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Σκοπός της επιστολής αυτής είναι η ενημέρωσή σας για ένα θέμα που 
σας αφορά, καθώς έχει σχέση με τη λειτουργία και την επίτευξη των 
στόχων του Μουσικού Σχολείου. 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς αντιμετώπισα την νοοτροπία της 
Διεύθυνσης, η οποία ακροβατώντας μεταξύ νομιμότητας και 
αυθαιρεσίας, έγινε αιτία να αποκλεισθώ από την εργασία στο Σχολείο ως 
καθηγητής θεωρητικών.  

Συγκεκριμένα, ενώ η Καλλιτεχνική Επιτροπή συνεδριάζοντας το 
Σεπτέμβριο με τοποθέτησε πρώτο στη λίστα καθηγητών θεωρητικών 
μαθημάτων μουσικής, η Διεύθυνση όταν ενημερώθηκε, για λόγους που 
αρχικά δεν μπορούσα να φανταστώ, έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να με 
παρακάμψει. 

Από τις πρώτες τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχα με τον Διευθυντή 
(μετά την κοινοποίηση της λίστας), είδα μια διστακτικότητα και 
αναβλητικότητα για την επίσημη κλήση μου να αναλάβω υπηρεσία, 
καθώς ήταν γνωστό ότι υπήρχαν κενά στις θέσεις καθηγητών 
θεωρητικών. Στη συνέχεια, όταν οι εβδομάδες περνούσαν, ζητώντας 
περισσότερο πιεστικά το ξεκαθάρισμα της κατάστασης, εισέπραξα την 
ανέλπιστη απάντηση ότι το Σχολείο δεν έχει ανάγκη από καθηγητές 
θεωρητικών, καθώς τα κενά του έχουν καλυφθεί από το υπάρχον 
προσωπικό που κατέχει οργανικές θέσεις. Ο Διευθυντής μάλιστα μου 
δήλωσε ως δικαιολογία της κατάστασης αυτής την προσπάθειά του να 
καλύψει μόνιμα και έγκαιρα τα κενά των θεωρητικών που είναι βασικά 
μαθήματα του Λυκείου για τις εξετάσεις του Ιουνίου. 

Γρήγορα όμως ανακάλυψα ότι οι αιτιάσεις του αυτές ήταν τεχνητές και 
ψευδείς: πιέζοντάς τον να με πληροφορήσει υπό ποία αρμοδιότητα 
παρεμβαίνει στο έργο της επιλογής προσωπικού, μου ανέφερε αρχικά ότι 
πριν από 2 χρόνια όταν πάλι βρισκόμουν στη λίστα ωρομισθίων, με είχε 
καλέσει το Σχολείο και εγώ δεν είχα δεχθεί. Το επιχείρημα όμως αυτό αφ' 
ενός είναι άκυρο, καθώς εγώ δεν είχα υπογράψει καμία σύμβαση ώστε να 
την παραβιάσω αποχωρώντας και να αξιολογηθώ αρνητικά, αφ' ετέρου 
δε κατέδειξε ότι υπήρχε προσωπική διάσταση στην υπόθεση της μη 
επιλογής μου.  

Παρεμπιπτόντως, πρέπει εδώ να αναφέρω ότι πολύ 
καθυστερημένα (τέλος Οκτωβρίου) με είχαν τότε ειδοποιήσει για 



ανάληψη υπηρεσίας και δεν ήταν δυνατό να εγκαταλείψω 
υποχρεώσεις που ήδη είχα αναλάβει.  

Στη συνέχεια ο Κος Αxxxxxxxxxx άρχισε να αξιολογεί τα τυπικά 
προσόντα μου, αναφέροντας ότι το πτυχίο της Μουσικολογίας είναι 
ανώτερο από το δίπλωμα της σύνθεσης και όταν για άλλη μια φορά τον 
ρώτησα υπό ποία ιδιότητα κρίνει τα τυπικά προσόντα, με παρέπεμψε στην 
αρμόδια Υποδιευθύντρια Κα Δxxxxxxxxxx η οποία συμφώνησε με την όλη 
τοποθέτηση συγκρίνοντας μάλιστα την παρεχόμενη μουσική παιδεία των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας. Υποστήριξε δε ότι οι ανάγκες του 
Μουσικού Σχολείου σε καθηγητές θεωρητικών μπορούν να καλυφθούν 
από καθηγητές οργάνων που κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο θεωρητικών. 

Μιλώντας και πάλι με τον Διευθυντή, δήλωσα ότι θα καταφύγω σε κάθε 
νόμιμη ενέργεια προκειμένου να διαφυλάξω το συμφέρον μου αλλά και τη 
λειτουργική νομιμότητα του Σχολείου. Τότε μου ανέφερε ότι υπάρχει 
ενδεχόμενο να απασχοληθώ για 3-4 ώρες εβδομαδιαίως οι οποίες "ήταν 
πιθανό" όπως μου είπε επί λέξει, να περισσέψουν. 

