Ρέθυμνο: έλλειψη καθηγητών Μουσικής στο Μουσικό Γυμνάσιο
Η έλλειψη καθηγητών Μουσικής, οι ακατάλληλες συνθήκες στο κτήριο, η έλλειψη μουσικών
οργάνων και άλλα θέματα που επιβαρύνουν την καθημερινότητα και την εκπαίδευσή τους,
οδήγησαν τους μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου στο Ρέθυμνο να πραγματοποιήσουν
κατάληψη του σχολείου τους.
Για άμεση επίλυση των χρόνιων προβλημάτων τους μιλούν οι μαθητές, ενώ επισημαίνουν
ότι όσο αργοπορεί η θεραπεία των προβλημάτων τόσο οι γνώσεις τους μένουν πίσω σε
συνάρτηση με τη μη επίσημη κατοχύρωση των γνώσεων που λαμβάνουν από το Μουσικό
Σχολείο.
«Αναγκαζόμαστε να κάνουμε κατάληψη, εμείς δεν θέλαμε να χάνουμε μαθήματα»,
επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους οι μαθητές, ενώ παράλληλα θέτουν το διαχρονικό
πρόβλημα που τους απασχολεί: «Θέλουμε να μας δοθεί χαρτί που να κατοχυρώνει όσα
διδαχτήκαμε και να μη χρειάζεται να πάμε σε ιδιωτικά ωδεία και να πληρώσουμε για να
πάρουμε αυτό το χαρτί…».
Σε ό,τι αφορά τις κτηριακές υποδομές, αυτές σύμφωνα με τους μαθητές βρίσκονται σε
άθλια κατάσταση, με σοβάδες να πέφτουν, υγρασία να εξαπλώνεται και θέρμανση η οποία
δεν είναι, σε επίπεδο προγραμματισμού λειτουργίας της, αυτή που θα έπρεπε. Στο μεταξύ,
το μουσικό σχολείο δεν διαθέτει αυλή με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με αποτέλεσμα για
ορισμένα μαθήματα, όπως καταγγέλλουν οι μαθητές, να «δανείζονται» ακόμα και τους
διαδρόμους.
Σύμφωνα με το διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού κ. Ταξάκη, όπως
δήλωσε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, «Δυστυχώς, τα προβλήματα υπάρχουν, είναι έτσι όπως τα
αναφέρουν τα παιδιά και λυπάμαι πραγματικά διότι το Μουσικό Γυμνάσιο είναι ένα σχολείο
με κοινωνική προσφορά στο Ρέθυμνο και όχι μόνο, σχολείο με προσωπικότητα το οποίο
μάλιστα θα το χαρακτήριζα ως κόσμημα».
Το μεγάλο πρόβλημα με τους καθηγητές είναι -σύμφωνα με τον κ. Ταξάκη- πως «επειδή οι
ώρες για κάθε αναπληρωτή που μπορεί να διδάξει είναι μόνο τέσσερις και οι μαθητές
έχουν τρεις μουσικές ειδικότητες, δεν υπάρχουν καθηγητές στο Ρέθυμνο που να
μπορέσουν να απασχοληθούν ο καθένας τους μόνο για τόσο λίγες ώρες, δεν υπάρχουν
αναπληρωτές, οπότε πρέπει να απευθυνθούμε σε Χανιά και Ηράκλειο. Στην περίπτωση
αυτή, όμως, η χιλιομετρική απόσταση για αυτές τις λίγες ώρες (4 ώρες) είναι πολύ μεγάλη
για έναν καθηγητή. Υπάρχει επικοινωνία με το διευθυντή του Μουσικού Γυμνασίου για να
δούμε πώς μπορεί να λυθεί το θέμα».
Επίσης, σχετικά με τις κτηριακές υποδομές, επισημαίνει πως υπάρχει οικόπεδο στην
περιοχή Κουμπές του Ρεθύμνου για να ανεγερθεί νέο σχολείο, ωστόσο είναι θέμα του
δήμου να προχωρήσουν οι διαδικασίες, να ελεγχθεί από μηχανικό του ΟΣΚ και να γίνει ο
χαρακτηρισμός ώστε να προχωρήσουν στην ανέγερση.
