
Πρόεδρος: Εριφύλη Δαµιανού 
Αντιπρόεδρος: Σοφία Αγγελίδου 
Γραµµατέας: Δήµητρα Κόνιαρη 
Παρόντες: 127 οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. 

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης 

1. Επικύρωση των Πρακτικών της προηγούµενης, 18ης 
Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης 
Η γραµµατέας του Δ.Σ. της Ένωσης, Ευθυµία Χασιώτου, 
διάβασε τα πρακτικά της προηγούµενης συνέλευσης και το 
σώµα τα επικύρωσε οµόφωνα. 

2. Απολογισµός των δράσεων του Δ.Σ. 
Η πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης, Εριφύλη Δαµιανού, 
ξεκίνησε την οµιλία της ευχαριστώντας θερµά για την 
ιδιαίτερα επιτυχηµένη διοργάνωση του 7ου Συνεδρίου της 
Ε.Ε.Μ.Ε. τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής (ΟΕ), 
Νίκο Θεοδωρίδη , τη γραµµατέα της ΟΕ , Μαρία 
Κουρκουρίκα , την αντιπρόεδρο της ΟΕ , Μαρία 
Δηµητρακοπούλου, τα µέλη της ΟΕ, τις επικεφαλής της 
επιστηµονικής επιτροπής (ΕΕ) του Συνεδρίου, Μαίη 
Κοκκίδου και Ζωή Διονυσίου, τη γραµµατέα της ΕΕ, Σοφία 
Αγγελίδου, τον επίτιµο πρόεδρο της Ένωσης, Πολύβιο 
Ανδρούτσο, και την υπεύθυνη εντύπων της Ε.Ε.Μ.Ε., 
Δήµητρα Κόνιαρη, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν για το 
7ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. Στη συνέχεια ευχαρίστησε όλους 
όσοι συµµετείχαν και βοήθησαν στην πραγµατοποίηση των 
δράσεων της Ε.Ε.Μ.Ε. από τον Νοέµβριο του 2014 που 
συστάθηκε το νέο Δ.Σ., µέχρι τις µέρες της Συνέλευσης. 
Τέλος, ευχαρίστησε τον Νίκο Τασόπουλο, µέλος του Δ.Σ. της 
Ε.Ε.Μ.Ε., για την παραχώρηση του πιάνου µε ουρά που 
υπάρχει στα γραφεία της Ε.Ε.Μ.Ε., το οποίο “εγκαινιάστηκε” 
συναυλιακά από τον ίδιο, στις 13 Δεκεµβρίου 2014. Συνέχισε 
παρουσιάζοντας µέσω pp τις δράσεις και εκδηλώσεις του 
Δ.Σ. για την περίοδο Νοέµβριος του 2014-Νοέµβριος 2015. 

Η πρόεδρος της Ε.Ε.Μ.Ε. έκλεισε την παρουσίασή της 
τονίζοντας ότι στόχος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Ε. είναι η Ένωση 
να είναι µία ένωση ανθρώπων και όχι απλά ένας τίτλος σε 
ένα καταστατικό. Γι αυτό το λόγο, επιθυµία του Δ.Σ. είναι να 
αναδεικνύει τις ικανότητες των µελών της Ένωσης, τα µέλη 
να έρθουν κοντά στην Ένωση και η Ένωση να γίνει ένας 
χώρος όπου τα µέλη της να µπορούν να µοιράζονται τα 
οράµατα και τις εµπειρίες τους για τη µουσική εκπαίδευση. 
Έκλεισε την παρουσίασή της µε την ανοιχτή πρόσκληση του 
Δ.Σ. προς τα µέλη της Ένωσης για συνεργασία και 
συµµετοχή. 

3. Οικονοµικός απολογισµός 
Η ταµίας της Ένωσης, Μυρτώ Βουγιούκα, διάβασε τον 
οικονοµικό απολογισµό της Ένωσης, από τον Νοέµβριο του 
2014 µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015. 

