
 

Ηράκλειο, 17 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την κα Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα:  Για πόσο ακόμα η ανασφάλεια στους θεατρολόγους;  

Σε επιστολή διαμαρτυρίας των Θεατρολόγων Κρήτης τονίζεται ότι δουλεύουν στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση 5, 8, 19 χρόνια ως αναπληρωτές-τριες, και αναπληρώνουν 

τους εαυτούς τους. 

 Υπηρετούν Πανελλαδικά, μετακινούνται σε 3, 4, 5 σχολεία μες στην εβδομάδα, και 

συναντάν 200, 300, 400 παιδιά. Κάθε χρόνο απολύονται και βρίσκονται αντιμέτωποι 

με την ανασφάλεια της ανεργίας και τον ανύπαρκτο προγραμματισμό της ζωής. 

Η Θεατρική Αγωγή εντάσσεται στο σύνολο της παιδαγωγικής πρακτικής και αποτελεί 

δυναμικό μέσο για την ενεργοποίηση του ατόμου, την απελευθέρωση της φαντασίας 

του, την καλλιέργεια της ψυχοκινητικής του έκφρασης και της κοινωνικοποίησης του. 

Επίσης, αποτελεί ψυχαγωγία: ως μια «λυτρωτική»  εμπειρία, όπως συμβαίνει σε 

οποιαδήποτε μορφή παιχνιδιού.  

Η καλλιτεχνική παιδεία οφείλει να είναι προσβάσιμη σε όλους και ιδιαίτερα στους 

μαθητές όλων των ηλικιών μέσα από το Δημόσιο Σχολείο. 

 

Σημειώνουν ότι είναι οι λεγόμενοι «εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων», αυτοί που εδώ και 

σχεδόν δύο δεκαετίες το Υπουργείο θεώρησε ορθώς ότι έχουν θέση στο σχολείο ώστε 

να παρέχεται ολόπλευρη εκπαίδευση στους μαθητές, από ανθρώπους ειδικά 

καταρτισμένους. Βρισκόμαστε όμως στην περίοδο της απόλυτης υποβάθμισης του 

Δημόσιου σχολείου: μετά την κατάργηση ωρών του μαθήματός μας από την Ε’ και ΣΤ’ 

Δημοτικού από την προηγούμενη κυβέρνηση, τώρα το Υπουργείο περνά  σε μία 

έκδηλη, μη πολιτισμένη «εκπαιδευτική»  μεταρρύθμιση καταργώντας από την Α' 

Λυκείου τα καλλιτεχνικά μαθήματα, ανάμεσά τους και τα «Στοιχεία Θεατρολογίας». 

Όμως τονίζουν ότι ο εξευτελισμός και η υποβάθμιση του κλάδου τους  κορυφώνεται 

με τις ανύπαρκτες οργανικές θέσεις!   

Ακόμα αναφέρουν ότι μετά από τόσα χρόνια περιπλάνησης, διαφαίνεται η πιθανότητα 

μονιμοποίησης για κάποιους από αυτούς.  
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Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στη δημιουργία οργανικών θέσεων για τους 

κλάδους που τις στερούνται και δίκαιη κατανομή για όλους; Να προχωρήσει σε 

μόνιμους διορισμούς ανάλογους με τις ανάγκες της εκπαίδευσης; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




