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Αμηόηηκε θύξηε ππνπξγέ,  

Με έθπιεμε πιεξνθνξεζήθακε πξόζθαηα κηα απξόζκελε πξνζζήθε δηαηάμεσλ, 

πνπ αθνξνύλ ζηα Μνπζηθά (θαη ηα Καιιηηερληθά) ρνιεία ηεο ρώξαο, ζην ζρέδην λόκνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε ηίηιν «πλέξγεηεο Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ, Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο κε ηα Σ.Δ.Ι. 

Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο, Παιιεκληαθό Σακείν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ρέδην Νόκνπ). 

Έλα ζρέδην λόκνπ ην νπνίν, κεηά από κήλεο επεμεξγαζίαο θαη δηαβνύιεπζεο θαη ιίγν 

πξηλ θηάζεη ζηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο γηα ςήθηζε, αηθληδίσο θαη δίρσο θάπνην δηάινγν, 

εκπινπηίζηεθε κε δηαηάμεηο (άξζξν 40, παξάγξαθνο 5), νη νπνίεο εάλ ςεθηζηνύλ ζεσξνύκε 

όηη ζα επηθέξνπλ ζεκαληηθή, δπζκελή κεηαβνιή ζηε θύζε, ηε ιεηηνπξγία ησλ Μνπζηθώλ 

(θαη ησλ Καιιηηερληθώλ) ρνιείσλ, θαζώο θαη ζην επηδησθόκελν απνηέιεζκα. 

Δηδηθόηεξα θαη ζε ό,ηη αθνξά ζηα Μνπζηθά ρνιεία, ηα νπνία θαηά ηελ ηξηαθνληαεηή 

ιεηηνπξγία ηνπο απνηεινύλ έλαλ πνιύ επηηπρεκέλν θαη θαηαμησκέλν ζεζκό, δηαπηζηώλνπκε 

όηη πξνσζείηαη νπζηώδεο αιιαγή ηνπ ζθνπνύ ηνπο πνπ ζα νδεγήζεη ζε ζηαδηαθή πεξηζηνιή 

ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεώλ ηνπο (ζε έκςπρν δπλακηθό, όξγαλα θιπ), άξα θαη ζε 

ζπξξίθλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Απηό άιισζηε δηαθαίλεηαη θαη από ηηο ινηπέο 

δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη από κηα ηάζε απνκείσζεο ησλ 

ζηόρσλ, ησλ επηδηώμεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ πξνζδνθηώλ (πρ εμαθάληζε ησλ καζεκάησλ 

αηζζεηηθήο παηδείαο από ην αλαιπηηθό πξόγξακκα). Όπσο πξνβιέπεηαη, ινηπόλ, ηα Μνπζηθά 

ρνιεία δελ ζα παξέρνπλ πιένλ εμεηδηθεπκέλε κνπζηθή θαηάξηηζε, αιιά ζα πεξηνξηζηνύλ 

απιώο ζηελ “ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ γηα ηε κνπζηθή…”.  
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Έηζη, αληί λα επηδησρζεί θάιπςε ησλ ζεκεξηλώλ θελώλ, ώζηε λα γίλνληαη πξάγκαηη 

αηνκηθά -θη όρη νκαδηθά- καζήκαηα ζε όξγαλα, όπσο πηάλν, ηακπνπξάο, θιάνπην, βηνιί θιπ, 

ππάξρεη θίλδπλνο ζε επόκελε θάζε λα ζεζκνζεηεζεί θαηάξγεζε ηεο πξόβιεςεο γηα αηνκηθά 

καζήκαηα, αιιά θαη κνλόσξε εβδνκαδηαία δηδαζθαιία ηνπο. 

Όπσο είλαη γλσζηό, πάγην αίηεκά καο απνηεινύζε θαη απνηειεί ε δπλαηόηεηα 

πηζηνπνίεζεο ηωλ κνπζηθώλ γλώζεωλ ησλ  απνθνίησλ ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ από 

δεκόζην θνξέα (θάηη αλάινγν κε ηα θξαηηθά πηπρία γισζζνκάζεηαο) -πξόηαζε πνπ έρεη 

θαηαηεζεί θαη ζην δηάινγν γηα ηε δεκόζηα παηδεία-, απνθεύγνληαο έηζη ηε κνλόδξνκε θαη 

θνζηνβόξα δηέμνδν ηεο πξνζθπγήο ζε εμεηάζεηο κέζσ ησλ ηδησηηθώλ σδείσλ. Με δεδνκέλεο 

κάιηζηα ηηο δηαθεξύμεηο ηεο θπβέξλεζεο πεξί ελίζρπζεο ηνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηεο 

παηδείαο, επειπηζηνύζακε όηη πιεζηάδεη ε ώξα ηεο δηθαίσζεο, αιιά, δπζηπρώο, ν ζηόρνο 

απηόο κνηάδεη ηώξα λα απνκαθξύλεηαη, αλ δελ καηαηώλεηαη νισζδηόινπ. 

