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ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:3 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

www.mousikart.gr 

Συνεδρίαση Δ.Σ, 14/7/2019 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Η σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ της Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ  μας βρίσκει στο μέσον του 

καλοκαιριού, λίγο μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας στα ειδικά μαθήματα των 

υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μία εβδομάδα μετά την 

ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας. Οι αλλαγές στην κυβερνητική ηγεσία 

συνεπάγονται μήπως διαφοροποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής προς όφελος των 

μαθητών, των γονιών τους και των εκπαιδευτικών; 

Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία 

αλλά και στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος χρονίζουν και δε διαφαίνεται 

πρόθεση για την ουσιαστική επίλυσή τους. Οι εξαγγελίες δια στόματος της Υπουργού 

Παιδείας για την ψήφιση νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο θα αφορά την 

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μιλούν για μία 

νομοθεσία με χαρακτηριστικό της γνώρισμά  τη «μεγαλύτερη αυτονομία και στα 

σχολεία και στα πανεπιστήμια». Να περιμένουμε, επομένως, τη συνέχιση της 

πρακτικής της υποχρηματοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη 

μετακύληση της ευθύνης για την ορθή λειτουργία της εκάστοτε εκπαιδευτικής 

μονάδας σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές; Θα οδηγηθούμε σε ένα διαρκές 

κυνήγι χορηγιών και συναλλαγών με ιδιωτικές επιχειρήσεις με συνέπεια την 

κατηγοριοποίηση των σχολείων και την άνιση παροχή εκπαίδευσης; Αυτό είναι το 

σχολείο για το οποίο αγωνιζόμαστε; Αυτό είναι το σχολείο που ονειρευόμαστε για τα 

παιδιά μας;   

Οι γονείς βιώσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και βιώνουμε καθημερινά τις 

συνέπειες της πολιτικής επιλογής να μην θεωρείται η παροχή σύγχρονης 

εκπαίδευσης προτεραιότητα της πολιτείας. Το παραπάνω συμπέρασμα 

επιβεβαιώνεται από τις επαφές μας με γονείς μαθητών από διάφορα μουσικά και 
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καλλιτεχνικά σχολεία. Από τον περασμένο Απρίλιο μέχρι και σήμερα έχει 

ολοκληρωθεί ένας πρώτος κύκλος επαφών με εκπροσώπους διαφόρων συλλόγων 

γονέων και κηδεμόνων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα 

επισκεφθήκαμε τις πόλεις της Άρτας και των Ιωαννίνων όπου και συνομιλήσαμε με 

γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Άρτας και εκπροσώπους 

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων. 

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαμε με τον πρόεδρο του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας, 

την πρόεδρο του Μουσικού Σχολείου Βέροιας (για το ζήτημα του νέου τρόπου 

εισαγωγής σε τμήματα μουσικών σπουδών) καθώς και με μέλος του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας.  

Οι εκπρόσωποι των γονέων μας ενημέρωσαν για την κατάσταση που επικρατεί στα 

συγκεκριμένα σχολεία, η οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι. Τα προβλήματα των 

ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό, το θέμα της μετακίνησης και της σίτισης των 

μαθητών καθώς και ζητήματα τα οποία αφορούν τις κτιριακές υποδομές και τον 

εξοπλισμό των σχολείων κυριαρχούν. Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων, 

για να αναφερθούμε σε μία από τις περιπτώσεις για τις οποίες συζητήσαμε, 

στεγάζονται σε ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται δίπλα σε νεκροταφείο με τις επισκέψεις 

τρωκτικών να αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο για τους μαθητές. Επιπλέον, η 

διεύθυνση αναγκάζεται να περιορίσει τη διάρκεια ορισμένων διαλειμμάτων και 

κάποιων διδακτικών ωρών προκειμένου οι μαθητές να σχολούν νωρίτερα και να 

προλαβαίνουν τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η πολιτεία αντιμετωπίζει τις 

ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι αυτό του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης 

το οποίο συστεγάζεται με το 5ο Γυμνάσιο. Αποτέλεσμα αυτής της χρονίζουσας 

κατάστασης ήταν να επιχειρηθεί η μείωση των τμημάτων της Α΄ Γυμνασίου από δύο 

σε ένα. Η άμεση αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας του μουσικού σχολείου και 

η συντονισμένη δράση της Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

υποχρέωσε την Περιφερειακή Διευθύντρια να ανακαλέσει την αρχική της απόφαση. 

