
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
 

 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής είναι εδώ για να μας θυμίζει ότι…  
 
 
 
 
Η μουσική είναι ή δυνάμει είναι: 
   

 Αγαπημένη 
 Βαθιά 
 Γοητευτική 
 Διασκεδαστική   
 Επιμορφωτική 
 Ζωηρή  
 Ήρεμη 
 Θεραπευτική   
 Ιδιαίτερη 
 Καλλιτεχνική 
 Λαμπερή 
 Μαχητική 
 Νεωτεριστική 
 Ξεχωριστή 
 Ονειρική 
 Πρωτότυπη 
 Ραδιοφωνική 
 Σπάνια 
 Τέλεια 
 Υπέροχη 
 Φανταστική 
 Χαρούμενη 
 Ψαγμένη 
 Ωδειακή… 

 



 

 
  
Οι Μουσικοί  
Είναι ή δυνάμει είναι: 
 

 Απλήρωτοι  
 Βασανισμένοι  
 Γελασμένοι 
 Διαβασμένοι  
 Ευαίσθητοι 
 Ζημιωμένοι 
 Ηθικοί 
 Θλιμμένοι    
 Ιδεολόγοι 
 Κοσμογυρισμένοι 
 Λαμπεροί 
 Μοναχικοί 
 Νέοι 
 Ξεχωριστοί 
 Ουμανιστές 
 Παραγκωνισμένοι 
 Ριψοκίνδυνοι 
 Σπουδασμένοι  
 Ταπεινωμένοι 
 Υπέροχοι 
 Φανταστικοί 
 Χρεωμένοι  
 Ψυχοπλακωμένοι 
 Ω!  τι άλλο να πει κανείς! Τα προβλήματα είναι τόσα όσα και 

οι μουσικοί, γιατί καθένας τους αντιμετωπίζει διαφορετικά 
προβλήματα και  τα βιώνει  με το δικό του απολύτως 
προσωπικό τρόπο… 

 



 
 
 
 
Μακάρι: 
 

− να μην υπήρχε κανένα σχολείο χωρίς δάσκαλο μουσικής ή 
χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό 

− να μην βρισκόταν κανένας μουσικός  απλήρωτος ή άνεργος 
− να μην αναγκαζόταν  κανένας μουσικός να εργάζεται έχοντας 

υπογράψει  άδικες συμβάσεις εργασίας 
− να μην απέτρεπε  κανένας γονιός  το παιδί του από το να 

ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική 
− να μην βρισκόταν κανένας πολιτικός που να απειλεί με 

κατάργηση  μουσικά σχολεία, Πανεπιστήμια, τη βιωσιμότητα 
εποπτευόμενων από το κράτος ή επιχορηγούμενων Ορχηστρών 
και κάθε θεσμό που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη μουσική 
κουλτούρα στον τόπο μας 

− να μην υπήρχε  κανένα μουσικό ταλέντο που να μείνει 
αναξιοποίητο  

− να μην χρειαζόταν κανένας μουσικός να «ξενιτευτεί» για να 
σταδιοδρομήσει 

− να μην υπήρχε κανένας ανταγωνισμός μεταξύ μουσικών ή 
μεταξύ νομικών προσώπων που εκπροσωπούν θεσμούς 
σχετιζόμενους άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα της μουσικής 

− να μην υπήρχε μουσική ισοδύναμη με το θόρυβο!  
 
 

 
 
Μακάρι: 
 



− να υπήρχε ένα σύγχρονο σύστημα μουσικής εκπαίδευσης σε 
όλες τις βαθμίδες της δημόσιας παιδείας 

− να ήταν αυτονόητη η εξοικείωση των παιδιών με την «κλασική 
μουσική» εξ΄απαλών ονύχων 

− να είχε επιτευχθεί το πάγιο αίτημα για διαβάθμιση των πτυχίων 
των ωδείων 

− να είχε ιδρυθεί Ακαδημία μουσικής 
− να υπήρχε εγγυημένη αξιοκρατία σε όλους τους διαγωνισμούς  

και τις θέσεις εργασίας μουσικών 
− να χρηματοδοτούνταν με αξιοπρεπείς όρους όλες οι 

επιδοτούμενες ή επιχορηγούμενες ορχήστρες 
− να μην απειλείτο η βιωσιμότητα καμίας ορχήστρας κρατικής ή 

ιδιωτικής 
− να είχε βρεθεί λύση στο πρόβλημα της Καμεράτα,  της 

Ορχήστρας των Χρωμάτων, του Κρατικού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης, του Κρατικού Ωδείου Αθηνών και κάθε άλλου 
θεσμού που αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας και ομαλής 
λειτουργίας 

− να μην απειλείτο η βιωσιμότητα κανενός θεσμού που 
σχετίζεται με τη μουσική ή την τέχνη γενικότερα 

− να αναγνωρίζονταν οι μουσικοί ως πρόσωπα εγνωσμένου 
κύρους που επιτελούν ένα σπάνιο, ανεκτίμητης αξίας και 
υψηλού κύρους κοινωνικό λειτούργημα 

− να μην χρειαζόταν κανένας μουσικός να εργάζεται παράλληλα 
σε άσχετα με την καλλιτεχνική του φύση αντικείμενα για 
λόγους επιβίωσης  

− να υπήρχε κουλτούρα «κλασικής μουσικής» στην 
πλειοψηφία των πολιτών αυτής της χώρας 

 
 

 
 
Η Μουσική και οι μουσικοί να είχαν και στη χώρα μας τη θέση 
που τους αξίζει! 
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