Με θάπνηα ηθαλνπνίεζε δηαβάζακε ζην δειηίν ηύπνπ ηεο 15εο Ννεκβξίνπ, κε ηίηιν 

«Απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηηο θήκεο πεξί δήζελ θαηάξγεζεο ησλ Μνπζηθώλ θαη 

Καιιηηερληθώλ ρνιείσλ» (http://www.minedu.gov.gr/news/38242-15-11-18-apantisi-tou-

ypourgeiou-gia-tis-fimes-peri-dithen-katargisis-ton-mousikon-kai-kallitexnikon-sxoleion), ηε 

δηαβεβαίσζε όηη «ζα ζπλερίζνπλ απξόζθνπηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο εθπιεξώλνληαο ηνλ 

παηδαγσγηθό θαη πνιηηηζηηθό ζθνπό ηνπο». Ωζηόζν, ην δειηίν ηύπνπ επηθεληξώλεηαη ζην λα 

δηαςεύζεη κηα αλύπαξθηε θεκνινγία πεξί θαηάξγεζεο ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ. Καλείο δελ 

κίιεζε γηα θάηη ηέηνην. Μηιάκε γηα δηαθαηλόκελε απαμίσζε θαη ππνβάζκηζε. Δελ αγλννύκε, 

νύηε παξαβιέπνπκε ην ηδηαίηεξα ζεηηθό γεγνλόο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ηωλ 

Μνπζηθώλ ρνιείωλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. Αιιά ην γεγνλόο θαη κόλν όηη ην δειηίν ηύπνπ 

αλαθέξεη πσο «Η κόλε αιιαγή πνπ πξνσζεί ην Τπνπξγείν είλαη ε θαηάξγεζε ησλ 

Καιιηηερληθώλ Δπηηξνπώλ…», απνζηωπώληαο ηε βαζηθόηεξε πξνσζνύκελε αιιαγή, πνπ 

είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζθνπνύ ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ, δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνύο.  

Αθόκε θη αλ ε θαηάξγεζε ηεο Καιιηηερληθήο Δπηηξνπήο ινγηζηεί σο θάηη αζήκαλην 

(πνπ ζεσξνύκε όηη δελ είλαη), ην γεγνλόο ηεο κεηαβνιήο ηνπ ζθνπνύ ηωλ Μνπζηθώλ 

ρνιείωλ ζπληζηά κηα ηεξάζηηα δηαθνξνπνίεζε. Όπσο μέξνπκε, αλάινγα κε ην ζθνπό 

ιεηηνπξγίαο ελόο θνξέα ραξάδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ θαη θαζνξίδνληαη νη ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. Δθόζνλ ινηπόλ ν λένο ζθνπόο ππνιείπεηαη ηνπ 

ηζρύνληνο, ινγηθό είλαη λα αγσληνύκε γηα δπζκελείο εμειίμεηο σο πξνο ηα σξνιόγηα 

πξνγξάκκαηα, ηε ζηειέρσζε, ηνλ εμνπιηζκό θιπ. ην δ.η. αλαθέξεηαη όηη «…ην σξνιόγην 

πξόγξακκα ησλ κνπζηθώλ/θαιιηηερληθώλ καζεκάησλ δελ έρεη αιιάμεη θαη δελ έρεη 

ζπξξηθλσζεί, νύηε ππάξρεη ηέηνηνο ζρεδηαζκόο…». Σόηε, πξνο ηη όιεο απηέο νη δηαηάμεηο; 

Μεηά ηα παξαπάλσ, νκόθσλα θάλνπκε έθθιεζε λα απνζπξζνύλ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40, ώζηε λα κε θαιθηδεπηεί ην κέιινλ ησλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ. Γελ 

ακθηβάιινπκε όηη απαηηνύληαη αιιαγέο, όκσο απηέο πξέπεη λα ζηνρεύνπλ πξνο ην θαιύηεξν, 

ην πςειόηεξν, ην πην εμειηγκέλν θη όρη πξνο ηελ απνκείσζε, ηε ζπξξίθλσζε θαη ηελ 

ππνβάζκηζε θαη, βεβαίσο, πξέπεη λα έπνληαη ελόο νπζηαζηηθνύ θαη ώξηκνπ δηαιόγνπ κεηαμύ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ, ζηνλ νπνίν είκαζηε πξόζπκνη λα ιάβνπκε κέξνο. 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Ο πξόεδξνο 
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