


Α.Σ. ΜXXXX ΑXXXXX ΠΥΛΑΙΑΣ – IXXXXX HXXXX  & 
ΜΟΥΣΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Την Κυριακή 3-12-2006 γίναμε μάρτυρες μιας 
εκδήλωσης στον αίθριο χώρο και στην κεντρική 
αίθουσα του ΜΣΘ που αποτέλεσε εμπειρία 
δυσάρεστη. Πρόκειται για την συνδιοργάνωση του 
«Α.Σ. Μxxx Αxxx Πυλαίας 1994» και της εταιρίας 
«Ixxxxx Hxxxxx» με θέμα την «ενίσχυση αθλητών 
με αναπηρία» που έγινε στο πλαίσιο της 
Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρώπων με Αναπηρίες. 

Το προφανές, ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, 
κοινωνικό θέμα της εκδήλωσης επισκιάστηκε από 

την κυριαρχική παρουσία της εμπορικής εταιρίας Ixxxxx, η οποία μέσω των ομιλητών και 
των λοιπών παραγόντων της έκανε άμεση, φορτική διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών 
της, προτρέποντας το κοινό να αγοράσει βιβλία και υπηρεσίες του Επιχειρηματικού 
Συστήματος IxxxxxXXX Hxxxxx λέγοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:  

«Σήμερα, -κλονίζω έτσι κάποια βασικά, μη με παρεξηγήσετε, κι εγώ κλονίστηκα την πρώτη 
μέρα-, ποιος το είπε ότι πρέπει να βγούμε λόγω ηλικίας στη σύνταξη; δηλαδή αν είχατε λεφτά, 
που ερχόταν απ’ τη σιγουριά, σταθερά και επαναλαμβανόμενα, μήπως θα κάνατε 
αυτοσυνταξιοδότηση, με την έννοια ότι θα βάζατε το χρόνο σας για να κάνετε πράγματα που 
είναι εποικοδομητικά και σας γεμίζουν στην ψυχή σας; λέω. Δεν είναι κακό να σταματήσεις τη 
δουλειά σου, όπως δεν είναι κακό να 
συνεχίσεις τη δουλειά σου ακόμα κι 
αν έχεις την άνεση... κι εδώ υπάρχουν 
βιβλία. Ένα κομμάτι που συνήθως 
αναφέρω στις ομιλίες είναι ο 
ανατοκισμός, που δεν το έχουμε 
προσέξει καθόλου. Μερικοί εδώ έχετε 
μικρά παιδιά, τα φέρατε να παίξουνε. 
Εάν από τώρα κάνετε μια 
αποταμίευση και βάζετε κάποια 
χρήματα σε τακτά χρονικά διαστήματα 
σ’ ένα λογαριασμό που δε θα τον 
πειράξετε ποτέ, αν το παιδί είναι τώρα 
3, 5, 6 χρονών, στα 35, 45 του δεν θα 
έχει κανένα απολύτως πρόβλημα το 
οποίο θα λέγεται οικονομικό… και υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο το οποίο ο συγγραφέας μας 
έχει δώσει το δικαίωμα να το αναφέρουμε, λέγεται … και αναφέρει τους 4 τρόπους που 
βγάζουμε λεφτά και πώς μπορούμε να αναθρέψουμε τα παιδιά μας ούτως ώστε να έχουμε 
συνείδηση ευημερίας και όχι έλλειψης». 

Το ζήτημα που ενδιαφέρει το σχολείο μας δεν είναι η σχέση του «Μxxx Αxxxxx» με την 
IxxxXXX, αλλά το κατά πόσο μπορεί ένας επιχειρηματικός όμιλος να χρησιμοποιεί το 
σχολικό περιβάλλον για να προβάλλει τα προϊόντα του, ιδιαίτερα όταν α) το ύφος και τα 
λεγόμενα των ομιλητών έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη δημόσια αντίληψη για τους 
στόχους της παιδείας, πολύ δε περισσότερο όταν β) μαθητές και καθηγητές του σχολείου 
συμμετέχουν στην εκδήλωση. 

Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που –στο πλαίσιο μιας ιδιωτικής αντίληψης για το σχολείο 
και σε άγνοια του συλλόγου διδασκόντων– οι χώροι του σχολείου, αλλά πάνω απ’ όλα το 
μαθητικό δυναμικό, κυριολεκτικά χρησιμοποιούνται για εκδηλώσεις, που δεν αφορούν το 



