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ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη,

νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ»

με έδρα την οδό Φρύνης, αριθ. 46, Αθήνα.
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Διεύθυνσης Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης

Πελοποννήσου, κατοικοεδρεύοντος στην Τρίπολη, οδός

T. Σεχιώτη 38-40, 22100 Τρίπολη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

2. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

* * * . * * *

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους και περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2013,

με προσέγγισαν μέλη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων

του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, γνωρίζοντας την πολυετή δραστηριότητά μου,



ως Σκηνοθέτη σε ολόκληρη τη χώρα και εσχάτως στις Παιδικές Σκηνές- και με

ρώτησαν, ποιά θεατρική παράσταση προτείνει να παρουσιάσει φέτος η

Εταιρεία «Σκαραβαίοι» στα παιδιά των Σχολείων της Βόρειας Κυνουρίας.

Είναι μια διαδικασία που έχει ξαναγίνει με μεγάλη επιτυχία στην περιοχή προ

τριετίας με το οικολογικό έργο «Η Άσπρη Κότα». Ως Κυνουριεύς και έχοντας

φοιτήσει στα Σχολεία της περιοχής, ένιωσα συγκίνηση και ανακοίνωσα ότι

η Θεατρική Εταιρεία «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» προτείνει να παρουσιάσει την παιδική

θεατρική παράσταση « Ο Δράκος που ντρεπότανε » στο Άστρος, σε χρόνο που

θα προσδιόριζαν οι Σύλλογοι μαζί με τα Σχολεία. Η πρόταση με τρισέλιδη

περιγραφή του έργου και της παράστασης απεστάλη ηλεκτρονικά τόσο στους

εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων, όσο και στα Σχολεία. Μετά τη μελέτη

της πρότασης, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της περιοχής

με τη σύμφωνη γνώμη και των Διευθυντών των Σχολείων και των Συλλόγων

Διδασκόντων, συναποφάσισαν την πραγματοποίηση της παράστασης

την 13η Δεκεμβρίου 2013 στο Άστρος στην αίθουσα του Ζαφείρειου

Ιδρύματος. Επειδή μάλιστα ο αριθμός των παιδιών ήταν μεγάλος θα

πραγματοποιούνταν δυο πρωϊνές παραστάσεις.

Μετά από αυτό άρχισε τόσο η οργανωτική-γραμματειακή, όσο και η πρακτική

προετοιμασία της παράστασης που απαιτεί το κλείσιμο της ημερομηνίας για το

«Ζαφείρειο» Ίδρυμα, την προσαρμογή του σκηνικού χώρου, την εκτύπωση

αφισών και εισιτηρίων, την εύρεση καταλυμάτων για τους ηθοποιούς και τους

τεχνικούς, τη μεταφορά όλων των τεχνικών μέσων που χρειάζονται στην

παράσταση, όπως οι φωτιστικές και ηχητικές εγκαταστάσεις, κονσόλες, ντίμερ

κλπ..

Και ενώ με άνεση χρόνου είχαν κατατεθεί στα Σχολεία οι υπεύθυνες δηλώσεις

των γονέων και είχαν συγκεντρωθεί από τους εκπαιδευτικούς τα χρήματα

(φθηνό εισιτήριο 4 ευρώ και ποσοστό μαθητών έως 15% δωρεάν για όσους

είχαν οικονομικό πρόβλημα), όταν πλέον ήταν βέβαιο ότι η παράσταση θα

γίνει, 48 ώρες πριν από την ημέρα της πραγματοποίησής της, ο καθ’ ου η



παρούσα δεν ενέκρινε την μετακίνηση των μαθητών, με αποτέλεσμα να

ακυρωθεί η παράσταση.

ΙΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με την ισχύουσα με αριθ. πρωτ. 116452/Γ7/1-10-2012 Εγκύκλιο του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Η απόφαση για την

παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός του σχολικού ωραρίου θα

λαμβάνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων έκαστης σχολικής μονάδας

…….»

Στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση είχε ληφθεί σύννομα και 400 περίπου

μαθητές της περιοχής μας, περίμεναν την ημέρα της παράστασης ως ένα

εξαιρετικό γεγονός, αλλά και ως μία ζωντανή μορφή διδασκαλίας της

Θεατρικής Αγωγής, αφού το Θέατρο αποτελεί εσχάτως και καθαυτό μάθημα,

είναι μάλιστα και επίσημα ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού

Σχολείου Άστρους, ενώ η παράστασή μας θα ήταν και η μοναδική που θα

γινόταν για τα Σχολεία ολόκληρης της περιοχής - και μέχρι στιγμής δεν

υπάρχει άλλη μέσα στο χειμώνα…

ΙΙΙ. ΑΒΑΣΙΜΟΙ ΛΟΓΟΙ

Ο καθ` ου η παρούσα, δεν ετόλμησε εγγράφως να απαγορεύσει την θεατρική

παράσταση, παρά μόνο προφορικά με νυχτερινό τηλεφώνημα της,

υπηρεσιακώς αναρμοδίας, Εκπαιδευτικής Συμβούλου, η οποία εκλήθη να

αναλάβει το κόστος της κοινωνικής αναταραχής και να καλύψει τον κ. Μισθό,

προβάλλοντας διάφορες αόριστες και ανυπόστατες δικαιολογίες, όπως ότι θα

επιβαρυνόταν ο οικογενειακός προϋπολογισμός, θα έχαναν οι μαθητές δύο

διδακτικές ώρες, ότι δήθεν οι γονείς θα πήγαιναν στις γιορτές τα παιδιά στην

Αθήνα για να δουν θέατρο, ότι ήτανε λάθος η ημερομηνία της παράστασης, ότι



μπορούσαμε να κάνουμε την παράσταση εντός ωραρίου διδασκαλίας αλλά…

χωρίς καθόλου εισιτήριο, ότι τα σχολεία… άργησαν να στείλουν το αίτημα

μετακίνησης των μαθητών, καθώς και άλλες αναξιόπιστες δικαιολογίες…

Ταυτόχρονα η Υπηρεσία του κ. Μισθού διέσπειρε φημολογίες ότι υπάρχει

πανπελοποννησιακή ή ακόμα και πανελλαδική απαγόρευση θεατρισμού των

μαθητών εντός ωραρίου διδασκαλίας, δημιουργώντας στο κοινό το αίσθημα

ενός …απαγορευμένου καρπού και στους καλοπροαίρετους Εκπαιδευτικούς

μας το αίσθημα της παρανομίας…

Όλα τα παραπάνω αναιρούνται, διότι:

1. Τα χρήματα ( 4 ευρώ το εισιτήριο) είχαν συγκεντρωθεί χωρίς παράπονα εκ

μέρους των γονέων, οι οποίοι δια των Συλλόγων τους ήσαν αυτοί οι ίδιοι που

αποφάσισαν για την παράσταση, το μειωμένο κόστος της και την ημερομηνία

της. Και εγνώριζαν ότι αυτό το φθηνό, αλλά ποιοτικό δώρο στα παιδιά ενόψει

των εορτών θα ήταν η καλύτερη λύση στις ημέρες της κρίσης, ενώ ένα ταξίδι

στην Αθήνα για να δουν τα παιδιά θέατρο είναι όντως σήμερα εκτός

πραγματικότητος για τη δοκιμαζόμενη ελληνική οικογένεια.. Εξ άλλου τα

χρήματα αυτά που ο κ, Μισθός ετεροχρονισμένα ήθελε να εξοικονομήσει στις

οικογένειες των γονέων, επεστράφησαν στους μαθητές και, όπως ήτανε

φυσικό, ξοδεύτηκαν από τα παιδιά στα κυλικεία των Σχολείων ή στα

περίπτερα…

2. Mια δίωρη ποιοτική θεατρική παράσταση, όχι μόνο δεν αποτελεί

χαμένο διδακτικό χρόνο ( παγκόσμια πρωτοτυπία, αν μη τι άλλο !!!!),

αλλά την πλέον ζωντανή μορφή διδασκαλίας, όπως σε όλες τις σχετικές

εγκυκλίους του Υπουργείου επισημαίνεται. Προβλέπεται μάλιστα, η

προετοιμασία των μαθητών από τους διδάσκοντες για κάθε παράσταση

και η αναλυτική συζήτηση μετά την παράσταση για την αφομοίωση των

μηνυμάτων (Εγκύκλιος 116452/Γ7 της 1-10-2012).



