
Στήριξη του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων (Π.Ε.ΣΥ.Θ.) σε παράσταση 

διαμαρτυρίας για την κατεπείγουσα σύσταση νέων οργανικών θέσεων 

 

 

  Το ΔΣ του Συλλόγου μας, στηρίζει την παράσταση διαμαρτυρίας του Πανελλήνιου Επιστημονικού 

Συλλόγου Θεατρολόγων 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. 

Διεκδικούμε την κατεπείγουσα σύσταση νέων οργανικών:  

• 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. 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 

«ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ» 

τηλ.:6938180514 – 2254022559  

2ο Δημοτικό Σχολείο Μύρινας 

Λεωφόρος Δημοκρατίας, ΤΚ 81 400,  

Μύρινα Λήμνου   

Μύρινα,  26/1/2023 

Αριθμός Πρωτοκόλλου :62  

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Συλλόγου: sepelimnou@gmail.com 
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Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Μαδυτινός Κωνσταντίνος

Η Γραμματέας

Κατεβαινίδου Γεσθημανή

Για το ΔΣΓια το ΔΣΓια το ΔΣΓια το ΔΣΓια το ΔΣ

Η Γραμματέας

Κατεβαινίδου Γεσθημανή

• 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. 

 

 