σχολείο ή την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν ανήκουν στη στοχοθεσία της Δημόσιας 
Παιδείας, ζητείται από τη Διεύθυνση του σχολείου να πληροφορήσει το σύλλογο βάσει 
ποιας δικαιοδοσίας αποφασίζει τη χρήση δημόσιων εγκαταστάσεων για ιδιωτικής 
αντίληψης σκοπούς και κυρίως, τη χρησιμοποίηση του μαθητικού δυναμικού. 
Το ύφος της εκδήλωσης και το πιθανό σκεπτικό που την επέτρεψε στο ΜΣΘ, οδηγεί και σε 
άλλα ερωτήματα, κεντρικά για τη λειτουργία του σχολείου μας: 
1. Με ποιους ανταποδοτικούς όρους διατέθηκαν οι χώροι του σχολείου; 
2. Υπήρξε άμεση ή έμμεση διαμεσολάβηση του Δήμου Πυλαίας; 
3. Μήπως η εσφαλμένη ονομασία «Μουσικό Σχολείο Δήμου Πυλαίας» που αναγράφεται 

στην αφίσα ως επίσημη ονομασία του σχολείου μαρτυρεί ή υπαινίσσεται κάποια 
επιπρόσθετη σχέση ανάμεσα στο σχολείο μας και το συγκεκριμένο δήμο; 

4. Αναλογίζεται ο σύλλογος, ότι η πρώτη αυτή διάθεση της (νέας) αίθουσας εκδηλώσεων 
χωρίς διευθετημένο πλαίσιο λειτουργίας, δημιουργεί τον κίνδυνο «τετελεσμένων»; 

5. Ποιο μήνυμα διαχέεται, όταν ο ιδρυτής της IxxxXXX τελειώνοντας την ομιλία -  
διαφημιστική κατακλείδα, ευχαριστεί αποκλειστικά και μόνον το Διευθυντή του ΜΣΘ κ. 
Αxxxxxxxxxxxxx για την διάθεση των χώρων; 

6. Με ποιο τρόπο αποφασίστηκε η συμμετοχή μαθητών μας καθώς και η συμμετοχή της 
χορωδίας των «Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη» στην εκδήλωση, υπήρξε ενδεχομένως 
κάποια κεντρική κάλυψη από τις προϊστάμενες αρχές; 

7. Πραγματώνεται άραγε, έστω και μερικώς η στόχευση των Μουσικών Σχολείων, όταν 
μαθητές του και κοινό υφίστανται τον ιδρυτή της IxxxxXXX να καλεί την «μουσική 
χορωδία του σχολείου» να ξεκινήσει την εκδήλωση; 

8. Συμφωνεί η διεύθυνση με την όψη που παρουσίαζε το σχολείο: αφίσες, πάγκοι, 
εκφωνητές με μικρόφωνα να ευχαριστούν τους χορηγούς, προϊόντα και υπηρεσίες προς 
πώληση (βλ. συμπλήρωση καρτών επικοινωνίας και παροχή συμβουλών επιτυχίας από 
εντεταλμένους ανθρώπους της εταιρείας); 

9. Πιστεύει η διεύθυνση ότι ο χώρος του δημόσιου σχολείου συνάδει με έναν επιχειρηματία 
που αναπτύσσει το θέμα «ισορροπημένη ζωή» με συνθήματα όπως: «τα πάντα ξεκινούν 
και τελειώνουν σε σας», «η επιτυχία ξεκινά και τελειώνει σε σας», «στην IxxxxXXX 
έχουμε τη λύση», «γι’ αυτό είμαι ενθουσιασμένος με την IxxxxXXX, η IxxxxXXX είσαι 
εσύ, η IxxxxXXX εστιάζεται στον άνθρωπο». 

10. Μήπως τα βράδια και τις αργίες, για κάποια τμήματα της μαθητικής κοινότητας και για 
πολλούς ανυποψίαστους, το σχολείο αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας του;  

11. Πώς κρίνει η διεύθυνση του ΜΣΘ την εικόνα της ξεφτισμένης πινακίδας του σχολείου 
δίπλα στις λαμπερές αφίσες της ιδιωτικής εταιρίας; 

12. Εξακολουθεί σήμερα η διεύθυνση να πιστεύει ότι έπραξε σωστά, συναινώντας στη 
διοργάνωση αυτή; 

Επειδή 
πιστεύουμε ότι η 
ιδιωτική 
αντίληψη και η 
ιδιωτεία οδηγούν 
και στην τυπική 
άλωση του 
δημόσιου 
σχολείου από 
τους ιδιώτες, 

καλούμε το σύλλογο να τοποθετηθεί συνολικά αλλά και επί μέρους στο ζήτημα. 
Καταθέτουμε το παρόν κείμενο προς επισύναψη και πιστή αντιγραφή του στα πρακτικά 
των Γεν. Συνελεύσεων. Περισσότερα στοιχεία για την εκδήλωση είναι διαθέσιμα σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

7-12-2006 



Α.Σ. ΜXXX ΑXXXXXXX ΠΥΛΑΙΑΣ – IXXXXXXX HXXXXXX  
& ΜΟΥΣΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Την Κυριακή 3-12-2006 γίναμε μάρτυρες μιας εκδήλωσης στον αίθριο χώρο και στην 
κεντρική αίθουσα του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης που αποτέλεσε εμπειρία 
δυσάρεστη. Πρόκειται για την συνδιοργάνωση του «Α.Σ. Μxxxx Αxxxxx Πυλαίας 1994» 
και της εταιρίας «Ixxxxx Hxxxxx» με θέμα την «ενίσχυση αθλητών με αναπηρία» που 
έγινε στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρώπων με Αναπηρίες. 

