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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: " ∆ιήµερο Συνέδριο και η 3η Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων 

Μουσικών Σχολείων " 
 

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το Μουσικό τριήµερο,  16, 17 και 18 Μαρτίου, στην πόλη της Ξάνθης, 
που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων, µε τη βοήθεια του συλλόγου 
γονέων του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης. Κατά τη διάρκεια του τριηµέρου διοργανώθηκαν: 
 

• Το ∆ιήµερο Συνέδριο µε θέµα: 
Τα Μουσικά Σχολεία στην Ελλάδα 

Μουσική & Παιδεία – Αναδροµή, Αξιολόγηση & Προοπτικές 
που έγινε στην αίθουσα του Εµποροβιοτεχνικού Επιµελητηρίου Ξάνθης κατά το διήµερο Παρασκευή 
και Σάββατο 16 και 17 Μαρτίου και το παρακολούθησαν περισσότεροι από 250 γονείς, καθηγητές 
και µαθητές. 
 

• Η 3η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, που ακολούθησε στο χώρο εκδηλώσεων του 
Μουσικού Σχολείου Ξάνθης στη ∆ιοµήδεια, παρευρέθησαν 40 εκπρόσωποι από 22 Μουσικά 
Σχολεία της Ελλάδας.   

 
• Η Μουσική Εκδήλωση, το βράδυ του Σαββάτου 17 Μαρτίου, µε τους µαθητές των 

Μουσικών Σχολείων  Κοµοτηνής, ∆ράµας, Καβάλας και Ξάνθης, οι οποίοι µάγεψαν µε τη 
µουσική τους τούς ακροατές του γεµάτου Αµφιθέατρου «Καραθεοδωρή» του ∆.Π.Θ. στα 
Κιµµέρια Ξάνθης,  
 

Το τριήµερο των εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε την Κυριακή 18 Μαρτίου, µε την εκλογή του νέου 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης, το κλείσιµο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και το 
ψήφισµα που εκδόθηκε και ακολουθεί. 

 

Οι εκδηλώσεις έγιναν υπό την αιγίδα: 
- του Υπουργείου Πολιτισµού 
- της ∆ιευρυµένης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆ράµας – Καβάλας – Ξάνθης 
- της Νοµαρχίας Ξάνθης – Εταιρία Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης 
- του ∆ήµου Βιστωνίδας και  
- του ∆ήµου Ξάνθης 

 

Με  τιµή   για το ∆.Σ 

Ο  Πρόεδρος        Ο  Γ.  Γραµµατέας 

 
Ζ.  Φωτιάδης        Αν. Καρκάνης 
6978-395703        6936-621300 

zfotiadis@ote.gr       ankark@ee.duth.gr  
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Πανελλήνια Ένωση 
Γονέων Μουσικών Σχολείων               
Τ.Θ. 3804 - 10210 ΑΘΗΝΑ                 

www.musika.gr 
ΨΗΦΙΣΜΑ 

Αντιπρόσωποι Συλλόγων Γονέων από Μουσικά Σχολεία όλης της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν στην 
Ξάνθη, στις 16, 17 και 18 Μαρτίου 2007, όπου: 

1. Συµµετείχαν ενεργά στο διήµερο συνέδριο σκέψης και προβληµατισµού, στο οποίο ειδικοί 
εκπαιδευτικοί της µουσικής και των τριών βαθµίδων της εκπαίδευσης, µαζί µε εκπροσώπους µαθητών 
Μουσικών Σχολείων και των γονέων τους, διατύπωσαν ενδιαφέρουσες και εµπεριστατωµένες 
απόψεις, σχετικά µε την ιστορική διαδροµή των Μουσικών Σχολείων, το σηµερινό καθεστώς σε αυτά 
και την µελλοντική προοπτική τους. 
Τις απόψεις αυτές θα αξιοποιήσει η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων, στη διαρκή 
προσπάθειά της για διεκδίκηση σύγχρονων παιδαγωγικών λύσεων στα ζητήµατα των Μουσικών 
Σχολείων, αποδεικνύοντας µάλιστα ότι τα αιτήµατά της δεν αποτελούν αυθαίρετη συνθηµατολογία ή 
ευχολόγιο, αλλά αντιθέτως βασίζονται σε επιστηµονική τεκµηρίωση και στην πολυετή ελληνική και 
διεθνή εµπειρία. 
Προσδοκία και επιδίωξη των συµµετεχόντων γονέων, µαθητών και εκπαιδευτικών είναι οι απόψεις 
αυτές να ληφθούν σοβαρά υπόψη από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο οφείλει να δροµολογήσει 
κατάλληλες λύσεις, στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης και αναβάθµισης της λειτουργίας των 
Μουσικών Σχολείων, µέσα από διάλογο µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς. 

