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ΘΕΜΑ: Συναντήσεις µε την Πανελλήνια Ένωση και διοργάνωση Επιστηµονικού Συνεδρίου 

για τα Μουσικά Σχολεία  

 

Αξιότιµε κύριε υφυπουργέ, 
 

Όταν τελείωνε, στις 12 Νοεµβρίου 2007, η πολύωρη συνάντηση του ∆.Σ. της Ένωσής µας 

µαζί σας, κανείς από εµάς δεν µπορούσε να πιστέψει το τι συµβαίνει. Η αντιµετώπιση, από 

µέρους σας, των προβληµάτων των Μουσικών Σχολείων και όσων σας καταθέσαµε, όχι µόνο 

δεν µας άφησε περιθώρια να διαφωνήσουµε, αλλά µας ώθησε να γίνουµε οι καλύτεροι 

πρεσβευτές σας σε όλους τους Συλλόγους Γονέων, σε καθηγητές και µαθητές των Μουσικών 

Σχολείων. Μεταφέραµε σε όλους τις υποσχέσεις σας και τους αναφέραµε ότι δεν πιστεύουµε 

πως όλα αυτά  ήταν απλώς λόγια, αλλά ότι σίγουρα θα γίνονταν πράξεις. 
 

Εκείνο που - περισσότερο απ’ όλα - µας έκανε να πιστέψουµε ότι µιλούσατε ειλικρινά και µας 

έπεισε ότι οι υποσχέσεις σας θα υλοποιηθούν, είναι η πρόσκληση που µας απευθύνατε για 

τακτικές συναντήσεις εκπροσώπων του ∆Σ της Ένωσης και µελών της Καλλιτεχνικής 

Επιτροπής µαζί σας, αρχής γενοµένης από τις 27 Νοεµβρίου 2007. Η δηµόσια, δια του 

εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ανακοίνωση όλων των συµφωνιών µας και των τακτικών 

συναντήσεών µας δεν µας άφηνε περιθώριο αµφιβολίας και αµφισβήτησης. 
 

Έκτοτε έχουν περάσει τέσσερις µήνες και αυτή η πρώτη συνάντηση ακόµη δεν µπόρεσε να 

πραγµατοποιηθεί. Η µόνη επαφή που είχαµε ήταν το σηµείωµα - προλόγιση του τόµου των 

πρακτικών της Ξάνθης, για το οποίο σας ευχαριστούµε. Είµαστε ενήµεροι, βεβαίως, για τις 

επισκέψεις σας στα Μουσικά Σχολεία, τις δηλώσεις που κάνετε και τη φροντίδα που δείχνετε 

για αυτά. Όµως µας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχει διακοπεί κάθε επικοινωνία σας 

µαζί µας, καθώς οι οποιεσδήποτε σχετικές προσπάθειές µας πέφτουν στο κενό. Ταυτόχρονα 

είµαστε υποχρεωµένοι να µεταφέρουµε και τον προβληµατισµό όλων των µελών του ∆Σ της 

Ένωσης, ιδίως αυτών που συµµετείχαν στη συνάντηση µαζί σας, γιατί αυτές οι τακτικές 

συναντήσεις συνεργασίας δεν ξεκίνησαν ακόµη και φυσικά δεν επιτελείται ο στόχος που θα 

είχαν, δηλαδή να παρακολουθούµε από κοινού (πολιτική ηγεσία και εµπλεκόµενοι φορείς) την 

πρόοδο που θέλουµε να συντελεσθεί στην υπόθεση των Μουσικών Σχολείων και να 

βοηθήσουµε όλοι για να αρχίσει το «κάρο να βγαίνει από τη λάσπη». Η λύπη και ο 

προβληµατισµός µας µεγαλώνει διότι θεωρήσαµε ότι το διάλογο που αρνήθηκε η 

προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου, ήσασταν έτοιµος να τον δεχτείτε, αφού ήσασταν 

ένθερµος υποστηριχτής αυτής της ιδέας, όπως τουλάχιστον πιστέψαµε. 
 

