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Για την κα Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 
 
 

Θέμα: «Καταγγελία του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του Μουσικού 
Σχολείου Λαμίας και μαθητών δεκάδων Μουσικών Σχολείων της χώρας 
σχετικά με την προετοιμασία των μαθητών και τις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις» 

 

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, κ. 
Ιωάννης Σαρακιώτης καταθέτει ως αναφορά την επιστολή του 
Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του Μουσικού Σχολείου Λαμίας και μαθητών 
δεκάδων Μουσικών Σχολείων της χώρας εν σχέσει με το πανελλαδικώς 
εξεταζόμενο μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση για την εισαγωγή στα 3 
μουσικά τμήματα: Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, 
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο τμήμα 
Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τη σχετική 
εγκύκλιο και την υπουργική απόφαση, για την εισαγωγή στα αντίστοιχα 
μουσικά τμήματα, οι υποψήφιοι καλούνται να συμβουλευτούν τα σχολικά 
εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, με βάση τα εκ μέρους 
των μαθητών καταγγελλόμενα η οδηγία αυτή χαρακτηρίζεται από ασάφεια, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια περιλαμβάνουν 
τέσσερα βιβλία με μια εκτεταμένη  ύλη. Τα παραπάνω εγείρουν την ανάγκη 
περαιτέρω διευκρινίσεων προς τους μαθητές, όπως δηλώνουν ότι δίνονται και 
στα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με απόσπασμα από το ΦΕΚ 2338/2020, 
φαίνεται ότι έχει αποσυρθεί το βιβλίο μουσικής της Α’ τάξης του ΓΕΛ, αφού το 
μάθημα δεν περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ Λυκείου και 
ζητείται ενημέρωση σχετικά με το αν περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο 
αποσυρόμενο εγχειρίδιο στην πανελλαδικώς εξεταστέα ύλη, καθώς, όπως 
επισημαίνεται, στην πλειοψηφία των σχολείων της χώρας αυτό δε διδάχτηκε, 
ενώ υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο έχει αποσυρθεί και από τα ψηφιακά 
αποθετήρια του Υπουργείου. Επιπλέον, εκ μέρους των μαθητών των 
αναφερομένων μουσικών σχολείων θίγεται και το ζήτημα της μείωσης της 
εξεταστέας ύλης του μαθήματος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως 
πραγματοποιήθηκε και στις υπόλοιπες κατευθύνσεις σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση του υπουργείου στις 8/1/2021. Τέλος, επισημαίνεται ότι, 
οποιαδήποτε φόρμα τηλεκπαίδευσης δεν μπορεί να καλύψει σε κανένα 
επίπεδο τις ανάγκες των μουσικών μαθημάτων και κατά συνέπεια θεωρείται 
ότι είναι δίκαιη η τουλάχιστον κατά 25% μείωση της ύλης. 
 

Επισυνάπτεται το κείμενο της επιστολής του Δεκαπενταμελούς 
Συμβουλίου του Μουσικού Σχολείου Λαμίας και μαθητών δεκάδων 



Μουσικών Σχολείων της χώρας. 
 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας, καθώς και τη 
σχετική ενημέρωσή μας. 

 
Αθήνα, 20/01/2021 
 
 

Ο Καταθέτων Βουλευτής 
 

Σαρακιώτης Ιωάννης 


