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 Αγαπεηνί γνλείο, καζεηέο θαη θαζεγεηέο ησλ Μνπζηθψλ Σρνιείσλ. 

Απφ ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα ε λέα ζρνιηθή ρξνληά πξννησλίδεηαη ηδηαίηεξα 

πξνβιεκαηηθή θαη θξίζηκε γηα ηα ζρνιεία καο. Ξεπεξλά φζα κέρξη ηψξα αληηκεησπίζακε. Τα 

ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ φπσο ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαη 

ηα θελά Θα νμπλζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΥΑ θαη ηελ πνιηηηθή 

ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο Η ζίηηζε είλαη αθφκε ζηνλ αέξα, παξά ηελ 

αλάζεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ζηνπο δήκνπο, ζην βαζκφ πνπ δελ ρνξεγνχληαη  θσδηθνί 

πιεξσκήο (δειαδή ρξήκαηα) γηα απηφ ην ζθνπφ ζηνπο δήκνπο. 

Μεηά ηελ ιεειαζία ησλ ιατθψλ εηζνδεκάησλ, πνπ εληείλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν κε 

ηελ ζηαδηαθή εθαξκνγή ησλ πξναπνθαζηζκέλσλ  κλεκνληαθψλ κέηξσλ, ηελ ιεειαζία ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ, ήξζε θαη ε ψξα ηεο παηδείαο.  

Η εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηνπ λένπ ζρνιείνπ, ην λέν ιχθεην θαη ε ηξάπεδα ζεκάησλ, 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ απηή γίλεηαη, νδεγνχλ  ζηελ άθξαηε θαηεγνξηνπνίεζε ζρνιείσλ θαη καζεηψλ, 

ζπξψρλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζηνπο «ρνξεγνχο» θαη ηνπο ηδηψηεο, επηβαξχλνπλ ηηο ιατθέο 

νηθνγέλεηεο κε ηελ γηγάλησζε ηεο παξαπαηδείαο, πξνσζνχλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο παηδείαο. 

Δεκηνπξγνχλ έλα εθπαηδεπηηθφ θαηάδα γηα ηνπο νηθνλνκηθά αλήκπνξνπο θαη κηα νιάλζηζηε 

ιεσθφξν γηα ηνπο νηθνλνκηθά ηζρπξνχο. 

Όπσο ηνλίδακε θαη παιαηφηεξα φηαλ ζηε δσδεθάρξνλε δεκφζηα εθπαίδεπζε 

δηδάζθνληαη ε Μνπζηθή θαη νη Τέρλεο, ηφηε κηιάκε γηα κφξθσζε θαη φρη θαηάξηηζε. Η 

κφξθσζε δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληεο θαη ηε ζθέςε, ε θαηάξηηζε πεξηνξίδεη ην λνπ ζηελ 

εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλνπ θαη κφλν επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, δεκηνπξγεί 

αλαιψζηκν θαη θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δεκηνπξγνχλ ινηπφλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο 

θξαγκνχο ζηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ ζηελ κφξθσζε.  

Αγαπεηνί γνλείο, καζεηέο, θαζεγεηέο ζαο θαινχκε λα ζπκκεηέρεηε ελεξγά ζηηο 

δηαδηθαζίεο ησλ ζπιιφγσλ ζαο. Σαο θαινχκε λα αληηδξάζνπκε απφ θνηλνχ. Η αιιειεγγχε θαη 

ε ελφηεηα, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ καο. 



 

 

Καινχκε ηδηαίηεξα ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ  ζπιιφγσλ γνλέσλ λα αλαιάβνπλ 

δξάζε απφ ηελ πξψηε θηφιαο εκέξα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Να ζπλεδξηάζνπλ θαη λα 

πξνθαιέζνπλ Γεληθέο Σπλειεχζεηο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο. Να 

νξγαλψζνπλ ηε δηακαξηπξία ηνπο θαη ηελ αληίδξαζή ηνπο ζηα πξνσζνχκελα κέηξα θαη 

πνιηηηθέο απφ ηελ πξψηε εκέξα ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ηελ εκέξα ηνπ Αγηαζκνχ. Να 

ζπληνλίζνπλ ηελ δξάζε ηνπο κε ηα άιια ζρνιεία, ηηο ηνπηθέο ελψζεηο γνλέσλ, ηνπο καζεηέο 

