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Κάλεσμα Π.Ε.ΣΥ.Θ. σε παράσταση διαμαρτυρίας για την κατεπείγουσα 

σύσταση νέων οργανικών θέσεων 

 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΙΘ, Παρασκευή, 27/1, ώρα 14:30  

  

Το ΔΣ του ΣΕΠΕ ΣΤ΄ Αριστοτέλης συμπαραστέκεται στους συναδέλφους 

του κλάδου των θεατρολόγων και παραθέτουμε το κάλεσμά τους σε 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΙΘ, Παρασκευή, 27/1, ώρα 14:30. 

«Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Σε ένα πολύ σκοτεινό εργασιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, εν μέσω 

μιας σειράς κατάφωρων αδικιών και δίκαιων διεκδικήσεων πολλών 

κλάδων, καλούμε σε συμπόρευση και συμμετοχή στην παράσταση 

διαμαρτυρίας μας στο ΥΠΑΙΘ, την Παρασκευή, 27/1 και ώρα 14:30, για 

να διεκδικήσουμε την κατεπείγουσα σύσταση οργανικών θέσεων τόσο 

στον κλάδο μας, αλλά και σε όλους τους κοινούς κλάδους. 

Θυμίζουμε ότι στον κλάδο μας, των θεατρολόγων, δεν 

πραγματοποιήθηκαν –πλην ενός, στην Ειδική Αγωγή–, διορισμοί την 

τελευταία φορά, με την απάντηση πως δεν υπήρχαν οργανικά κενά (!!!), 

τη στιγμή που υπάρχουν τόσες ανάγκες. Και παρόλο που, τόσο ως 

Σύλλογος όσο και σε συμπόρευση με άλλους Συλλόγους και Σωματεία, 

έχουμε ζητήσει επίμονα, με κάθε τρόπο, τη σύσταση νέων οργανικών 

θέσεων, για να λάβουμε την αόριστη απάντηση ότι υπάρχει η βούληση 

για τη χαρτογράφηση των οργανικών κενών και τίποτε άλλο. 

Διεκδικούμε λοιπόν την κατεπείγουσα σύσταση νέων οργανικών:  
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• Για να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες διδασκαλίας 

των μαθημάτων από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς, ώστε να 

επιτευχθεί η ισότιμη πρόσβαση και το μέγιστο παιδαγωγικό 

όφελος όλων των μαθητών και μαθητριών 

• Για να δοθεί ένα τέλος στην ταλαιπωρία των συναδέλφων μας 

που παραμένουν αδιόριστοι και αναπληρώνουν επί σειρά ετών 

τους εαυτούς τους ή βιώνουν τον εφιάλτη της ανεργίας σε 

αδιανόητα δύσκολες συνθήκες διαβίωσης  

• Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις των 

μονίμων συναδέλφων μας που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε 

περιοχές μακριά από τις οικογένειές τους  

Παράλληλα, διεκδικούμε: 

• Την επαναφορά του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στην Ε᾽ και 

ΣΤ᾽ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, το μοναδικό μάθημα που 

αφαιρέθηκε εντελώς από τις τάξεις αυτές 

• Την επαναφορά των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και της 

Κοινωνικής Επιστήμης στο Λύκειο – πολλώ δε μάλλον μετά τις 

δικαστικές αποφάσεις τις οποίες οφείλει να σεβαστεί η πολιτική 

ηγεσία 

• Την εισαγωγή του Θεάτρου στο Γυμνάσιο –από το οποίο δεν 

υπάρχει ούτε ως ίχνος–, ως τρίτος πυλώνας της Αισθητικής 

Αγωγής 

• Τη σύσταση περισσότερων Καλλιτεχνικών και Μουσικών 

Σχολείων, ώστε να έχουν πρόσβαση στη διδασκαλία των Τεχνών 

που αγαπούν πολλοί μαθητές και μαθήτριες που αναγκαστικά 

μένουν εκτός, δεδομένων των συνθηκών  

Για όλα τα παραπάνω, σας καλούμε σε συμμετοχή στη συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας την Παρασκευή, 27/1, ώρα 14:30, στο ΥΠΑΙΘ 

Καλούμε σε στήριξη και συμπόρευση τα μέλη μας, την Ένωση 

Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων – ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ., το Επιμελητήριο 

Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος – Ε.Ε.Τ.Ε., την Πανελλήνια Ένωση 

Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – 

Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε., την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής – 



Π.Ε.ΚΑ.Π., τον Σύλλογο Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών 

Ιονίου Πανεπιστημίου, το Συντονιστικό Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Πανελλήνιο 

Σύλλογο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας 

Επίσης καλούμε σε συμμετοχή και στήριξη των αιτημάτων μας την 
Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (A.Σ.Γ.Μ.Ε.), την 
Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, την 
Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Και Καλλιτεχνικών Σχολείων, τον 
Σύλλογο Αποφοίτων Τμήματος Θεάτρου Α.Π.Θ., τους φοιτητές και 
φοιτήτριες των Τμημάτων μας 

Παρακαλούμε τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), τους 

Σ.Ε.Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ να προκηρύξουν διευκολυντικές στάσεις εργασίας. 

 

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων – Π.Ε.ΣΥ.Θ.» 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΓΙΩΤΑ 

 
 