4. Απολογισµός των δράσεων των Οµάδων Εργασίας 
Η πρόεδρος της Ε.Ε.Μ.Ε., Εριφύλη Δαµιανού, ευχαρίστησε 
την επικεφαλής της Οµάδας για τη Δευτεροβάθµια Μουσική 
Εκπαίδευση, Βάσω Τουµπέκη, για την προσφορά της Οµάδας 
τη χρονιά που πέρασε στις δράσεις της Ε.Ε.Μ.Ε. και την 
επιτυχή διοργάνωση του Σεµιναρίου Διεύθυνσης Χορωδίας 
µε τη Σοφία Γιολδάση. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους/
στις επικεφαλής των Οµάδων Εργασίας της Ε.Ε.Μ.Ε. που 
ήταν παρόντες/παρούσες: 

α) Οµάδα Εργασίας για την Πρωτοσχολική και Πρωτοβάθµια 
Μουσική Εκπαίδευση:  
Η επικεφαλής της οµάδας, Δέσποινα Καλανταρίδου, ανέφερε 
ότι η οµάδα είναι απενεργοποιήµένη λόγω έλλειψης µελών, 
και έκανε ανοιχτό κάλεσµα στα µέλη που ενδιαφέρονται να 
συµµετέχουν ενεργά στην οµάδα και να την επανακινήσουν, 
να επικοινωνήσουν µε το πέρας της Συνέλευσης, µε την ίδια. 

β) Οµάδα Εργασίας για τη Δευτεροβάθµια Μουσική 
Εκπαίδευση: 
Η επικεφαλής της οµάδας, Βάσω Τουµπέκη, αναφέρθηκε στο 
ότι έχει πια λήξει, σύµφωνα µε το καταστατικό, η θητεία των 
επικεφαλής της οµάδας και γι αυτό το λόγο έκανε 
επανειλληµένες προσπάθειες να γίνει συνέλευση των µελών 
της οµάδας, µε σηµαντικότερη αυτή πριν από τη Γενική 
Συνέλευση της Ε.Ε.Μ.Ε., αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση από 
τα µέλη. Έτσι, έθεσε το γενικότερο προβληµατισµό για ποιο 
λόγο τα µέλη της Ένωσης δεν συµµετέχουν στις δράσεις των 
οµάδων της Ε.Ε.Μ.Ε. και αναρωτήθηκε µήπως γι αυτό 
οφείλεται κάποια δυσλειτουργία στον τρόπο επικοινωνίας 
της Ένωσης µε τα µέλη της. 

