωρίς 

δασκάλους ειδικοτήτων και χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες ορίστηκαν θεσμικά ως 

«παιδιά ενός κατώτερου θεού»! 

Να σταματήσει πια η απαξίωση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και 

μαθητριών μας! 

Στηρίζουμε τα μαθήματα των Τεχνών που στηρίζουν την Εκπαίδευση! 

 

  ΤΟ Δ.Σ.  

Η πρόεδρος                                                                                   Ο γραμματέας 

Λάζου Έφη                                                                                   Κεφαλάς Πάνος 

 

 

 

 

 

   


