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Κύριε Υπουργέ 
Κύριε Υφυπουργέ 
 
 Σχετικά µε τα προβλήµατα που αναδείχθηκαν στη διοργάνωση των εφετινών 
Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, το ∆Σ της ΟΛΜΕ έχει να 
παρατηρήσει τα παρακάτω: 
1. Η  ΟΛΜΕ συµµετείχε από το ξεκίνηµα του θεσµού αυτού ως συνδιοργανωτής 

φορέας µαζί µε το ΥΠΕΠΘ. 
2. Στην πορεία, µε ευθύνη του ΥΠΕΠΘ, ο ρόλος της ΟΛΜΕ ουσιαστικά περιορίστηκε 

στη συµµετοχή ενός εκπροσώπου της  στην Συντονιστική Επιτροπή των αγώνων. 
3. ∆ιαπιστώνουµε πως οι αγώνες έχουν λάβει έντονα  διαγωνιστικό έως 

ανταγωνιστικό χαρακτήρα, θέτοντας σε δεύτερη µοίρα τη συµµετοχή ή και τη 
δηµιουργία καθαυτή. 

4. Τη φετινή χρονιά επιχειρείται η απαξίωση ακόµη και της ίδιας της Συντονιστικής 
Επιτροπής στο σύνολό της. Το ΥΠΕΠΘ µε αποφάσεις του  τ. Υπουργού κ. 
Στυλιανίδη (που ανακοινώθηκαν σε «κοινή συνέντευξη τύπου του Υπουργού κ. 
Στυλιανίδη, του Υφυπουργού κ. Λυκουρέντζου, του Γ.Γ. Νέας Γενιάς κ. Σκλιά και 
του καλλιτέχνη Μ. Χατζηγιάννη», όπως µας πληροφορούσε το δελτίο τύπου του 
ΥΠΕΠΘ στις 5-12-08) ανακοίνωσε το περιεχόµενο, τη διαδικασία, τη σύσταση των 
περιφερειακών επιτροπών, την επιλογή του προέδρου της επιτροπής, τον τόπο 
τέλεσης της πανελλήνιας τελικής εκδήλωσης (ορίστηκε να πραγµατοποιηθούν στην 
Κοµοτηνή, στην εκλογική περιφέρεια του κ. Στυλιανίδη, µε απόφαση του ίδιου), και 
άφησε στην  Επιτροπή να συζητά µόνο κάποια τεχνικά θέµατα! Τελικά, ούτε αυτά 
συζητήθηκαν στην ώρα τους, λόγω των αλλαγών στην ηγεσία του ΥΠΕΠΘ 
(σηµειώνουµε ότι η υπουργική απόφαση υπογράφτηκε στις 22-12-08, από το 
ΥΠΕΠΘ στάλθηκαν στις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλα τα σχετικά 
έγγραφα στις 2-1-09  ενώ η Επιτροπή θα συζητούσε στις 7-1-09, σε µια συνεδρίαση 
που και αυτή τελικά αναβλήθηκε…). Είναι δε αξιοσηµείωτο πως ο πρόεδρος της 
Επιτροπής που όρισε το ΥΠΕΠΘ δεν έχει εµφανιστεί µέχρι  σήµερα στην επιτροπή! 



5. Η εµπλοκή στις περιφερειακές επιτροπές εκπροσώπων υποβαθµισµένων θεσµών, 
όπως τα ∆ηµοτικά Συµβούλια Νεολαίας, στα οποία συµµετείχαν ελάχιστοι νέοι σε 
κάθε περιοχή, αντί εκπροσώπων των µαθητικών κοινοτήτων, η απουσία του 
οργανωµένου κλάδου των εκπαιδευτικών (τοπικές ΕΛΜΕ) από αυτές, η αξιοποίηση 
των αγώνων σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση προσωπικών πολιτικών κ.ά. 
µετατρέπουν ακόµα περισσότερο αυτές τις Επιτροπές σε καθαρά γραφειοκρατικούς 
µηχανισµούς, µακριά από τις ανάγκες και τους προβληµατισµούς των µαθητών  µας. 

