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Εισήγηση 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & 

Καλλιτεχνικών συμπίπτει χρονικά με την Α΄ Περιφερειακή Σύσκεψη την οποία 

διοργανώνουμε, υλοποιώντας τις αποφάσεις που πήραμε για το συντονισμό της 

δράσης μας στην προηγούμενη συνεδρίασή μας. Πρόκειται για την πρώτη 

περιφερειακή σύσκεψη της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών 

Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020. Οι εργασίες της σημερινής σύσκεψης 

αποτελούν την απαρχή της προσπάθειάς μας να απευθυνθούμε στη βάση μας, τους 

συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, να 

καταγράψουμε τα προβλήματα των σχολείων, να ακούσουμε τις απόψεις των 

συναδέλφων μας για τον τρόπο αντιμετώπισής τους και να οργανώσουμε τον αγώνα 

μας για το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Θα αποφύγουμε την λεπτομερή καταγραφή των πεπραγμένων του Δ.Σ κατά το 

προηγούμενο διάστημα, καθώς η πρόσβαση όλων στα σχετικά έγγραφα και δελτία 

τύπου είναι εύκολη τόσο από το site του συλλόγου όσο και από τα πρωτοκολλημένα 

και αρχειοθετημένα σχετικά έγγραφα. Επιγραμματικά, επομένως, θα αναφερθούμε 

σε όσα μεσολάβησαν από την 14η Ιουλίου 2019 (ημέρα κατά την οποία έλαβε χώρα 

η προηγούμενη συνεδρίασή μας) έως και σήμερα. 

Στις 22 Ιουλίου 2019 συντάξαμε και κοινοποιήσαμε στην υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, την αρμόδια για θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και τις 

Κοινοβουλευτικές Ομάδες της Βουλής των Ελλήνων υπόμνημα αναφορικά με την 

εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών (σας παραπέμπω στο φάκελο 

«έγγραφα/δελτία τύπου», αρ. πρ/λου 5). Απάντηση στο αίτημά μας, όπως ήδη 

γνωρίζετε, λάβαμε την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου και ήταν αρνητική. Η απάντηση, 

μάλιστα αυτή, ήταν πανομοιότυπη με αυτήν που έλαβε η κοινοβουλευτική ομάδα 

του Κ.Κ.Ε, το οποίο κατέθεσε στην υπουργό ως αναφορά το έγγραφο της Πανελλήνιας 

Ένωσης. Μοναδική διαφορά η υπογραφή του τελευταίου εγγράφου από την υπουργό 

και όχι από την αρμόδια υπάλληλο, όπως συνέβη στην περίπτωσή μας. 

Δύο σύντομες ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων και 

την έναρξη του νέου σχολικού έτους («έγγραφα/δελτία τύπου»αρ. πρ/λου 6 και 9) με 

ημερομηνίες 29/8/2019 και 23/9/2019 αποτελούν ένα ακόμα μέρος της παρέμβασης 

της Πανελλήνιας. Με ημερομηνία 3/9/2019 έχει σταλεί επίσης αίτημα συνάντησης 

προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και την αρμόδια για θέματα 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υφυπουργό χωρίς να έχουμε ακόμα λάβει σχετική 

απάντηση. Ακολούθησαν τηλεφωνικές οχλήσεις προς τη γραμματεία της 

υφυπουργού χωρίς να έχουμε καταλήξει ακόμα σε ορισμό συγκεκριμένης 

ημερομηνίας συνάντησης εξαιτίας «του φόρτου εργασίας της υφυπουργού και του 

γεγονότος πως το ταξίδι της στο εξωτερικό την ανάγκασε να πάει πίσω στην ατζέντα 

της» όπως μας απάντησαν. Μας ζήτησαν να μην ανησυχούμε! Στο μεταξύ γονείς 

διαμαρτύρονται για πλείστα ζητήματα όπως οι ελλείψεις διδακτικού προσωπικού. Η 

τακτική της πρόσληψης αναπληρωτών φυσικά είναι ατελέσφορη και για άλλη μία 

φορά κάλυψε ένα μικρό μέρος των αναγκών των μουσικών και καλλιτεχνικών 

σχολείων τόσο σε μαθήματα ειδικότητας όσο και σε μαθήματα γενικής παιδείας.  