2. Οι αντιπρόσωποι συµµετείχαν, επίσης, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης, 
στην οποία επιβεβαίωσαν τη διαπίστωσή τους ότι ο θετικός ως σύλληψη θεσµός των Μουσικών 
Σχολείων εξακολουθεί να αντιµετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήµατα, ελλείψεις και αδυναµίες. 
Τα προβλήµατα αυτά, 19 χρόνια µετά την καθιέρωση του θεσµού, εκτείνονται σε πολλούς τοµείς, 
όπως κυρίως: 

- τη µη εφαρµογή του υφισταµένου νοµικού πλαισίου αλλά και την ανάγκη εκσυγχρονισµού του, 
- την έλλειψη µελετηµένων αναλυτικών προγραµµάτων και διδακτικών βιβλίων, 
- την ακαταλληλότητα των περισσοτέρων κτηρίων και της υλικοτεχνικής υποδοµής, 
- την προβληµατική λειτουργία των Μουσικών Σχολείων λόγω του ότι αυτή βασίζεται σε 
καθηγητές διαφόρων κατηγοριών και «ταχυτήτων». 

Επ’ αυτού, η ΓΣ τονίζει ότι µόνη αποδεκτή λύση είναι η προκήρυξη και άµεση κάλυψη των 
απαραίτητων οργανικών θέσεων για καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, γενικής και µουσικής 
παιδείας. 
Επίσης, ότι η Πολιτεία οφείλει να αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό δυναµικό, ιδίως της παραδοσιακής 
µουσικής, το οποίο έχει προσφέρει σηµαντικά στα Μουσικά Σχολεία, αλλά τώρα εκδιώκεται από 
αυτά καθώς - χωρίς δική του ευθύνη - στερείται κατάλληλων τίτλων σπουδών. Το Υπουργείο 
Παιδείας οφείλει να παράσχει παιδαγωγική και άλλη επιµόρφωση, που θα οδηγήσει στη χορήγηση 
κατάλληλων τίτλων σπουδών στους εκπαιδευτικούς αυτούς, «εµπειροτέχνες» και «ωδειακούς». 
Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων διατύπωσαν προτάσεις σε ζητήµατα όπως: 

- την αναγκαιότητα νοµοθετικής κατοχύρωσης του ενιαίου λειτουργικού χαρακτήρα των 
Μουσικών Σχολείων, 

- τη διαβάθµιση της Μουσικής Παιδείας στην Ελλάδα και -βάσει αυτής- τη διενέργεια εξετάσεων 
από το Υπουργείο Παιδείας, για τη χορήγηση τίτλων πιστοποίησης µουσικών γνώσεων, 

- την εφαρµογή του προγράµµατος µουσικής προπαιδείας στα δηµοτικά σχολεία, όπως ο νόµος 
ορίζει, αφού αυτό αποτελεί το καταλληλότερο «φυτώριο» για τα Μουσικά Σχολεία, 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε: 
- η Πανελλήνια Ένωση και οι Σύλλογοι Γονέων των ανά την Ελλάδα Μουσικών Σχολείων να 
συνεχίσουν να καθιστούν αισθητή την παρουσία και τις δίκαιες απαιτήσεις τους προς την 
Πολιτεία, µέχρι τα Μουσικά Σχολεία να λειτουργούν πραγµατικά µε προδιαγραφές ευρωπαϊκής 
χώρας του 21ου αιώνα, 
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- να παροτρύνει τους Συλλόγους Γονέων να εντείνουν τη συντονισµένη δράση τους και την 
αµφίδροµη σχέση τους µε την Πανελλήνια Ένωση, ώστε τα ζητούµενα της δράσης αυτής να 
προωθούνται µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. 

Ειδικότερα οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων αποφάσισαν οµόφωνα: 
- να µην ανεχθούν ούτε στιγµή πλέον την απαράδεκτη κατάσταση που η Πολιτεία -
παραβαίνοντας νόµους και αρχές - επιβάλλει στα Μουσικά Σχολεία, αφού αυτά παγίως ξεκινούν 
τη σχολική χρονιά µε εντελώς ανεπαρκή στελέχωση. 

