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Τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επισκέφτηκαν χθες το πρωί μαθητές και 
μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, προκειμένου να 
διαμαρτυρηθούν για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το Σχολείο τους. Οι 
μαθητές συναντήθηκαν με την περιφερειακή διευθύντρια Ματούλα 
Κοντέλλη και αποχώρησαν με την υπόσχεση για επιτάχυνση του κτηριακού 
θέματος, που εδώ και χρόνια απασχολεί το Μουσικό Σχολείο. 
 
Παρ’ όλες τις κινήσεις που έχουν κάνει από το 1994 μαθητές, καθηγητές και γονείς, 
το κτηριακό ζήτημα δεν έχει λυθεί ακόμη και οι πρώτοι αναγκάζονται να κάνουν 
μάθημα σε ακατάλληλες αίθουσες, ενώ ενίοτε η λειτουργία του Σχολείου τους 
φαίνεται πως δημιουργεί προβλήματα στο 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης με το οποίο 
συστεγάζονται. 
 
Αυτά ανέφερε στην περιφερειακή διευθύντρια αντιπροσωπεία του Μουσικού 
Γυμνασίου Μυτιλήνης, μαζί με άλλα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
Σχολείο τους, όπως αυτό της έλλειψης βιβλίων, αλλά και καθηγητών, τόσο για τα 
μουσικά μαθήματα όσο και για αυτά της Γενικής Παιδείας και της Κατεύθυνσης. 
«Λείπουν οι ειδικοί καθηγητές και οι καθηγητές των μουσικών οργάνων. Κάνουμε 
μάθημα μόνο με τους μόνιμους καθηγητές. Για το μάθημα της Βιολογίας, που θα το 
δώσουμε Πανελλήνιες, ο καθηγητής έρχεται μόλις σήμερα. Αναγκαζόμαστε να 
κάνουμε μάθημα πολλά παιδιά ταυτόχρονα για μάθημα που είναι ατομικό, όπως 
αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε και τα βιβλία από την τσέπη μας. Έχουμε διακριθεί 
σε πολλούς τομείς και είναι κρίμα για το Σχολείο μας», ανέφεραν εν συντομία 
διαμαρτυρόμενοι οι μαθητές. 
 
Περίπου 50 μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης έφτασαν χθες 
το πρωί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για να διαμαρτυρηθούν 
 
«Είστε προνομιούχοι» 
Με τη σειρά της, η κ. Κοντέλλη ανέφερε στους μαθητές πως γίνονται προσπάθειες να 
επισπευστεί το κτηριακό θέμα του Σχολείου τους, ενώ δεσμεύτηκε πως θα κάνει ό,τι 
μπορεί για να ικανοποιηθούν και τα υπόλοιπα αιτήματά τους. «Προσπαθούμε να 
απεγκλωβιστεί το θέμα από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Ελπίζουμε σε 30 μέρες 
να έχουμε νέα όσον αφορά το κτήριο, για το οποίο χρειάζεται τροποποίηση των 
όρων δόμησης. Κατά τα άλλα, θεωρώ πως φέτος πήγαμε αρκετά καλά, έγιναν πολύ 
μεγάλες προσπάθειες από την πλευρά μας, ωστόσο υπάρχει οικονομική δυσχέρεια», 
εξήγησε η ίδια. Είπε, μάλιστα, στους μαθητές του Μουσικού Σχολείου ότι θα πρέπει 
να νιώθουν «προνομιούχοι», λόγω του ότι τους παρέχεται δωρεάν μεταφορά και 
σίτιση, καθώς και ότι ως «καλλιτέχνες» δε θα πρέπει να παραιτούνται, παρά τις 
δυσκολίες και τις ελλείψεις. 
«Παρ’ όλο που ξεκινήσαμε 25 μαθητές στην Α΄ γυμνασίου, αυτήν τη στιγμή στην Γ΄ 
λυκείου έχουμε μείνει μόνο έξι. Πολλοί δεν άντεξαν την πίεση των μαθημάτων και 
τις ελλείψεις», δήλωσε στο «Ε» μετά τη συνάντηση η πρόεδρος του 15μελους 
συμβουλίου, Δήμητρα Παζιάνου. «Η κ. Κοντέλλη μάς είπε ότι θα πραγματοποιηθούν 
κάποια από αυτά που ζητάμε. Θα μας ικανοποιούσε πολύ το να βλέπαμε το κτήριο 
έτοιμο, ακόμη και αν έχουν φύγει κάποιοι από εμάς, αφού το προσπαθούμε τόσα 
χρόνια.» 
Λίγη ώρα πριν, πάντως, οι μαθητές μάς έλεγαν πως δεν προτίθενται να 
προχωρήσουν σε κατάληψη. «Οι καταλήψεις δεν είναι λύση, δε μας βοηθάνε σε 
τίποτα. Θα κάνουμε, όμως, άλλες κινητοποιήσεις», είπαν χαρακτηριστικά. 
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