Εκτός από τα παραπάνω, πολύ σηµαντικά, υπάρχουν ακόµη δύο «ξεχασµένα» ζητήµατα, που 

παρά τις υποσχέσεις σας παραµένουν σε αρνητική εκκρεµότητα: 

1. Η κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης του τόµου των πρακτικών του 1
ου
 Συνεδρίου της 

Ξάνθης µε το ποσόν των 5.000 ευρώ. Η εκτύπωση του τόµου ολοκληρώθηκε και 

όπως γνωρίζετε παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στις 6 Φεβρουαρίου 2008. 

Βρισκόµαστε, όµως, σε αδυναµία και σε συνεχή πίεση από τον τυπογράφο για την 

πληρωµή του βιβλίου. 

2. Η υπόσχεση που µας δώσατε ότι θα θέσετε το επόµενο Συνέδριο, που θα 

πραγµατοποιηθεί στη Μυτιλήνη από 28 έως 30 Μαρτίου 2008, υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου και θα µας βοηθήσετε οικονοµικά για την πραγµατοποίησή του 

δυστυχώς δεν βλέπουµε να υλοποιείται, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει σοβαρά η ίδια 

η πραγµατοποίηση του Συνεδρίου. 



 

Κύριε Υφυπουργέ,  
 

Ακόµη και σήµερα ελπίζουµε σε µια καλύτερη επικοινωνία και τείνουµε χέρι συνεργασίας, 

που θα αποβεί προς όφελος των Μουσικών Σχολείων και της παιδείας γενικότερα. Η 

οικονοµική βοήθεια για την πραγµατοποίηση του 2
ου
 Επιστηµονικού Συνεδρίου για τα 

Μουσικά Σχολεία θα βοηθήσει όλη την κοινότητα των Μουσικών Σχολείων (εκπαιδευτικούς, 

µαθητές και γονείς) καθώς και καθηγητές από τα Μουσικά Τµήµατα των Πανεπιστηµίων, να 

συζητήσουν και να καταλήξουν σε συµπεράσµατα, η υλοποίηση των οποίων θα αποβεί προς 

όφελος της Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας, που θα συµµετέχει σ’ αυτό, µπορεί να έχει 

όφελος γιατί όχι µόνο θα αφουγκραστεί την αγωνία της κοινωνίας αλλά και θα έχει την 

ευκαιρία να λάβει υπόψη του τις προτάσεις και απόψεις όλων των φορέων που θα το 

οδηγήσουν σε καλύτερες αποφάσεις. 
 

Κύριε Υφυπουργέ, 
 

Περιµένουµε τις αποφάσεις σας ελπίζοντας ότι θα είναι προς την κατεύθυνση που θα µας 

φέρει στην υλοποίηση των συµφωνηµένων συναντήσεων, αλλά και στην υλοποίηση της 

υπόσχεσης για οικονοµική βοήθεια στο Συνέδριό µας. Μια συνάντηση που αν γίνει πριν από 

την πραγµατοποίηση του Συνεδρίου θα µας δώσει την ευκαιρία να χαράξουµε από κοινού τη 

λύση των προβληµάτων των Σχολείων µας και να ενηµερώσουµε σχετικά όλους τους 

ενδιαφερόµενους για αυτά. 
 

Ευελπιστούµε πως θα διαψεύσετε τους φόβους που εκφράζουν πλέον πολλά µέλη της 

κοινότητάς µας: ότι η πεποίθησή µας (περί θετικού κλίµατος συνεργασίας µεταξύ Υπουργείου 

και της κοινότητας των Μουσικών Σχολείων) δεν οφειλόταν σε ειλικρινή πολιτική βούληση, 

αλλά µάλλον σε κινήσεις «δηµοσίων σχέσεων» για το θεαθήναι και για την εξασφάλιση 

πίστωσης χρόνου. 
 

Σε κάθε περίπτωση και µε την πλευρά µας να έχει πράγµατι παράσχει αρκετή πίστωση χρόνου 

στη νέα ηγεσία του Υπουργείου, εµείς οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε ότι η στάση σας και η 

αγνόησή µας (από τις 12/11/2007 µέχρι σήµερα) µας λυπεί ιδιαίτερα.  
 

Εν αναµονή ταχείας και θετικής ανταπόκρισής σας. 

 

 

Με  ιδιαίτερη τιµή 

για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο  Πρόεδρος                Ο  Γ.  Γραµµατέας 
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