Τέλος, ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου έκανε λόγο για απόλυτη
αδικία σε ό,τι αφορά την αναγνώριση σπουδών των μαθητών, λέγοντας: «Δεκαεπτά (17)
ώρες μουσικά μαθήματα και όργανα επί 6 χρόνια, το να μην αναγνωρίζονται είναι τεράστιο
πρόβλημα ακόμα και σε επίπεδο απλής λογικής. Το θέμα το αναφέρω σε έκθεσή μου προς
το υπουργείο, επιμένω πως πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα διότι είναι αδικία που πληγώνει
τους νέους αυτούς ανθρώπους. Δεν πρέπει να σταματήσουμε όλοι όσοι αγαπάμε την
Εκπαίδευση να αγωνιζόμαστε για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων που
απασχολούν το Μουσικό Γυμνάσιο».
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Υπό κατάληψη το Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου από τους μαθητές
«Η μουσική παιδεία είναι πολιτισμός, μην την κακοποιείτε άλλο». Με αυτό το σύνθημα
αναρτημένο σε πανό έξω από το σχολείο τους οι μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου
Ρεθύμνου στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην πολιτεία, ζητώντας της να καλύψει τις
ανάγκες του σχολείου τους. Οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη του κτηρίου από χθες
και πρόκειται να συνεχίσουν μέχρι και σήμερα.
Όπως αναφέρουν στο
κείμενο των αιτημάτων
τους υπάρχει έλλειψη
καθηγητών
μουσικής
παιδείας, το κτήριο που
τους φιλοξενεί είναι
ακατάλληλο
για
να
στεγάσει ένα μουσικό
σχολείο και τα μουσικά
όργανα που υπάρχουν
είναι ακατάλληλα για
χρήση.
Οι
μαθητές
ζητούν
να
υπάρξει
άμεση λύση σε αυτά τα
προβλήματα
ενώ
επικεντρώνονται και στο γεγονός πως παρά το ότι διδάσκονται επί σειρά ετών μουσικά
μαθήματα δεν γίνεται κατοχύρωση των γνώσεών τους με κάποιο νόμιμο τίτλο.
Η Κρητική Επιθεώρηση βρέθηκε στον χώρο του σχολείου και μίλησε με τους μαθητές οι
οποίοι εξήγησαν ποιοι είναι οι λόγοι που τους οδήγησαν στο να φτάσουν να κάνουν
κατάληψη. Το «ξεχωριστό άρωμα» στις τουαλέτες του σχολείου, το διαλυμένο φωτιστικό
και το ανύπαρκτο τζάμι σε μια εκ των τάξεων συνοδεύτηκαν από μια βόλτα στο
υποτυπώδες γυμναστήριο όπου η κατάβαση της σκάλας αποτέλεσε και μια ιδιαίτερα
περιπέτεια από μόνη της και δυστυχώς δεν ήταν το μόνο σημείο που τα παιδιά είχαν δίκιο
στα όσα καταγγέλλουν…
"Αναγκαζόμαστε να κάνουμε κατάληψη"
«Εμείς προσπαθήσαμε να διαμαρτυρηθούμε και με
άλλα
μέσα.
Πριν
δύο
εβδομάδες
πραγματοποιήσαμε
μια
μουσική
πορεία
διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα του σχολείου
μας. Μας υποσχεθήκαν ότι θα λύσουν το θέμα μας
σύντομα, όμως τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε και
έτσι συνεχίζουμε τη διαμαρτυρία μας» τόνισαν οι
μαθητές σημειώνοντας πως υπάρχουν πολλές
ελλείψεις στο σχολείο τους. «Αναγκαζόμαστε να
κάνουμε κατάληψη, εμείς δεν θέλαμε να χάνουμε
μαθήματα» πρόσθεσαν οι μαθητές.
Όσον αφορά την έλλειψη καθηγητών, όπως
υποστηρίζουν οι μαθητές, το σχολείο δεν έχει
καθηγητές για τα μουσικά μαθήματα φλάουτου,
κλαρινέτου, τρομπέτας, τρομπονιού και βυζαντινής
μουσικής κι έτσι όσοι μαθητές τα έχουν στο
πρόγραμμα τους την ώρα εκείνη κάνουν κενό.