Με αφορµή τον παραπάνω προβληµατισµό της Βάσως 
Τουµπέκη ξεκίνησε συζήτηση ανάµεσα στα µέλη της 
Συνέλευσης, η οποία παρατίθεται στη συνέχεια: Η πρόεδρος 
του Δ.Σ., Εριφύλη Δαµιανού σχολίασε ότι εδώ και λίγο καιρό 
εγκαινιάστηκε η καινούρια ιστοσελίδα της Ένωσης, έπειτα 
από πρωτοβουλία της αντιπροέδου του Δ.Σ., Σοφίας 
Αγγελίδου, και µε την τεχνική υποστήριξη του Τάσου 
Κολυδά, και ίσως αυτό µπορεί να αποτελέσει µία µόνιµη 
βάση όπου τα µέλη θα µπορούν να ενηµερώνονται έγκαιρα 
για τις δραστηριότητες της Ένωσης και να αλληλεπιδρούν 
και εξ αποστάσεως µε αυτήν κάνοντας πιο εύκολο το έργο 
ενηµέρωσης και εργασίας των Οµάδων. 
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Η αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Σοφία Αγγελίδου, συµπλήρωσε ότι 
στην καινούρια ιστοσελίδα µπορεί να µπαίνει πια το κάθε 
µέλος της Ένωσης, ή το κάθε υποψήφιο µέλος, και να 
δηµιουργήσει τον δικό του λογαριασµό όπου θα 
ενηµερώνεται για τις δράσεις της Ένωσης και θα 
αλληλεπιδρά µε αυτή. Γι αυτό το λόγο κάλεσε τα µέλη να 
επισκεφτούν την ιστοσελίδα και να προβούν στη δηµιουργία 
του δικού τους λογαριασµού. 
- Η Ζωή Διονυσίου συνεχάρη το Δ.Σ. για τις δράσεις του, 
σηµείωσε επίσης, ότι είναι σηµαντικό να κάνει η Ε.Ε.Μ.Ε. 
ανοίγµατα µε δράσεις και εκτός Θεσσαλονίκης, σε όλη την 
Ελλάδα, µε σεµινάρια προς τους εκπαιδευτικούς της τάξης. 
- Η Μαρίζα Κωχ ανέφερε ότι είχε ήδη γίνει ένα τέτοιο 
άνοιγµα, παλαιότερα, µε τη συνεργασία της Σοφίας 
Αγγελίδου και της Μαίης Κοκκίδου, όταν είχε η ίδια της τη 
Χορωδία Παραδοσιακού Τραγουδιού στο Ωδείο Αθηνών και 
πολλά από τα µέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. την επισκεύτηκαν και 
παρακολούθησαν το πρόγραµµά της. Τώρα η Χορωδία έχει 
µεταφερθεί στ Ωδείο Λεούση και όποιο µέλος της Ε.Ε.Μ.Ε. 
επιθυµεί να παρακολουθήσει τον τρόπο που δουλεύει µε τα 
µικρά παιδιά µπορεί να επικοινωνήσει µαζί της. Η πρόεδος 
της Ε.Ε.Μ.Ε., Εριφύλη Δαµιανού, την ευχαρίστησε θερµά για 
την πρότασή της και την προσφορά της. 
- Ο Νίκος Θεοδωρίδης σχολίασε ότι είναι σηµαντικό να 
ένεργοποιηθούν τα νέα µέλη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι 
κάποια µέλη της Ένωσης είναι εκεί από τη δηµιουργία της, 
18 ολόκληρα χρόνια πριν, και ότι έχουν κουραστεί πια να 
δουλεύουν για την Ένωση και χρειάζονται να βγουν σε 
εφεδρεία. Γι αυτό είναι σηµαντικό να αναλάβουν νέα µέλη, 
φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Είναι έντονη η αγωνία των 
παλιών µελών για τη συνέχιση του έργου της Ένωσης. Το 
Συνέδριο µπορεί να δώσει µια επανατροφοδότηση µέσω από 
τα νέα µέλη που γράφτηκαν και αυτά µπορούν να στηρίξουν 
και να δώσουν ενέργεια στα παλιά µέλη. Και πρόσθεσε ότι 
είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχουν καλέσµατα από το Δ.Σ. 
προς τα µέλη της Ε.Ε.Μ.Ε., γιατί και τα παλιά είναι 
διαθέσιµα να τη στηρίξουν ως γερουσία.   
- Η Τέττη Αϊβαζίδου συµπλήρωσε ότι είναι πάντα διαθέσιµη 
για δράσεις στην Αθήνα. 
- Η Σοφία Αγγελίδου, αντιπρόεδρος του Δ.Σ., έκανε κάλεσµα 
προς τα µέλη να εκφράσουν τις ιδέες τους για να γίνουν 
δράσεις και εκτός Θεσσαλονίκης. 
- Η πρόεδρος της Ε.Ε.Μ.Ε., Εριφύλη Δαµιανού, πρόσθεσε ότι 
το Δ.Σ. κατέβασε το ποσό της συνδροµής στα 10 ευρώ το 
χρόνο για τους φοιτητές, και αυτό πρέπει να διαδοθεί. 
- Η Ασηµίνα Χατζηαγγελάκη δήλωσε ευγνόµων προς το Δ.Σ. 
και την Ένωση για τις µουσικοπαιδαγωγικές δράσεις που 
γίνονται και ότι υπάρχει διάθεση συµµετοχής αλλά δεν 
υπάρχει η δυνατότητα να έρχονται συχνά τα µέλη εκτός 
Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη. Γι αυτό είναι ευκαιρία για 
ένα “ωραίο σεµινάριο στο Βόλο”! 
- Ο Πέτρος Τζανάκης συµπλήρωσε “κι από Ηράκλειο ότι 
χρειάζεστε.” και ακούστηκαν από µέλη: “κι από Πρέβεζα”, 
“κι από Λαµία”.  
- Η Ολυµπία Αγαλιανού, ως πρόεδρος του Συλλόγου Ορφ, 
πρότεινε να συζητηθεί µια συνεργασία των δύο συλλόγων, 
όπως η συνδιοργάνωση σεµιναρίων και εργαστηρίων σε 
Αθήνα και σε άλλες πόλεις. 
- Ο Σπυρίδων Ασπιώτης πρότεινε τη δηµιουργία Οµάδας 
Εργασίας για τη διδακτική της Βυζαντινής και της Δηµοτικής 
Μουσικής και η πρόεδρος της Ε.Ε.Μ.Ε. σηµείωσε ότ θα 
καλύψει ένα σηµαντικό κενό. 