Αν κανείς ανατρέξει στα Δελτία Τύπου και τις ανακοινώνεις της Π.Ε.Γ.Κ.Μ.Κ.Σ θα 

διαπιστώσει πως κάθε άλλο παρά αδρανείς μείναμε το τελευταίο διάστημα. Εκτός 

από το ζήτημα του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε 
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από κοινού με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο το θέμα το οποίο προέκυψε ύστερα 

από την εξαγγελία της θέσπισης Κρατικού Πιστοποιητικού Μουσικής, μίας 

πιστοποίησης η οποία θα υποβάθμιζε αν τελικά εφαρμοζόταν το ρόλο και τις 

παρεχόμενες σπουδές στα μουσικά σχολεία και παράλληλα θα έθιγε τα 

επαγγελματικά δικαιώματα μουσικών με μακροχρόνιες σπουδές χωρίς να προσφέρει 

λύση και να αναβαθμίζει τις μουσικές σπουδές στον τόπο μας.  

Ακολούθησε το ζήτημα με τη Στρατιωτική Μπάντα του USA Army η οποία, σε 

σύμπραξη με τη στρατιωτική μπάντα του ΓΕΣ, επιδίωξε την εμφάνισή της και 

αλληλεπίδρασή της με μαθητές μουσικών σχολείων. Πρόκειται για μία πρακτική η  

οποία θεωρήσαμε πως κάθε άλλο παρά προάγει την ειρηνική συνύπαρξη των λαών 

και την καλλιέργεια των μαθητών καθώς γνωρίζουμε πως κατευθύνεται από 

στρατιωτικές δυνάμεις ιμπεριαλιστικών χωρών. Νωπή στη μνήμη μας είναι άλλωστε 

η εφαρμογή σε σχολεία μας προγραμμάτων όπως το FLEX (“ Future Leaders Exchange 

Program”), μέσα από το οποίο επιχειρείται ήδη από το 1992 η εκπαίδευση 

μελλοντικών ηγετών της Ευρώπης και της Ευρασίας, «γαλβανισμένων και 

εμπνευσμένων» από τα «αμερικανικά ιδεώδη» τα οποία μεταλαμπαδεύουν οι 

υπότροφοι έφηβοι όταν επιστρέφουν στις πατρίδες τους, υπηρετώντας την 

προπαγανδιστική προσπάθεια να γίνει αποδεκτή από την ελληνική κοινωνία η 

αμερικανική πολιτική. 

Ζήτημα αιχμής κατά το τελευταίο διάστημα αποτέλεσε ο νέος τρόπος εισαγωγής 

φοιτητών στα τρία τμήματα των μουσικών σπουδών (Ιόνιο, Ιωάννινα, ΠΑΜΑΚ). Για 

πρώτη φορά φέτος διενεργήθηκαν εξετάσεις με το νέο σύστημα, χωρίς να έχει 

προηγηθεί προετοιμασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Η ανακοίνωση των επίσημων 

στοιχείων από το Υπ. Παιδείας σχετικά με τα ποσοστά επιτυχίας των υποψηφίων στο 

εξεταζόμενο αντικείμενο «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» επιβεβαίωσαν τις 

ανησυχίες μας και δικαίωσαν την καταγγελία της όλης διαδικασίας από μέρους της 

Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ. Το 75% των υποψηφίων στο συγκεκριμένο αντικείμενο έγραψαν κάτω 

από τη βάση. Θυμίζουμε πως η εξεταστέα ύλη για το συγκεκριμένο μάθημα δεν 

ανακοινώθηκε ποτέ ενώ οι απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα βρίσκονται στα 

διδακτικά εγχειρίδια του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου. Απόλυτα δικαιολογημένες οι 

έντονες διαμαρτυρίες γονιών, μαθητών και καθηγητών, επομένως, για την όλη 
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διαδικασία, η οποία μάλιστα υποχρέωσε σε απίστευτη ταλαιπωρία και έξοδα και σε 

πολλές περιπτώσεις σε διπλές ειδικές εξετάσεις μεγάλο αριθμό υποψηφίων. 