3. Η διαδικασία που ακολούθησαν οι Διευθυντές των Σχολείων ήταν η ίδια που

ακολουθείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις όλα τα τελευταία χρόνια, χωρίς να

υπάρχει προηγούμενο άρνησης κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Με την

ίδια ακριβώς διαδικασία είχαν χορηγηθεί πρόσφατα άδειες μετακίνησης στο

Δημοτικό Άστρους για το Εργοστάσιο Ανακύκλωσης στην Τρίπολη και στο 1ο

Νηπιαγωγείο Άστρους για Ελαιοτριβείο στο Κορακοβούνι. Ας σημειωθεί ότι η

Τρίπολη απέχει από το Άστρος 45 χλμ. , ενώ το Δημοτικό Σχολείο Άστρους

από το Ζαφείρειο απέχει μόλις 130 μέτρα…

4. Η …είδηση περί δήθεν ισχύουσας πανπελοποννησιακής ή πανελλαδικής

απαγόρευσης θεατρισμού των μαθητών εντός ωραρίου διδασκαλίας, είναι

βέβαιο, πως θα είχε προκαλέσει αρκετές επερωτήσεις στη Βουλή των

Ελλήνων! Και θα είχε αναγκάσει όλα τα Παιδικά Θέατρα να κλείσουν, αφού οι

μαθητές προσέρχονται στο Θέατρο κυρίως εντός ωραρίου διδασκαλίας και με

συνοδεία των διδασκόντων. Αυτή η μυθοπλαστική δικαιολογία είναι το

κορυφαίο ψεύδος μιας πρωτοφανούς διοικητικής αυθαιρεσίας, που τολμά να

απαγορεύει το θέατρο στη χώρα που το γέννησε!

5. Για τα παραπάνω θέματα απέστειλαν οι Πρόεδροι όλων των Συλλόγων

Γονέων στον κ. Μισθό κοινή εμπεριστατωμένη επιστολή διαμαρτυρίας με

συγκεκριμένα ερωτηματικά, στα οποία ουδόλως απάντησε, προτιμώντας την

παράθεση εδαφίων από το προεδρικό διάταγμα 201 του 1998 και

υπεραμυνόμενος των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων ενός Εκπαιδευτικού

Ιερατείου, το οποίο αποφασίζει ελέω Θεού για οποιαδήποτε σχολική δράση,

μετατρέποντας τους Συλλόγους Γονέων σε απλούς θεατές. Στην ακροτελεύτια

παράγραφο της επιστολής τους οι γονείς ρωτούν «τι λάθος έγινε επιτέλους και

πως μπορεί να διορθωθεί, ώστε να υποβληθεί εκ νέου το αίτημα και να δοθεί

μελλοντικά η έγκριση μετακίνησης για την παράσταση». Επί λέξει γράφουν οι

γονείς:



Συνοψίζοντας απαιτούμε να μας γνωστοποιήσετε άμεσα, γραπτώς και
με σαφήνεια τους πραγματικούς λόγους της απόφασης αυτής και να
μας κοινοποιήσετε κάθε σχετικό έγγραφο, οδηγία, ή εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το θέμα. Επίσης παρακαλούμε να μας
ενημερώσετε εγγράφως και με ακρίβεια (τόσο εμάς όσο και τους
Διευθυντές των Σχολείων) για τις ενέργειες που πρέπει να
ακολουθήσουμε για να πραγματοποιήσουμε την συγκεκριμένη
παράσταση ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στο μέλλον. Καθώς και
από ποιόν, με τι σκεπτικό και τι κριτήρια αξιολογείται από την
Υπηρεσία σας, αν μία δραστηριότητα, που προτείνεται και
διοργανώνεται από τους Συλλόγους Γονέων, με τη σύμφωνη γνώμη
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Συλλόγων Διδασκόντων, μπορεί να
ενταχθεί λειτουργικά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να γίνει
εντός ωραρίου λειτουργίας των Σχολείων, ή όχι.