Συμπερασματικά: 

Το όλο ζήτημα ήταν μια προσωπική αντιπαράθεση της Διεύθυνσης 
μαζί μου, η οποία έχοντας επιλέξει να μην με χρησιμοποιήσει ως 
εργαζόμενο, παρέκαμψε τη λίστα ωρομισθίων καθηγητών της 
Καλλιτεχνικής Επιτροπής, δημιουργώντας έτσι ένα κακό προηγούμενο για 
τη διαχείριση της ουσίας των Μουσικών Σχολείων. Δεν ευσταθεί ο 
ισχυρισμός της μόνιμης και έγκαιρης τοποθέτησης καθηγητών για την 
εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου, καθώς είναι γνωστό ότι το σχολείο 
συνέχισε να στελεχώνεται με καθηγητές καθ' όλη τη διάρκεια του 
Νοεμβρίου. Αναζητείστε σεις, ως αρμόδιοι να το πράξετε, τις ενέργειες της 
Διεύθυνσης για τη συνολική έγκαιρη και ουσιαστική λειτουργία του 
Σχολείου. Προσωπικά πιστεύω ότι στη δική μου περίπτωση, η Διεύθυνση 
επέτυχε το αντίθετο αυτού που ισχυρίζεται. 

Αποτελεί καθήκον του Συλλόγου των Καθηγητών να διαφυλάξει την 
εύθραυστη τυπική και ουσιαστική νομιμότητα που διέπει τα Μουσικά 
Σχολεία. Και το καθήκον αυτό εκτός από ηθικό είναι και πρακτικό καθώς τα 
δαπανηρά για την Ελληνική Πολιτεία Μουσικά Σχολεία έχουν γίνει και θα 
γίνονται εύκολος στόχος από πολλές πλευρές. 

 
 
 
 

Μxxxxxx Κxxxxxxx 
Καθηγητής Μουσικής 



Γxxxxxxx  Σxxxxxx                
Ιxxxxx Πxxxxxx 4 
546 xx  Θεσσαλονίκη 
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Θεσσαλονίκη, 18-05-05 

  

Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α 
Κατά της Διεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Μ.Σ.Θ. # Σύλλογο Καθηγητών 
Μ.Σ.Θ # Δεκαπενταμελές Συμβούλιο Μαθητών # Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ. 
Ανατ. Θεσσαλονίκης 
       
Δια της παρούσης νιώθω την έντονη ανάγκη να σας εκφράσω την σφοδρή 
διαμαρτυρία μου για τη μη πρόσληψή μου στο Μουσικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης από την αρχή των προσλήψεων για ωρομισθίους, με τη 
φθηνή δικαιολογία ότι . . . . δεν γνωρίζατε το σχετικό νόμο (! ! ! . . .). Είναι 
απαράδεκτο να λέτε ότι δεν γνωρίζετε κάποιο νόμο, που μάλιστα αφορά 
στις προσλήψεις ωρομισθίων καθηγητών, δηλαδή σε ζήτημα επιβίωσης γι’ 
αυτούς. Αν δεν τον γνωρίζετε εσείς τότε ποιος πρέπει να τον γνωρίζει ; 
Ξεχνάτε ότι στο γραφείο των καθηγητών του ισογείου υπάρχει σχετικός 
ογκώδης φάκελος με νόμους που οφείλουμε να διαβάζουμε, όπως λέτε ; 
Αμέσως μετά τη καταγγελία μου, γιατί με παραπέμψατε στην 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αφού ο εκεί αρμόδιος προϊστάμενος με 
παρέπεμψε, την ίδια στιγμή, σε σας, λέγοντάς μου ξεκάθαρα ότι ο 
Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης επέλεξε ηθοποιούς αντί 
θεατρολόγους ; Γιατί με κοροϊδέψατε ; Γιατί με κάνατε «μπαλάκι» από τη 
μία υπηρεσία στην άλλη ; Αναλάβετε επιτέλους τις ευθύνες σας ! ! 
    Είστε απαράδεκτοι επίσης  για το γεγονός ότι παρ’ ό, τι σας κατήγγειλα 
και με καλέσατε να διδάξω, (άρα πλέον γνωρίζατε, επιτέλους, το νόμο), αντί 
να πάρω τις ώρες των δυο ηθοποιών που παρανόμως εργαζόταν εδώ, εσείς 
επί τρεις εβδομάδες με κοροϊδεύατε και μου λέγατε ότι τάχα τηλεφωνείτε 
στους θεατρολόγους για να τους καλέσετε να έλθουν  να διδάξουν (μου 
κατήγγειλαν ότι κανένας δεν έλαβε τηλεφώνημα από τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση). 
   Η απαράδεκτη συμπεριφορά σας και η δήθεν αυτή άγνοιά σας μου 
κόστισε τις αμοιβές από μισθούς 4 (τεσσάρων) μηνών. Το κρίμα σε σας ! 
Επιφυλάσσομαι να σας καταγγείλω εκ νέου στο Υπουργείο Παιδείας, αυτή 
τη φορά για άγνοια νόμου ! 
   

Γxxxxxxxxx  Σxxxxx 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ενέργειές μου αυτές υποστηρίζονται ηθικά από τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Θεατρολόγων, ο οποίος είναι ενήμερος για όλα όσα απαράδεκτα συμβαίνουν στο 
Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο τομέα της Θεατρικής Αγωγής, από την πρώτη 
χρονιά που εργάζομαι εδώ (1999) 
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