Ο προγραμματισμός της δράσης της Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ για το επόμενο διάστημα θεωρούμε 

πως είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να 

επαναπαυθούμε όταν γνωρίζουμε πως η έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς θα 

μας βρει αντιμέτωπους με τα χρονίζοντα προβλήματα της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων. Είναι 

απαραίτητο να καταγραφεί το σύνολο των ζητημάτων τα οποία αντιμετωπίζει το κάθε 

μουσικό και καλλιτεχνικό σχολείο προκειμένου να αγωνιστούμε συντονισμένα τόσο 

για την επίλυση των επιμέρους ζητημάτων όσο και για τη διεκδίκηση των συνολικών 

αιτημάτων μας. Η πρακτική των κυβερνήσεων να μην θεωρούν επιλέξιμη δαπάνη την 

αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 

τη δικαιολογία της οικονομικής κρίσης αποτελεί απόδειξη της πολιτικής τους και 

προκαλεί όχι μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο.  

Ένα από τα προβλήματα τα οποία γνωρίζουμε ήδη πως θα κληθούμε άμεσα να 

αντιμετωπίσουμε είναι αυτό της στέγασης του νεοσύστατου Καλλιτεχνικού Σχολείου 

της Αθήνας το οποίο για το πρώτο έτος λειτουργίας του θα συστεγαστεί με το 

Μουσικό Σχολείο Αθήνας. Δύο νέα σχολεία ιδρύθηκαν στην Κρήτη και την 

Κεφαλλονιά για τον τρόπο λειτουργίας, τη στελέχωση και την υποδομή των οποίων 

θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούμε. Εισηγητικά προτείνεται να συμφωνήσουμε σε 

συγκεκριμένο διαχωρισμό αρμοδιοτήτων προκειμένου να συντονίσουμε την 

προσπάθεια καταγραφής των ζητημάτων τα οποία αντιμετωπίζονται από τα μουσικά 

και καλλιτεχνικά σχολεία. Προτείνεται ακόμα η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ να γίνει 

στη Βέροια, όπου θα πρέπει να διοργανωθεί με τη βοήθεια του εκεί Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων μία περιφερειακή σύσκεψη με τη συμμετοχή των Μουσικών και 

Καλλιτεχνικών Σχολείων της βόρειας Ελλάδας. Το τέλος του Οκτώβρη είναι ο 

προτεινόμενος χρονικός ορίζοντας για τη σύσκεψη αυτή. 

Η ανάγκη να σχηματίσουμε συγκεκριμένη εικόνα για την καλλιτεχνική εκπαίδευση 

στον τόπο μας αλλά και να συμβάλουμε στην προσπάθεια να προταθούν ουσιαστικές 

λύσεις στο ζήτημα αυτό, μας οδηγεί στην πρόταση διοργάνωσης από την Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ 

ενός Συνεδρίου για τη Μουσική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. 
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Προτείνεται η εκκίνηση από τα μέλη του Δ.Σ της όλης διαδικασίας για τη διοργάνωσή 

του Συνεδρίου. Προτείνεται η διεξαγωγή του στην Αθήνα το Φεβρουάριο του 2020 

με τη συμμετοχή φορέων της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δημιουργίας αλλά και 

εκπροσώπων κομμάτων. 

Σαν κατακλείδα της παρούσας εισήγησης θα πρέπει για μία ακόμα φορά να 

τονίσουμε πως η Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ δε μπορεί παρά να συνεχίσει τον απαρέγκλιτο αγώνα 

της για μία ουσιαστικά δωρεάν, δημόσια εκπαίδευση, ενιαία παρεχόμενη από την 

πρώτη μέχρι και την τελευταία βαθμίδα της. Μόνο με την ικανοποίηση της απαίτησης 

για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την παιδεία στο ύψος των ουσιαστικών 

αναγκών της, μακριά από τη λογική του κόστους και του επιχειρηματικού κέρδους, 

είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Τα παραπάνω δεν αποτελούν μία γενικόλογη θεωρητική θέση του 

γονεϊκού κινήματος αλλά μία ουσιαστική δέσμευση για συγκεκριμένη πρακτική 

δράση με επιδίωξή μας τη συμμετοχή του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας 

στον αγώνα μας να «γενούνε τα σκοτάδια φως». 

 