Το προφανές, ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, κοινωνικό θέμα της εκδήλωσης επισκιάστηκε 
από την κυριαρχική παρουσία της εμπορικής εταιρίας Ixxxxx, η οποία μέσω των ομιλητών 
και των λοιπών παραγόντων της έκανε άμεση, φορτική διαφήμιση προϊόντων και 
υπηρεσιών της, προτρέποντας το κοινό να αγοράσει βιβλία και υπηρεσίες του 
Επιχειρηματικού Συστήματος IxxxxxXXX Hxxxxx λέγοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:  

«Σήμερα, -κλονίζω έτσι κάποια βασικά, μη με παρεξηγήσετε, κι εγώ κλονίστηκα την πρώτη 
μέρα-, ποιος το είπε ότι πρέπει να βγούμε λόγω ηλικίας στη σύνταξη; δηλαδή αν είχατε λεφτά, 
που ερχόταν απ’ τη σιγουριά, σταθερά και επαναλαμβανόμενα, μήπως θα κάνατε 
αυτοσυνταξιοδότηση, με την έννοια ότι θα βάζατε το χρόνο σας για να κάνετε πράγματα που 
είναι εποικοδομητικά και σας γεμίζουν στην ψυχή σας; λέω. Δεν είναι κακό να σταματήσεις 
τη δουλειά σου, όπως δεν είναι κακό να συνεχίσεις τη δουλειά σου ακόμα κι αν έχεις την 
άνεση... κι εδώ υπάρχουν βιβλία. Ένα κομμάτι που συνήθως αναφέρω στις ομιλίες είναι ο 
ανατοκισμός, που δεν το έχουμε προσέξει καθόλου. Μερικοί εδώ έχετε μικρά παιδιά, τα 
φέρατε να παίξουνε. Εάν από τώρα κάνετε μια αποταμίευση και βάζετε κάποια χρήματα σε 
τακτά χρονικά διαστήματα σ’ ένα λογαριασμό που δε θα τον πειράξετε ποτέ, αν το παιδί είναι 
τώρα 3, 5, 6 χρονών, στα 35, 45 του δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα το οποίο θα 
λέγεται οικονομικό… και υπάρχει και ένα άλλο βιβλίο το οποίο ο συγγραφέας μας έχει δώσει 
το δικαίωμα να το αναφέρουμε, λέγεται … και αναφέρει τους 4 τρόπους που βγάζουμε λεφτά 
και πώς μπορούμε να αναθρέψουμε τα παιδιά μας ούτως ώστε να έχουμε συνείδηση 
ευημερίας και όχι έλλειψης». 

Το ζήτημα που ενδιαφέρει το σχολείο μας δεν είναι η σχέση του «Μέγα Αλέξανδρου» με 
την Ixxxxxx, αλλά το κατά πόσο μπορεί ένας επιχειρηματικός όμιλος να χρησιμοποιεί το 
σχολικό περιβάλλον για να προβάλλει τα προϊόντα του, ιδιαίτερα όταν α) το ύφος και τα 
λεγόμενα των ομιλητών έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη δημόσια αντίληψη για τους 
στόχους της παιδείας, πολύ δε περισσότερο όταν β) μαθητές και καθηγητές του σχολείου 
συμμετέχουν στην εκδήλωση. 

Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που –στο πλαίσιο μιας ιδιωτικής αντίληψης για το σχολείο  
και σε άγνοια του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και των άλλων συμμετεχόντων στη 
σχολική κοινότητα– οι χώροι του σχολείου, αλλά πάνω απ’ όλα το μαθητικό δυναμικό, 
κυριολεκτικά χρησιμοποιούνται για εκδηλώσεις, που δεν αφορούν το σχολείο ή την 
εκπαιδευτική διαδικασία, ευρισκόμενες εκτός στοχοθεσίας της Δημόσιας Παιδείας, 
ζητείται από σχολική κοινότητα να τοποθετηθεί  για την διαδικασία και  το ζήτημα 
δικαιοδοσίας που προκύπτει για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν  στη χρήση δημόσιων 
χώρων για ιδιωτικής αντίληψης σκοπούς, πολύ δε περισσότερο την χρηστική αντιμετώπιση 
του μαθητικού δυναμικού. 
 
