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Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου 2010 
 
 
 
 

«ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ» ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ; 
 
 
Το θέμα των «εμπειροτεχνών» μουσικών των μουσικών σχολείων, που τόσα χρόνια 
τώρα τρώνε την ωρομίσθια μιζέρια με το κουτάλι, που μια σειρά από ευνοϊκές 
ρυθμίσεις από το 2004 και μετά τους αγνόησαν επιδεικτικά, μόνους αυτούς ανάμεσα 
σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς που μονιμοποιήθηκαν, αυτό το θέμα με τους 
εμπειροτέχνες καταντάει πια πρόκληση, ΚΑΤΑΝΤΑΕΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ για μια πολιτεία 
που το Σύνταγμά της επιτάσσει την ισονομία και την ίση μεταχείριση των πολιτών. 
 
Το 2008 είχαμε στη Βουλή τη διακομματική συναίνεση για λύση του προβλήματος 
που παραπέμφθηκε δυστυχώς στις καλένδες, λόγω της αναβλητικότητας και της 
ατολμίας της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Το 2010 – πρόσφατα – είχαμε 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, είχαμε την εκπεφρασμένη βούληση του 
συνόλου του πολιτικού κόσμου για μια δίκαιη μεταβατική ρύθμιση εδώ και τώρα!  
 

http://www.youtube.com/watch?v=jEIoiyL-R4Q 
 
Και όμως, εξωθεσμικές παρεμβάσεις και συντεχνιακές πιέσεις προερχόμενες από 
τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και συλλόγους αποφοίτων, εκείνων ακριβώς που 
ΟΦΕΙΛΟΥΝ την ίδια τους την ύπαρξη στην αναγέννηση της παραδοσιακής μουσικής 
που συντελείται εδώ και δύο δεκαετίες στα μουσικά σχολεία με ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  
ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ, αυτές οι πιέσεις και παρεμβάσεις 
φαίνεται να οδήγησαν την ηγεσία του υπουργείου και πάλι στην μη – λύση, η (στην 
καλύτερη περίπτωση) σε μια ακόμα αναβολή της. 
 
Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αγνώμονες (αφού περιφρονούν τους 
δασκάλους τους), είναι και δειλοί (αφού ΠΟΤΕ δεν εμφανίστηκαν δημόσια να πουν τι 
ζητάνε αλλά παρασκηνιακά δρουν και υπονομεύουν), είναι και αδίστακτοι (αφού 
«προγράφουν» βουλευτές, καταρτίζοντας και αναρτώντας στον πανεπιστημιακό τους 
χώρο «μαύρες λίστες»!).  
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Οφείλουν όμως να κατανοήσουν επιτέλους και αυτοί, όπως το αντιλαμβάνεται ήδη η 
ηγεσία του υπουργείου και ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος (αλλά και κάθε 
καλόπιστος πολίτης), ότι, όταν αλλάζουν τα δεδομένα σ΄ έναν εργασιακό κλάδο, 
ΜΙΑ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΑΛΛΑ 
ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ! 
 
Παρά τις όποιες αντιρρήσεις μας (από θέση αρχής) για τις πρόσφατες νομοθετικές 
παρεμβάσεις της Υπουργού Παιδείας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι τελικά η 
κ. Διαμαντοπούλου θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα τηρήσει την 
δέσμευσή της στη Βουλή, απηχώντας και την ΟΜΟΦΩΝΗ άποψη όλων των 
κοινοβουλευτικών κομμάτων. 
 
 
 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ! 
 

ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ! 
 

 

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Ω.Μ.Δ.Ε. 
 

     Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας 

      Ευθύμιος Λολοσίδης                                                              Μανώλης Αρίδας 
      lolosidis@gmail.com                                                          manaridas@gmail.com 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
6947 824246 Ευθύμιος Λολοσίδης Πρόεδρος Π.Ε.Α.Ω.Μ.Δ.Ε. 
6973 414077 Γιώργος Λαμέρας  Αντιπρόεδρος Π.Ε.Α.Ω.Μ.Δ.Ε 
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