Προτείνουν, λοιπόν, στους Συλλόγους Γονέων όλων των Μουσικών Σχολείων την επόµενη σχολική 
χρονιά τα Μουσικά Σχολεία να µην ξεκινήσουν µε τον καθιερωµένο «αγιασµό», εφ’ όσον η 
Πολιτεία δεν έχει πράξει το αυτονόητο καθήκον να έχει τοποθετήσει το σύνολο των καθηγητών σε 
αυτά. 
Αντ’ αυτού, οι Σύλλογοι, οργανωµένα και υπό το συντονισµό της Πανελλήνιας Ένωσης, να προβούν 
σε ποικίλες εκδηλώσεις πίεσης και διαµαρτυρίας σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε - µε 
αποτελεσµατικούς τρόπους - να αναδείξουν τα προβλήµατα που προκύπτουν από την ασυνεπή και 
αδιάφορη στάση της Πολιτείας έναντι της υψίστης σηµασίας υπόθεσης παροχής σύγχρονης 
εκπαίδευσης στη νέα γενιά, καθώς και να προωθήσουν λύσεις στα προβλήµατα αυτά. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης θα αποφασίσει την ίδια ηµέρα σχετικά µε τη συνέχιση και 
κλιµάκωση των αντιδράσεων. 
H Γενική Συνέλευση υποστηρίζει την ενεργητική και δυναµική συµµετοχή των Συλλόγων Γονέων 
των Μουσικών Σχολείων στις γενικότερες διεκδικήσεις για καλύτερη δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση, 
ιδίως όπως εκφράσθηκαν αγωνιστικά φέτος από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, µαζί µε τις 
τοπικές Ενώσεις, τις Οµοσπονδίες και την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος. 
Οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων καταγγέλλουν την απουσία από τις εργασίες του Συνεδρίου 
και της Γενικής τους Συνέλευσης εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας και των αρµοδίων για την 
εκπαίδευση των παιδιών τους φορέων της Πολιτείας. 
 
Η Γενική Συνέλευση ολοκλήρωσε τις εργασίες της µε την εκλογή νέου εννεαµελούς ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τριµελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής για την επόµενη διετία, η σύνθεση των οποίων 
έχει ως εξής: 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Φωτιάδης Ζαφείρης    (Μ.Σχ. Θεσσαλονίκης) -  Πρόεδρος 
Κουφαλάκος Παναγιώτης   (Μ.Σχ. Καλαµάτας)   -  Αντιπρόεδρος 
Καρκάνης Αναστάσιος   (Μ.Σχ. Ξάνθης)   -  Γενικός Γραµµατέας 
Κουτεκίδου Μεταµόρφη   (Μ.Σχ. ∆ράµας)   -  Ειδικός Γραµµατέας 
Τούνη Ιφιγένεια    (Μ.Σχ. Λάρισας)   -  Ταµίας 
Αντάρας Φώτιος    (Μ.Σχ. Σιάτιστας)   -  Μέλος 
Αθανασίου Αικατερίνη   (Μ.Σχ. Ιλίου)    -  Μέλος 
Πυνηρτζής Γεώργιος    (Μ.Σχ. Ηρακλείου)   -  Μέλος 
Παπανικολάου Αντώνιος   (Μ.Σχ. Μυτιλήνης)   -  Μέλος 
 
Μπάζης Βασίλειος Αναστάσιος (Μ.Σχ. Καρδίτσας)   -  Αναπληρωµατικό Μέλος 
Νικολάου Έλσα    (Μ.Σχ. Βόλου)   -  Αναπληρωµατικό Μέλος 
Παγκάκης Γεώργιος    (Μ.Σχ. Βαρθολοµιού Ηλείας) -  Αναπληρωµατικό Μέλος 
 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Καρµάλης ∆ηµήτριος   (Μ.Σχ. Λαµίας)   -  Πρόεδρος 
Τσαουσίδης Κωνσταντίνος   (Μ.Σχ. ∆ράµας)   -  Γραµµατέας 
Παλάτου Λίτσα    (Μ.Σχ. Τρικάλων)   -  Μέλος 
 
Μανουσαρίδου Παρασκευή   (Μ.Σχ. Ιλίου)    -  Αναπληρωµατικό Μέλος 

 
Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης 

 