6. Στη δύο τελευταίες µας συναντήσεις µε τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Α. Λυκουρέντζο 
τονίσαµε πως, στο βαθµό που η ΟΛΜΕ συµµετέχει ως συνδιοργανωτής φορέας,  
δεν µπορεί να αγνοείται συστηµατικά και να βρισκόµαστε τις περισσότερες φορές 
µπροστά σε τετελεσµένα γεγονότα. Εκφράσαµε την πεποίθηση της Οµοσπονδίας ότι 
οι καλλιτεχνικοί αγώνες πρέπει να διαπνέονται από ένα γνήσια παιδαγωγικό 
χαρακτήρα, να προωθούν τη συµµετοχή, τη δηµιουργική συνάντηση και την 
ανταλλαγή εµπειριών των µαθητών, να µην έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα, 
και να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση. Τέλος, 
εκφράσαµε την έντονη διαφωνία µας µε την τοποθέτηση του συγκεκριµένου 
προέδρου στην συντονιστική επιτροπή των αγώνων προερχόµενου από το λεγόµενο 
«star system», γιατί τα µηνύµατα που αυτή η ενέργεια εκπέµπει στους µαθητές είναι, 
κατά το µάλλον ή ήττον, µακριά από κάθε παιδαγωγική αντίληψη.  

7. Σηµειώνουµε, επιπλέον, ότι δεν έχει γίνει  εξόφληση των οφειλόµενων αµοιβών από 
τη διοργάνωση των καλλιτεχνικών αγώνων του 2008 και οι συνάδελφοί µας  
υπεύθυνοι πολιτιστικών θεµάτων στις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
βρίσκονται καταχρεωµένοι σε διάφορους προµηθευτές για τις εκδηλώσεις που ήδη 
έγιναν. Στηρίζουµε απόλυτα τη θέση τους ότι οι αγώνες δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθούν, αν δεν καλυφθούν τα οφειλόµενα από τον προηγούµενο 
χρόνο. Γενικότερα, παρατηρούµε ότι στο οικονοµικό τους µέρος οι αγώνες 
διακρίνονται από αδιαφάνεια και καθυστέρηση στην καταβολή των  αµοιβών σε 
όσους εµπλέκονται. Αν είχαν έναν άλλο χαρακτήρα οι αγώνες, θα ήταν δυνατό το 
µεγάλο µέρος της χρηµατοδότησης να δίνεται στα σχολεία για να υλοποιήσουν τις 
παραστάσεις τους. 

8. Αποτέλεσµα όλων αυτών των µονοµερών ενεργειών του ΥΠΕΠΘ είναι να υπάρχει 
σοβαρός προβληµατισµός όχι µόνο στο ∆Σ της ΟΛΜΕ, αλλά και στην πλειονότητα 
των συναδέλφων που ασχολούνται µε τους αγώνες, αν θα πρέπει η οµοσπονδία να 
συνεχίσει να «βάζει την υπογραφή της» σε µια διοργάνωση µε αυτά τα 
χαρακτηριστικά. 

9. Επί της ουσίας και του περιεχόµενου των Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων 
θέλουµε να διατυπώσουµε τις παρακάτω ενστάσεις µας : 
Α. Το θέµα των αγώνων, «Η Παιδεία δυναµώνει τους Έλληνες. Η Παιδεία αλλάζει 

την Ελλάδα», ανεξάρτητα ίσως από προθέσεις, έχει µονόπλευρο 
προσανατολισµό, και λειτουργεί αποτρεπτικά  στη συµµετοχή των αλλοδαπών 
µαθητών. 

