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Ενημερωτικό σημείωμα για τον εμπαιγμό του
υπουργείου Παιδείας.
Η αντιπροσωπεία της ένωσης που κλήθηκε σήμερα σε προγραμματισμένη
συνάντηση στο υπουργείο Παιδείας από το γραφείο του αρμόδιου υφυπουργού, μετά
από σχετικό μας αίτημα, οφείλει να γνωστοποιήσει σε όλες τις κοινότητες των
μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, τον απαράδεκτο εμπαιγμό που εκδηλώθηκε
από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.
Ενώ στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία επικρατεί αναβρασμός ανάμεσα στους
μαθητές τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, και ειδικά σε αυτά της Αττικής, όπου το
πρόβλημα της μεταφοράς με το «μαρτύριο της σταγόνας», απειλεί την ίδια την
ύπαρξη των σχολείων, το αρμόδιο της παιδείας υπουργείο επιλέγει να εμφανίσει δύο
προσωπεία.
Το ένα από το γραφείο του υφυπουργού απέναντι στην Πανελλήνια Ένωση
ορίζοντας συνομιλητές παντελώς άσχετους και ανενημέρωτους για τα ζητήματα της
μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, και το άλλο απέναντι σε μαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικούς σε παράλληλη συνάντηση με στελέχη των συμβούλων του υπουργού,
όπου εκεί διατυπώθηκαν κάποιες αλήθειες και προθέσεις.
Και οι αλήθειες έχουν να κάνουν με την κυνική ομολογία πως τα σχολεία της τέχνης
και του πολιτισμού εκτιμώνται ως ακριβά, το ίδιο ακριβά προφανώς με τα σχολεία της
Σάμου της Λήμνου της Θεσπρωτίας κ.α, όπου οι μαθητές μεταφέρονται στις καρότσες
των αγροτικών ημιφορτηγών…
Αλήθειες και προθέσεις που αφορούν την έλευση των καθηγητών για τα μουσικά και
καλλιτεχνικά μαθήματα με την προοπτική της επτάμηνης απασχόλησής τους δηλαδή
τον Δεκέμβριο πρώτα ο μεγαλοδύναμος… και να είμαστε καλά εμείς και τα παιδιά μας
και με ικανές αντοχές.
Αλήθειες που έχουν να κάνουν με την ιεράρχηση από το υπουργείο των
προτεραιοτήτων του, και που δεν περιλαμβάνουν σε πρώτη κλίμακα τα μουσικά και
καλλιτεχνικά σχολεία, ενώ από ότι φαίνεται από τις διατυπώσεις των στελεχών του
θα αντιμετωπίζονται πλέον σαν οι παρίες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Τους δηλώσαμε ευθαρσώς και για μία ακόμα φορά πως δεν διεκδικούμε
«παντεσπάνι» για τα σχολεία των παιδιών μας, διεκδικούμε απλά την τήρηση των
δεσμεύσεων του ιδρυτικού νόμου των σχολείων, σε ότι αφορά την δυνατότητα
λειτουργίας τους ως ειδικών υπερτοπικών διαδημοτικών σχολείων.
Δηλώσαμε την πρόθεσή μας να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους και την
εναντίωσή μας στην μετατροπή τους σε σχολεία κλειστά στην λαϊκή πρόσβαση, σε
σχολεία μόνο για τα ισχυρά εισοδηματικά βαλάντια, σε σχολεία που θα εκλιπαρούν
την ελεημοσύνη των «χορηγών», για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες για την
λειτουργία τους.

Πριν λίγους μήνες δηλώναμε πώς «Οδηγούμαστε βαθμιαία στην ιδιωτικοποίηση της
Παιδείας, στην είσοδο των επιχειρηματιών στα σχολεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Δημιουργούνται σχολεία πολλών ταχυτήτων». Να λοιπόν που οι θέσεις και οι
τοποθετήσεις μας για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνονται, όπως ακριβώς έγινε με την
επιβολή του «Καλλικράτη», και την μεταφορά της αρμοδιότητας των μαθητικών
μετακινήσεων από τις νομαρχίες και τις περιφέρειες στους Δήμους, με αποτέλεσμα την
τωρινή τραγική κατάσταση.
Όμως η πιο σοβαρή δήλωση υπεράσπισης των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων
ήλθε από την μαζική πολύμορφη και αποφασιστική παρουσία των εκατοντάδων
μαθητών γονιών και εκπαιδευτικών των σχολείων μας, έξω από τις πύλες του
υπουργείου σήμερα, την οποία και χαιρετίζουμε ανεπιφύλακτα και με ενθουσιασμό.
Η ίδια που καλούμε να εκδηλωθεί στην μεγάλη μουσική και καλλιτεχνική
διαμαρτυρία της Τρίτης 2 Οκτωβρίου στην πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα,
και το Σάββατο 6 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη έξω από το κρατικό ωδείο
Θεσσαλονίκης, (Φράγκου 15), θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του ΔΣ της
Πανελλήνιας Ένωσης και η Περιφερειακή σύσκεψη των συλλόγων γονέων
της Μακεδονίας.
. Η Πανελλήνια Ένωση καλεί τις μαθήτριες και τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς,
τους γονείς όλες τις σχολικές κοινότητες των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων
να δυναμώσουν ακόμα πιο πολύ την ενότητά τους, να συντονίσουμε τα βήματά μας,
να οργανώσουμε την αντίδραση και τις διεκδικήσεις μας, να ξεδιπλώσουμε την
αλληλεγγύη και την ενεργητικότητά μας, για να σωθούν τα σχολεία.
Γιατί η μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν είναι πολυτέλεια ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ!!!
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