Στις 9/9/2019 συντάχθηκε ανακοίνωση για το σοβαρό πρόβλημα το οποίο προέκυψε 

από τον διαφορετικό τρόπο εισαγωγής σε τμήματα μουσικών σπουδών, ο οποίος, 

θυμίζω, εφαρμόστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, τέσσερις μήνες πριν τη 

διεξαγωγή των πανελληνίων εξετάσεων. Για πρώτη φορά δε δόθηκε το δικαίωμα της 

συμπλήρωσης μηχανογραφικών δελτίων με το 10%, ενώ οι επιτυχόντες στα τμήματα 

μουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, των Ιωαννίνων και του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας δε δικαιούνται μετεγγραφής γιατί δεν υπάρχει 

αντιστοιχία μεταξύ των παραπάνω τμημάτων. Μόλις εχθές το βράδυ δέχθηκα 

τηλεφώνημα από μητέρα η οποία διαμαρτύρεται γιατί, ενώ έχει ήδη ένα παιδί το 

οποίο σπουδάζει στο Ιόνιο πανεπιστήμιο, δε μπορεί να διεκδικήσει μετεγγραφή για 

το δεύτερο παιδί της, το οποίο πέρασε στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αντίστοιχα 

τηλεφωνήματα αγανακτισμένων γονιών έχουν γίνει και κατά τη διάρκεια των 

καλοκαιρινών μηνών. 

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αναφορά στη δράση μας κατά το προηγούμενο 

διάστημα να αναφέρω το πρόβλημα το οποίο προέκυψε από την πρωτοφανή 

απόφαση αναστολής της λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου αλλά και τα 

πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει το Καλλιτεχνικό Σχολείο Περιστερίου 

με τη μετακίνηση των μαθητών. Βρισκόμαστε σε περίοδο υπογραφής των νέων 

συμβάσεων με τους ιδιώτες οι οποίοι έχουν μειοδοτήσει (ο σχετικός διαγωνισμός ας 

μην ξεχνάμε πως είναι μειοδοτικός) και οι μετακινήσεις γίνονται με αναθέσεις. 

Δυστυχώς, στην περίπτωση του καλλιτεχνικού Περιστερίου, σχεδόν εκατό μαθητές 

στερούνται του δικαιώματος της μετακίνησης εξαιτίας της εφαρμογής χιλιομετρικών 

περιορισμών οι οποίοι θεσπίστηκαν με τη σχετική ΚΥΑ κατά το προηγούμενο σχολικό 

έτος. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Δε μας εκπλήσσει το γεγονός πως η προσπάθεια διαχείρισης των προβλημάτων τα 

οποία αντιμετωπίζουμε στα σχολεία μας δεν ευοδώνεται. Με μπαλώματα δεν είναι 

δυνατόν να λειτουργήσει η εκπαίδευση την οποία επιθυμούμε και δικαιούνται να 

έχουν τα παιδιά μας. Με ελλείψεις σε προσωπικό - εκπαιδευτικό και άλλο - σε 

εξοπλισμό, με προβλήματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις, τις μετακινήσεις, τη σίτιση, 

με συστεγάσεις διαφορετικών σχολικών μονάδων, με την τακτική της οικονομικής 

αφαίμαξης στην οποία μας οδηγούν, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος της 
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σύγχρονης, ενιαίας, δωρεάν, αποκλειστικά δημόσιας εκπαίδευσης, η οποία θα 

καλύπτει τις σημερινές ανάγκες και θα είναι ανάλογη των σύγχρονων δυνατοτήτων.  

Θα χρειαστεί να αναλάβουμε δυναμική, κινηματική δράση. Δε μπορούμε να 

περιμένουμε την ανταπόκριση του υπουργείου στα αιτήματά μας. Είναι καταφανές 

πως η κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να συνεχίσει να υλοποιεί την 

αντιδραστική πολιτική η οποία εδώ και χρόνια εφαρμόζεται από αυτούς που μας 

κυβερνούν. Παράλληλα με τις λοιπές διεκδικήσεις μας, την προσπάθεια να 

βοηθήσουμε τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων να οργανωθούν καλύτερα, σε 

συνεργασία με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει να προχωρήσουμε 

σε δυναμικές κινητοποιήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, δράσεις πρωτότυπες με τη 

βοήθεια των παιδιών μας. Σήμερα προχωρούμε στην πρώτη κίνηση για την οργάνωση 

του αγώνα μας. Δουλειά μας είναι να συνεχίσουμε το σχεδιασμό της συνολικής 

δράσης μας και να προετοιμάσουμε τις επόμενες Περιφερειακές Συσκέψεις, με 

πρώτη αυτή της Βέροιας την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου.  

 

 


