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       ΠΡΟΣ: 

- την Υπουργό Εθν. Παιδείας 
και Θρησκευµάτων 
κα Μ. Γιαννάκου 

     
 

Κυρία Υπουργέ,  
 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ανταποκρινόµενο στις διαµαρτυρίες συναδέλφων και 
γονέων από πολλά σχολεία της χώρας συζήτησε τα προβλήµατα που δηµιούργησε η 
πρόσφατη εγκύκλιος της Συντονιστικής Επιτροπής Καλλιτεχνικών Αγώνων.  
     Η εν λόγω επιτροπή συµπεριέλαβε στην απόφαση της, που, όπως συνήθως, 
έφθασε στα σχολεία ελάχιστες µέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης 
συµµετοχών (20/2/2007), δύο διατάξεις - µνηµεία αυθαιρεσίας: 
 
     Α. Περιόρισε τον αριθµό των µαθητών που συµµετέχουν σε σύνολα και θα 
διαγωνιστούν, σε τριάντα άτοµα ανά σύνολο(!) 
     «Ξεχνάει», όµως, ότι τα µουσικά σύνολα προετοιµάζονται για τους αγώνες συχνά 
από την αρχή κάθε σχολικού έτους, έτσι ώστε η περικοπή µαθητών/-τριών, την 
ύστατη αυτή στιγµή να είναι  αδύνατη! Άλλωστε, µε ποιο κριτήριο οι υπεύθυνοι 
καθηγητές/τριες θα αποκλείσουν µαθητές/τριες και πώς θα δικαιολογηθεί αυτός ο 
αποκλεισµός στους ίδιους/-ες και τις οικογένειές τους; Τέλος, µε ποια αξιοπιστία θα 
ζητήσουν τη συµµετοχή τους την επόµενη σχολική χρονιά και σε ποια συµπεράσµατα 
θα οδηγηθούν οι µαθητές/-τριες και οι γονείς για την ποιότητα της ∆ηµόσιας 
Εκπαίδευσης; Τονίζουµε εδώ ότι βασικός σκοπός των αγώνων είναι η συµµετοχή όσο 
το δυνατόν περισσότερων µαθητών/-τριών και η επαφή τους µε τις Τέχνες, όπως 
,επίσης, η δηµιουργική έκφραση και η καλλιτεχνική δηµιουργία.  
  
     Β. Απέκλεισε από τους φετινούς καλλιτεχνικούς αγώνες το αρχαίο θέατρο(!)     
«Ξεχνάει», όµως, µε την πρωτοφανή αυτή υπουργική απόφαση, ότι η προετοιµασία 
των θεατρικών παραστάσεων µετράει ήδη πολλούς µήνες δουλειάς. Αντί να 
επιβραβεύσει την προσπάθεια µαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών, τους αποκλείει και 
τους θέτει στο περιθώριο, στερώντας τους τη δυνατότητα να συναντηθούν µε παιδιά 
άλλων σχολείων και να αποκοµίσουν πολύτιµες διδακτικές  εµπειρίες από αυτή τους 
την συµµετοχή. Πώς οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θα δικαιολογήσουν στους έφηβους 
µαθητές/-τριες τους και αυριανούς πολίτες την αυθαίρετη απόφαση του ΥΠΕΠΘ, ως 
υπάλληλοι ή ως λειτουργοί της δηµόσιας εκπαίδευσης; Και βέβαια, πώς είναι 
δυνατόν να αποκλείεται το αρχαίο δράµα από τους µαθητικούς διαγωνισµούς στην 
Ελλάδα; Θα αποκλειόταν ποτέ ο Σαίξπηρ από έναν αντίστοιχο διαγωνισµό στη 
Βρετανία;  
  



     Εκτός από την παροιµιώδη προχειρότητα, την αβάσταχτη ελαφρότητα και την 
καλλιτεχνική ανεπάρκεια της Συντονιστικής, κατά τα λοιπά, Επιτροπής των 
Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, ευθύνες έχει και η πολιτική  ηγεσία του 
ΥΠΕΠΘ και η κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθούν στη δηµόσια 
παιδεία. Συγκεκριµένα: 
 
     1. Η κλιµακούµενη, χρόνο µε τον χρόνο, αποψίλωση του περιεχοµένου, η 
ανεπάρκεια στη στελέχωση και προπάντων η µείωση του προϋπολογισµού των 
Καλλιτεχνικών Αγώνων αποδεικνύουν και στον πιο καλόπιστο τη σταδιακή 
απαξίωση του θεσµού. Ο πολιτισµός εντάσσεται στις «πολυτελείς δαπάνες», 
αποσυνδέεται από την καλλιτεχνική δηµιουργία των ίδιων των µαθητών/-τριών και 
εγκαταλείπεται στις αδηφάγες ορέξεις των χορηγών. 
 
    2. Η πολιτική αυτή πλήττει άµεσα την όποια εναποµείνασα δηµιουργικότητα και 
καλλιτεχνική έκφραση στα σχολεία και επιταχύνει την υποβάθµιση του µορφωτικού 
τους ρόλου. Εντέλει τα µετατρέπει σε ατέρµονα εξεταστικά κέντρα, διότι προφανώς 
υποσκάπτοντας την πολιτιστική διάσταση της εκπαίδευσης  δε διαµορφώνει πολίτες 
αλλά πιστοποιηµένους «απασχολήσιµους». 
 
   Η ΟΛΜΕ απαιτεί: 
 
Α. Να αλλάξουν άµεσα οι σχετικές διατάξεις της υπουργικής απόφασης, που, 
εκτός των άλλων, δηµιουργούν άνισους όρους συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
Σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει να διαµορφωθεί νέο ολοκληρωµένο θεσµικό 
πλαίσιο, αφού προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος µε την Οµοσπονδία µας.  
       
Β. Να χρηµατοδοτηθεί επαρκώς ο θεσµός των Μαθητικών Καλλιτεχνικών 
Αγώνων και να αναστραφεί η πορεία απαξίωσής του. 
 
Γ. Ο προγραµµατισµός και οι όροι συµµετοχής στους  Καλλιτεχνικούς Αγώνες να 
συµπεριλαµβάνουν τις προτάσεις των εκπαιδευτικών φορέων και να 
διαµορφώνονται έγκαιρα στην αρχή της κάθε χρονιάς. 
 
 
 
 

 


