
Χαιρετισµός του Συνεδρίου 
εκ µέρους της Παγκόσµιας Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση -ISME 

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, 
µε την αφορµή του 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση και 
τον εορτασµό των 20 ετών από την ίδρυσή της, επιτρέψτε µου έναν πιο προσωπικό τόνο στον 
χαιρετισµό αυτό. 

Ηταν καλοκαίρι του 1994 όταν έφτασα στην Τάµπα, στη Φλώριντα των Ηνωµένων 
Πολιτειών, για να πάρω µέρος για πρώτη φορά σε συνέδριο της Παγκόσµιας Ένωσης για τη 
Μουσική Εκπαίδευση (ISME). Στην έναρξη, στις εγγραφές, συνάντησα τον συµφοιτητή µου, 
Πολύβιο Ανδρούτσο, που και εκείνος ερχόταν για πρώτη φορά σε συνέδριο της ISME. Μια -
δυο ηµέρες µετά, πίνοντας καφέ και συζητώντας, ενθουσιασµένοι από την εµπειρία µας, 
σχολιάζαµε ότι λείπει ένας επιστηµονικός οργανισµός για τη µουσική εκπαίδευση από την 
Ελλάδα και ότι θα πρέπει να τον ιδρύσουµε. Αυτό θα βοηθούσε στην επικοινωνία όλων όσων 
ενδιαφέρονται και θα έδινε ώθηση στην ελληνική µουσική εκπαίδευση. «Θα µπορούσαµε να 
γίνουµε συνδεδεµένος σύλλογος µε την ISME». «Ισως να φέρουµε το διεθνές συνέδριο της 
ISME στην Ελλάδα µια µέρα»!  

Σήµερα, 20 χρόνια µετά, η Ε.Ε.Μ.Ε. ιδρύθηκε, οργανώθηκε, αναπτύχθηκε. Αγκάλιασε 
όλους τους εκπαιδευτικούς µουσικής σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις βαθµίδες και σε όλες τις 
ειδικότητες. Διοργανώνει συστηµατικά υψηλού επιπέδου συνέδρια, επιµορφώσεις, ηµερίδες, 
σεµινάρια και επιστηµονικές εκδόσεις. Και βέβαια, το 30ο Παγκόσµιο Συνέδριο για τη 
Μουσική Εκπαίδευση της ISME πραγµατοποιήθηκε το 2012 στην Ελλάδα, στη 
Θεσσαλονίκη, µε πολύ µεγάλη επιτυχία! 

Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους για τη διοργάνωση ενός ακόµη συνεδρίου, 
συγχαρητήρια για τις συνεχείς προσπάθειες για την ανάπτυξη και διατήρηση του υψηλού 
επιπέδου της Ελληνικης Ενωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση. Ευχοµαι να τα εκατοστήσει η 
Ε.Ε.Μ.Ε.! 

Με µεγάλη χαρά χαιρετώ την έναρξη του 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. Μεταφέρω 
επίσης τους προσωπικούς χαιρετισµούς της Προέδρου της Παγκόσµιας Ένωσης για τη 
Μουσική Εκπαίδευση (ISME), Suzan O Neil, καθώς και όλων των µελών του Συµβουλίου 
της ISME, στο οποίο έχω την τιµή να είµαι µέλος. 
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