 
 
 
 
 



Συνοδευτικά, προκύπτουν και άλλα ερωτήματα που, αν και δευτερεύοντα ως προς την 
δεοντολογία και τη στόχευση του εγχειρήματος, είναι κεντρικά για τη λειτουργία του 
ΜΣΘ: 
 
1. Με ποιους ανταποδοτικούς όρους διατέθηκαν οι χώροι του σχολείου  
2. Υπήρξε άμεση ή έμμεση διαμεσολάβηση του Δήμου Πυλαίας; 
3. Μήπως η εσφαλμένη ονομασία «Μουσικό Σχολείο Δήμου Πυλαίας» που αναγράφεται 

στην αφίσα ως επίσημη ονομασία του σχολείου μαρτυρεί ή υπαινίσσεται κάποια 
επιπρόσθετη σχέση ανάμεσα στο σχολείο μας και  το συγκεκριμένο δήμο; 

4. Αναλογίζεται η σχολική κοινότητα, ότι η πρώτη αυτή διάθεση της (νέας) αίθουσας 
εκδηλώσεων χωρίς διευθετημένο πλαίσιο λειτουργίας, δημιουργεί τον κίνδυνο 
«τετελεσμένων»; 

5. Ποιο μήνυμα διαχέεται, όταν ο ιδρυτής της Ixxxxxx τελειώνοντας την ομιλία του-
διαφημιστική κατακλείδα ευχαριστεί αποκλειστικά και μόνον το Διευθυντή του ΜΣΘ 
για την διάθεση των χώρων; 

6. Με ποιο τρόπο αποφασίστηκε η συμμετοχή μαθητών μας καθώς η συμμετοχή της 
χορωδίας των «Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη» στην εκδήλωση, υπήρξε ενδεχομένως 
κάποια κεντρική κάλυψη από τις προϊστάμενες αρχές; 

7. Προωθείται άραγε, έστω και μερικώς, η στόχευση των Μουσικών Σχολείων, όταν 
μαθητές του και κοινό υφίστανται τον ιδρυτή της Ixxxxxx να καλεί την «μουσική 
χορωδία του σχολείου» να ξεκινήσει την εκδήλωση; 

8. Είναι ικανοποιημένη η σχολική κοινότητα από την όψη που παρουσίαζε ένα δημόσιο 
σχολείο: αφίσες, πάγκοι, εκφωνητές με μικρόφωνα να ευχαριστούν τους χορηγούς, 
προϊόντα και υπηρεσίες προς πώληση (βλ. συμπλήρωση καρτών επικοινωνίας και 
παροχή συμβουλών επιτυχίας από εντεταλμένους ανθρώπους της εταιρείας); 

9. Πιστεύει η σχολική κοινότητα ότι ο χώρος του δημόσιου σχολείου συνάδει με έναν 
επιχειρηματία που αναπτύσσει το ζήτημα «ισορροπημένη ζωή» που εκφωνεί–διαλαλεί 
συνθήματα όπως: «τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν σε σας», «η επιτυχία ξεκινά και 
τελειώνει σε σας», «στην Ixxxxxx έχουμε τη λύση», «γι’ αυτό είμαι ενθουσιασμένος με 
την Ixxxxxx, η Ixxxxxx είσαι εσύ, η Ixxxxxx εστιάζεται στον άνθρωπο». 

10. Μήπως κατά το βράδυ και τις αργίες για κάποια τμήματα της μαθητικής κοινότητας και 
για πολλούς ανυποψίαστους, το σχολείο αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας του;  

11. Πώς κρίνει η σχολική κοινότητα την εικόνα της ξεφτισμένης πινακίδας του σχολείου 
δίπλα στις λαμπερές, αφίσες της ιδιωτικής εταιρίας; 

12. Πώς αξιολογεί η σχολική κοινότητα τη συγκεκριμένη δράση του Μ.Σ.Θ. στο πλαίσιο 
της συνταγματικά (και νομοθετικά) οριοθετημένης Δημόσιας Παιδείας; 

 

 

Επειδή πιστεύουμε ότι η ιδιωτική αντίληψη και η ιδιωτεία οδηγούν και στην τυπική άλωση 
του δημόσιου σχολείου από τους ιδιώτες, καλούμε το Σχολικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί 
συνολικά αλλά και επί μέρους στο ζήτημα. Καταθέτουμε το παρόν κείμενο προς 
επισύναψη και πιστή αντιγραφή του στα πρακτικά του Σχολικού Συμβουλίου της 
Παρασκευής 15.12.2006. 
 
Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό, περισσότερα δε στοιχεία για την εκδήλωση είναι 
διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Βασίλης Βέτσος - Στέργιος Ζυγούρας 

14-12-2006 