Β. Η πολυπολιτισµική διάσταση της εκπαίδευσης, πού κατά  τα άλλα  
διατυµπανίζεται από το ΥΠΕΠΘ,  έχει εξαφανισθεί από το θέµα αλλά και από το 
περιεχόµενο των αγώνων. Μόνο ελληνικοί χοροί και τραγούδια επιτρέπονται σε 
αυτούς. Γιατί δεν θα ήταν σηµαντικό όχι απλώς να έχουν τη δυνατότητα αλλά και 
να προτρέπονται οι µαθητές και τα σχολεία σε πολυπολιτισµικές δηµιουργίες; 

Γ. Γιατί δεν επιτρέπονται στους αγώνες νέα είδη µουσικής και τρόποι έκφρασης, 
που συγκινούν τη νεολαία και προάγουν τη µαθητική δηµιουργία; Μήπως γιατί µε 
αυτές µπορεί οι νέοι να αµφισβητούν αξίες του σηµερινού συστήµατος εξουσίας; 
∆εν διδάχθηκε κάτι το ΥΠΕΠΘ από την πρόσφατη µαθητική αµφισβήτηση; Μόνο 



διακηρύξεις για τη διασφάλιση της δυνατότητας των νέων να εκφράζονται, αλλά 
όχι µε τρόπους που οι ίδιοι κρίνουν κατάλληλους;  

∆. Η «επαγγελµατικοποίηση» των θεατρικών παραστάσεων των σχολείων που 
συµµετέχουν στους αγώνες, (π.χ. τα κριτήρια µε τα οποία τις αντιµετωπίζουν οι 
κριτικές επιτροπές) δεν συµβαδίζει µε την παιδαγωγική προσέγγιση και το 
χαρακτήρα που, κατά τη γνώµη µας, απαιτείται αυτές να έχουν. 

Ε. Η πρόταση που καταρχάς προκρίνουµε είναι από την επόµενη χρονιά να 
οδηγηθούµε στην αντικατάσταση του θεσµού αυτού και τη θεσµοθέτηση 
«Μαθητικών Φεστιβάλ  Έκφρασης & ∆ηµιουργίας» ανά περιοχή, χωρίς 
διαγωνιστικό χαρακτήρα, όπου  όλες οι µορφές τέχνης και όλες οι οµάδες 
µαθητών και µαθητριών  που το επιθυµούν θα έχουν θέση. Όλοι οι συµµετέχοντες 
θα παίρνουν έπαινο συµµετοχής και οι υπεύθυνοι διδασκαλίας θα παίρνουν 
τιµητική διάκριση για τη διδασκαλία και εµψύχωση της οµάδας των µαθητών 
τους που θα συµµετέχει στο Μαθητικό Φεστιβάλ. Το επόµενο διάστηµα η 
οµοσπονδία µας θα ζητήσει από όλους τους συναδέλφους προτάσεις µε στόχο να 
διαµορφώσουµε την συνολική πρόταση του κλάδου µας για το θεσµό. 

10. Είναι σαφές ότι η Οµοσπονδία µας δεν επιθυµεί να συµβάλει στην περαιτέρω 
αλλοίωση του παιδαγωγικού χαρακτήρα του θεσµού των καλλιτεχνικών αγώνων, 
ούτε µπορεί να συµπράξει στην πλήρη απαξίωση του ρόλου της συντονιστικής 
επιτροπής. Καλούµε, συνεπώς, την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να επανεξετάσει το 
όλο θέµα των εφετινών αγώνων σε νέα βάση και να γίνουν οι απαραίτητες 
διορθωτικές κινήσεις σύντοµα. Εφόσον δεν το πράξει αυτό, θα αποσύρουµε για τη 
φετινή χρονιά τον εκπρόσωπό µας από την συντονιστική επιτροπή και θα 
συµµετέχουµε µόνο ως παρατηρητής. Με αυτά τα δεδοµένα, λοιπόν, για τη 
φετινή χρονιά, η ΟΛΜΕ δεν θα είναι στους συνδιοργανωτές φορείς των 
Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Επιφυλασσόµαστε να 
επανέλθουµε µόνον εφόσον το ΥΠΕΠΘ αποδεχτεί τις προτάσεις µας 
στηρίζοντας επί της ουσίας τον παιδαγωγικό και συµµετοχικό χαρακτήρα τους 
για όλα τα παιδιά και τα σχολεία της χώρας. 

 