Φυσικά το αίτημα-ερώτημα αυτό των γονέων, που ενσαρκώνει τη βασική
αρχή κάθε Δημοκρατίας, τη σαφήνεια, δεν απαντήθηκε ποτέ από τον κ.
Μισθό.

ΙV. ZHMIA

Επειδή από την παράτυπη, αδικαιολόγητη, καταχρηστική και αντίθετη στην

καλή πίστη και τα χρηστά ήθη συμπεριφορά σας, να ακυρώσετε, την

προπαραμονή της υλοποίησής της, μια, απολύτως νόμιμα προγραμματισμένη,

θεατρική παράσταση, αφήνοντας άφωνους τους μαθητές και τους γονείς

ολοκλήρου της Κυνουρίας, προέκυψε για τη Θεατρική Εταιρεία «Σκαραβαίοι»:

1. Υλική ζημία, η οποία επιγραμματικά συνοψίζεται στα ακόλουθα: Κόστος

οργάνωσης-γραμματειακής υποστήριξης, υλικά, μεταφορικά, αφίσες,

εκτύπωση εισιτηρίων, ακύρωση συμφωνίας και ποινική ρήτρα στο συνεργείο

ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, προετοιμασία σκηνικού χώρου,

αποζημιώσεις ηθοποιών, ακύρωση ξενοδοχείου, απώλεια παραστάσεων στην

Αθήνα, κ.λ.π., ποσά τα οποία επιφυλάσσονται οι «Σκαραβαίοι» να

διεκδικήσουν νόμιμα, και

2. Ηθική βλάβη, με βαρύτατο οικονομικό αντίκτυπο: Η χωρίς αιτιολογημένο

έγγραφο και με παραπειστικές φημολογίες ακύρωση μιας μόνον



συγκεκριμένης εκδήλωσης στιγμάτισε, μέσα στο νέφος της ασάφειας που

κατασκευάσατε, τη φήμη της Εταιρείας μας και κλόνισε την απεριόριστη

εμπιστοσύνη του κοινού της περιοχής στις Παιδικές μας Παραστάσεις, μια

εμπιστοσύνη που χρειάστηκε πολυετή μόχθο για να σχηματισθεί και

παραγωγές όπως «Η Κούλα η Κατσικούλα», «Για μια φούχτα μπάμιες» του

Ευγένιου Τριβιζά και τη θρυλική «Άσπρη Κότα», για να καθιερωθεί. Επιπλέον,

διασπείροντας κλίμα δήθεν υπηρεσιακής παρατυπίας στους φιλότιμους

Εκπαιδευτικούς μας, τραυματίσατε ανεπανόρθωτα τη βαθειά σχέση

εμπιστοσύνης της Εταιρείας «Σκαραβαίοι» με την τιμημένη Εκπαιδευτική

Κοινότητα, ζημία, η οποία μας αποκλείει από μελλοντικές απόπειρες

συνεργασίας μαζί της, τόσο με το «επίμαχο» έργο, όσο και με οποιοδήποτε

άλλο σκοπεύαμε να προτείνουμε!

Για όλα τα παραπάνω, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου για

την αποκατάσταση κάθε ζημίας.

Διαμαρτύρομαι έντονα για την ως άνω πρωτοφανή συμπεριφορά σας και

σας προσκαλώ, όπως απαντήσετε εγγράφως και με ειδική αιτιολόγηση

(όπως ορίζει η βασική αρχή του Διοικητικού Δικαίου), για ποιους

πραγματικούς λόγους αποφασίσατε την προφορική αυτή ακύρωση της

θεατρικής παράστασης, ώστε αυτοί οι λόγοι να αποτελέσουν το

περαιτέρω αντικείμενο δικαστικής και διοικητικής κρίσης.

Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2014
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Θεατρικής Εταιρείας « ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ »

Κώστας Ν. Φαρμασώνης