θαη ηνπο θαζεγεηέο, αθφκα θαη ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, δηνξγαλψλνληαο 

ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο έμσ απφ ηα ζρνιεία ηελ εκέξα ηνπ Αγηαζκνχ θαη παξαζηάζεηο 

ζηηο νηθείεο δηεπζχλζεηο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή πεξηθέξεηαο, απαηηψληαο: 

Τελ κε εθαξκνγή θαη ηξνπνπνίεζε ηεο ΚΥΑ γηα ηηο κεηαθνξέο ησλ καζεηψλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δσξεάλ θαη αζθαιή  κεηαθνξά φισλ ησλ καζεηψλ, ρσξίο ρηιηνκεηξηθέο 

δεζκεχζεηο. Τελ άκεζε επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο κε πξνζσξηλέο αλαζέζεηο, σο ηελ πξνθήξπμε 

θαη αλάζεζε ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

Τελ άκεζε θάιπςε ησλ θελψλ ησλ ζρνιείσλ κε κφληκεο πξνζιήςεηο ηνπ αλαγθαίνπ 

εθπαηδεπηηθνχ,  (γεληθήο, κνπζηθήο αιιά θαη θαιιηηερληθήο Παηδείαο), δηνηθεηηθνχ θαη 

βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Τελ άκεζε εθρψξεζε θσδηθψλ γηα ηε ζίηηζε θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκβάζεσλ 

Τελ απνθιεηζηηθά δεκφζηα θαη δσξεάλ παηδεία, ρσξίο ηελ έληαμε ηεο φπνηαο 

επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζ’ απηήλ. Τελ θαηάξγεζε ηνπ ηξφπνπ πξναγσγήο ησλ καζεηψλ ηνπ 

Λπθείνπ θαη ηεο Τξάπεδαο Θεκάησλ,  Τελ έθδνζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηα 

κνπζηθά θαη θαιιηηερληθά καζήκαηα θαη ηνλ νξηζκφ ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ γηα 

ηνπο απνθνίηνπο ηνπ κνπζηθνχ Λπθείνπ θαη θαιιηηερληθνχ ιπθείνπ, ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαβάζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Τελ δηαλνκή δσξεάλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηα κνπζηθά θαη 

θαιιηηερληθά καζήκαηα. 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηα γεληθφηεξα δεηήκαηα, αιιά θαη γηα ηελ ηηο ζέζεηο καο γηα ην, (ηη 

κνπζηθφ θαη θαιιηηερληθφ ζρνιείν ζέινπκε), ζα βξείηε ζε παιηέο καο αλαθνηλψζεηο θαη 

απνθάζεηο ησλ γεληθψλ καο ζπλειεχζεσλ, αιιά θαη ζπλεδξίσλ πνχ έρνπκε δηνξγαλψζεη.  

Όια βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ  ηζηνζειίδα καο www.mousikart.gr.  Γηα ηα 

γεληθφηεξα ζέκαηα πνχ αθνξνχλ ηελ παηδεία καο θαιχπηνπλ νη ζέζεηο ηεο ΑΣΓΜΕ. 

http://www.mousikart.gr/


 

 

Πξνο ηα κέιε ησλ ΔΣ ησλ Σπιιφγσλ.  

Αγαπεηνί Γνλείο ε Παλειιήληα Ελσζε είκαζηε φινη κνη Γνλείο. Τν θιεηδί ηεο επηηπρίαο 

είλαη ε θηλεηνπνίεζε ’φισλ καο. Κακία αληηπξνζψπεπζε δελ ζα καο ιχζε ηα πξνβιήκαηα 

παξά κφλν εκείο νη ίδηνη κε ηελ παξνπζία καο ζηηο  θηλεηνπνηήζεηο, πνχ εζείο ζα 

απνθαζίζεηε γηα ηελ κνξθή ηνπο. Εκείο ζαο πξνηείλνπκε λα είλαη ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη κε ηα ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα πνχ έρνπκε ζπλαπνθαζίζεη, κέζα απφ ηηο ζπιινγηθέο καο 

δηαδηθαζίεο Η ηζρχο ελ ηε ελψζεη. Τψξα λα εζείο έρεηε θάπνηα ηδηαίηεξα νμπκέλα αηηήκαηα 

κπνξείηε λα ηα βάιιεηε ζηηο δηεθδηθήζεηο ζαο    

 

     Για το ΔΣ 
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