«Άλλα παιδιά έχουν μια ώρα κενό την εβδομάδα
και άλλα δύο», σημείωσαν οι μαθητές ζητώντας να

έρθουν άμεσα καθηγητές. Επίσης, όπως ανέφεραν, καλούνται να αγοράζουν τα μουσικά
τους βιβλία οι ίδιοι, καθώς αυτά δεν παρέχονται από το κράτος.
Οι μαθητές υπογράμμισαν πως είναι αναγκαίο να αγοραστούν όργανα τα οποία να είναι
κατάλληλα για χρήση και να υπάρξει πρόβλεψη τόσο για τον σωστό καθαρισμό τους όσο
και για τη φύλαξή τους. «Για να καθαριστούν και να συντηρηθούν τα μουσικά όργανα
χρειάζονται πολλά χρήματα, το σχολείο δεν τα έχει, το κράτος θα πρέπει να τα δώσει»
τόνισαν οι μαθητές.
«Θέλουμε να μας δοθεί χαρτί που να κατοχυρώνει τα όσα διδαχτήκαμε και να μη
χρειάζεται να πάμε σε ιδιωτικά ωδεία και να πληρώσουμε για να πάρουμε αυτό το χαρτί»
ανέφεραν οι μαθητές σημειώνοντας πως πουθενά στο απολυτήριο τους δεν φαίνεται πια
μουσικά μαθήματα έχουν διδαχτεί και επισημαίνοντας τέλος πως «οι γνώσεις που
λαμβάνουν μέσα από το σχολείο δεν αναγνωρίζονται».
"Κάνουμε μαθήματα μέχρι και στο διάδρομο"
«Το κτήριο που στεγάζεται το σχολείο μας είναι παλιό, οι αίθουσες είναι λίγες και γίνονται
μαθήματα στους διαδρόμους, στα γραφεία των καθηγητών, στην αίθουσα υπολογιστών και
στην αίθουσα της
χημείας»
υπογράμμισαν οι
μαθητές
του
σχολείου,
σημειώνοντας την
ανάγκη
να
προχωρήσει άμεσα
η διαδικασία για τη
δημιουργία
νέου
κτηρίου όπου και
θα μεταστεγαστεί
το
Μουσικό
Γυμνάσιο
Ρεθύμνου.
Από την πλευρά τους οι μαθητές υπογράμμισαν πως υπάρχουν ελλείψεις τόσο σε
εξοπλισμό για το εργαστήριο της χημείας όσο και για το γυμναστήριο για το οποίο μάλιστα
όπως είπαν είναι ανύπαρκτο. «Γυμναστική το χειμώνα κάνουμε στο υπόγειο το οποίο όταν
βρέχει πλημμυρίζει» σημείωσαν οι μαθητές προσθέτοντας πως σύμφωνα με
εμπειρογνώμονες που είχαν έρθει στο σχολείο προ διετίας, η σκάλα που οδηγεί στο
υπόγειο είχε κριθεί ακατάλληλη για χρήση λόγω επικινδυνότητας.
Παράλληλα,
οι
μαθητές
κατήγγειλαν πως το σχολείο έχει
σοβαρό πρόβλημα υγρασίας και
πως δεν υπάρχει αυτόνομη
θέρμανση
αφού
όπως
υποστήριξαν
«η
θέρμανση
ελέγχεται από το νηπιαγωγείο
το οποίο κλίνει στις 12:30 με 1
και εμείς μετά παγώνουμε».
Επίσης, αναφέρθηκαν και στο
γεγονός πως το σχολείο δεν
διαθέτει αυλή και δανείζεται
αυτή του 5ου δημοτικού αλλά
και στο ότι σε αρκετές από τις αίθουσες του σχολείου υπάρχουν σοβάδες που πέφτουν.

«Σε περίπτωση που τα αιτήματά μας δεν ικανοποιηθούν θα ξανακάνουμε κατάληψη ή θα
βρούμε κάποιο άλλο τρόπο να διαμαρτυρηθούμε» πρόσθεσαν τέλος οι μαθητές.
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