γ) Οµάδα για την Παιδαγωγική του πιάνου 
Η επικεφαλής της οµάδας, Αθηνά Φυτίκα, ανακοίνωσε ότι το 
επόµενο τεύχος των Μουσικοπαιδαγωγικών του 2016 θα 
είναι αφιερωµένο στη διδακτική των οργάνων. Όποιος 
ενδιαφέρεται να στείλει άρθρα µπορεί να το κάνει µέχρι τον 
Απρίλιο του 2016 στη διεύθυνση: afytika@gmail.com 

δ) Συντακτική Επιτροπή 
Η Μαίη Κοκκίδου, συν-διευθύντρια σύνταξης του 
περιοδικού Μουσικοπαιδαγωγικά αναφέρθηκε στο ότι σε 
συνεργασία µε τη Ζωή Διονυσίου, συν-διευθύντρια σύνταξης 
του περιοδικού Μουσικοπαιδαγωγικά, προχώρησαν σε µια 
επιλογή άρθρων από τα πρώτα τεύχη των Μουσικοπαιδαγω-
γικών για να ανέβουν στην ιστοσελίδα της Ένωσης και να 
είναι προσβάσιµα ηλεκτρονικά στα µέλη της Ένωσης. 
Κάλεσαν τα µέλη να στείλουν σχέδια µαθηµάτων για να 
ανέβουν στην ιστοσελίδα της ένωσης και πρότειναν το 
τελευταίο τεύχος να αποστέλεται στα οικονοµικά 
τακτοποιηµένα µέλη και το παλιότερο υλικό, από παλιότερα 
τεύχη, να είναι προσβάσιµο στο διαδίκτυο. 

Ο Τάσος Κολυδάς, υπεύθυνος της ιστοσελίδας της Ένωσης 
σηµείωσε ότι η ιστοσελίδα θα αποτελέσει ένα εργαλείο 
καλύτερης επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη, λόγω απόστασης 
και λόγω οργάνωσης. Έτσι θα µπορέσουν να ενεργοποιηθούν 
οι οµάδες, το καθε µέλος να ανεβάζει υλικό που θα είναι 
κοινό σε όλους ή στα µέλη της οµάδας του και να γίνεται 
µοίρασµα ιδεών και υλικού. Συνέχισε στο ότι όλο το υλικό 
της ιστοσελίδας δεν πρέπει να είναι δηµόσιο για να υπάρχει 
κίνητρο να γίνει κανείς µέλος της µουσικοπαιδαγωγικής 
κοινότητας της Ε.Ε.Μ.Ε. 

Η Σκανδαλάκη σηµείωσε ότι θα ήταν σηµαντικό να υπάρχει 
δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης κάποιων δραστηριοτήτων 
της Ε.Ε.Μ.Ε.  

Η Πρόεδρος της Ε.Ε.Μ.Ε. σχολίασε ότι το Δ.Σ. κατέγραψε 
αυτό το αίτηµα, καθώς και όλα τα αιτήµατα των µελών, και 
θα προσπαθησει να τα πραγµατοποιήσει σε επόµενες δράσεις 
της Ένωσης. Συνέχισε σηµειώνοντας ότι οικονοµικά είναι 
δύσκολοι καιροί και ότι θα ήταν καλό να βρεθούν 
επιχορηγήσεις από εκπαιδευτικούς φορείς. Σε αυτή την 
κατεύθυνση, η γραµµατέας της Ένωσης, Ευθυµία Χασιώτου 
ψάχνει να βρει αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Αν 
κάποια από τα µέλη έχουν πρόσβαση ή γνωρίζουν από 
παρόµοια προγράµµατα τα οποία θα µπορούσαν να 
βοηθησουν οικονοµικά την Ένωση, παρακαλούνται να το 
πουν και οι προτάσεις τους είναι ευπρόσδεκτες.  

5. Ορισµός επόµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
Ορίστηκε για την πρώτη Κυριακή του Νοέµβρη του 2016.  
Η Συνέλευση θα είναι εκλογοαπολογιστική.

Ανανεώστε  

µέχρι 28 Φεβρου
αρίου 2017  

τη συνδροµή σας στην Ε.Ε.Μ.Ε.  

και κερδίστε από τις προνοµιακές τιµές  

της έγκαιρης ανανέωσης! 

(βλ. Τα Νέα της Ε.Ε.Μ.Ε., σ. 16 και www.eeme.gr)
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