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Αφορμή της ενεργοποίησης του συλλόγου είναι η προβαλλόμενη σήμερα 

εκπομπή "Πάμε Καλά – 1ο Μελωδόραμα – Πάμε Μελωδόραμα"  από τον 
τηλεοπτικό σταθμό της ΕΤ3, τμήμα της κρατικής ΕΡΤ Α.Ε. Στην εκπομπή 
παρουσιάζονται-προβάλλονται διαδοχικά, θέματα που αφορούν στους 
Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες του ΥΠΕΠΘ, και ο 1ος 
τηλεοπτικός μουσικός μαθητικός διαγωνισμός της ΕΡΤ3. Η διαδικασία έγκρισης 
του αιτήματος της ΕΡΤ3 από το ΥΠΕΠΘ παρέκαμψε παράγοντες της εκπ/σης (Γ. 
Δ/νσεις, Συμβούλους, Π.Ι.) ενώ η διαδικασία συμμετοχής παρέκαμψε Γονείς και 
Συλλόγους διδασκόντων, μεταθέτοντας το βάρος της υπογραφής των αιτήσεων 
συμμετοχής μαθητών στους Δ/ντες των Σχολικών Μονάδων και αφήνοντας 
ουσιαστικά έκθετες τις σχολικές κοινότητες. 

Οι παράγοντες της εκπομπής έχουν μέχρι σήμερα χρησιμοποιήσει μαθητές, 
με τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς της δημόσιας παιδείας, σε 
τηλεοπτικά πλαίσια που ξεπερνούν κάποιες φορές και τα όρια του χυδαίου. Στην 
προαναφερόμενη εκπομπή παρουσιάζονται μαθητές πλαισιωμένοι από 
διαφημιστές και ιδιωτικούς φρουρούς ασφάλειας.  Τα παιδιά προτρέπονται έντονα 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή, έχοντας την εντύπωση ότι  η δουλειά τους 
θα γίνει γνωστή, αφού η τελική "επιβράβευση", όπως τονίζεται από την ΕΡΤ, 
είναι ένα συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρία,  ενώ οι επί μέρους νικητές 
εξασφαλίζουν εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές της πόλης, δέλεαρ απαράδεκτα και 
ασύμβατα με τις παιδαγωγικές αρχές. 

Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για μια αγοραία προσέγγιση της μουσικής, προς 
το παρόν, παιδείας, άμεσα καθοριζόμενης από την διαφήμιση-τηλεθεατή, που 
απέχει από την ουσία της δημόσιας παιδείας. 

Είναι προφανές ότι ενώ η ΚΡΑΤΙΚΗ και άμεσα επιχορηγούμενη από τον 
πολίτη ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ έχει υποχρέωση να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του 
πολιτισμού, συμπλέει με εμπορικές εκπομπές του συρμού και σύρει τους μαθητές 
"στο πνεύμα της Γιουροβίζιον", προβάλλοντας εκτός των άλλων μέσω του τρόπου 
ψηφοφορίας με μηνύματα SMS, μια ψευδαίσθηση δημοκρατίας που στην ουσία 
αποτελεί ευτελισμό της. 

Για όλους αυτούς τους λόγους και επειδή επί πλέον οι συντελεστές της 
εκπομπής αναφέρονται στην συνεργασία υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ (Περιφερειακή 
Δ/νση Εκ/σης Κ. Μακεδονίας, Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας 
Εκ/σης, Γραφεία Πολιτιστικών θεμάτων), ενιστάμεθα, στηρίζοντας τους 
συνταγματικά προσδιορισμένους στόχους και τη φιλοσοφία της παιδείας, 
εκφράζοντας την αντίθεσή μας στην προτεινόμενη ιδιωτεία και την άρνησή μας 
στην εισχώρηση της ιδιωτικής οικονομίας στο χώρο της παιδείας. 

Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν ανεχόμαστε τον εμπαιγμό στον οποίο 
υποβάλλεται η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της, όταν η όλη διαδικασία 
εμφανίζεται ως ανάγκη ανάδειξης της αγάπης μαθητών και καθηγητών προς τη 
μουσική. 


