
 

 

να πολύ καλά οργανωµένο συνέδριο της ISME 
πραγµατοποιήθηκε φέτος στη Γλασκόβη. Υπεύθυνοι γι 
αυτό ήταν φυσικά τα µέλη της Οργανωτικής 

Επιτροπής και οι εθελοντές. Μεγάλο ρόλο έπαιξε  επίσης η 
ζεστασιά της φιλοξενίας που απέπνεαν όλοι τους, αλλά και η 
καθηµερινή, ζεστή παρουσία της Sheila Woodward προέδρου 
της ISME (2014-2016) στην ολοµέλεια, ξεκινώντας από τον 
συγκινητικό λόγο που εκφώνησε κατά την τελετή έναρξης του 
συνεδρίου.  

Την κύρια ευθύνη της καλής διοργάνωσης είχε το 
Βασιλικό Ωδείο της Σκωτίας που µε τη συνδροµή της 
εταιρίας Meeting Makers, έφεραν ένα πολύ καλό αποτέλεσµα 
οργανωτικά. Επίσης σηµαντική η συµβολή των χώρων που 
διεξήχθη το συνέδριο που ήταν εκτός από εντυπωσιακοί και 
άρτια τεχνολογικά εξοπλισµένοι. Ο λόγος για τους χώρους 
τόσο του Βασιλικού Ωδείου της Σκωτίας και του National 
Piping Center όσο και του Glasgow Royal Concert Hall.  

Ένα µεγάλο συνέδριο από πολλές απόψεις, αυτή η 
παγκόσµια συνεύρεση -σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της 
ISME- σε 5 µέρες φιλοξένησε: 1600 περίπου µουσικο-
παιδαγωγούς από 84 χώρες, 4 πολύ καλές κεντρικές οµιλίες 
(από τους Joan Armatrading, Evelyn Glennie, Darren Henley 
και Randy Weston), 882 παρουσιάσεις (εργασίες, συµπόσια και 
εργαστήρια) και 376 αναρτηµένες ανακοινώσεις. Επίσης 
συµµετείχαν 1200 περίπου συντελεστές µουσικών συνόλων 
από 23 χώρες.  Παράλληλα µε το συνέδριο, κάποιες από τις *

µέρες του, λειτούργησε και η καθιερωµένη έκθεση µε βιβλία, 
µουσικά όργανα, κτλ.  

Οι 7 Επιτροπές (Commissions) της ΙSME διοργάνωσαν 
προσυνεδριακά σεµινάρια σε πόλεις της Σκωτίας, της Αγγλίας, 
της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας.   

Κάποια αρνητικά που θα µπορούσε να καταλογίσει 
κανείς σε αυτή τη διοργάνωση ήταν κάποια προβλήµατα σε 
σχέση µε το πρόγραµµα λόγω ακυρώσεων εργασιών από 
εισηγητές, ειδικά τις δύο τελευταίες µέρες. Ακόµα, όπως πάντα 
συµβαίνει µε τα συνέδρια της ISME, γίνονταν παράλληλα 
τόσα πολλά πράγµατα που ήταν πολύ δύσκολο να διαλέξει 
κανείς. Η τελετή έναρξης, δεν θύµισε καθόλου τις πραγµατικά 
εντυπωσιακές τελετές έναρξης που έχουµε απολαύσει στο 
παρελθόν της Ένωσης. Όµως ήταν ιδιαίτερα συγκινητική στην 
αρχή, η παρουσία του µουσικού συνόλου Drake Music 
Scotland στο οποίο η µουσική τεχνολογία υπηρετεί την 
ανάπτυξη της µουσικότητας σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µε 
εκπληκτικά αποτελέσµατα κατά την εκτέλεση, κυρίως µε 
ηλεκτρονικά µέσα και όργανα.  

Από την τελετή έναρξης: Drake Music Scotland Digital Orchestra 

Επίσης, το φινάλε της τελετής έναρξης µε το µουσικό 
σύνολο RCS Braw Brass, όπου η σύµπραξη παραδοσιακών 
Σκωτσέζικων οργάνων -κυρίως οι εντυπωσιακές γκάιντες- µε 
χάλκινα πνευστά, αλλά και άλλα όργανα, έδωσε ένα 
εντυπωσιακό αποτέλεσµα.   
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Από την τελετή έναρξης: RCS Braw Brass 

Η τελετή λήξης ήταν µια απλή συναυλία, µε ένα µουσικό 
σύνολο µόνο, την -καταπληκτική πάντως- ορχήστρα νέων 
Turksoy Youth Chamber Orchestra, που παρουσίασε έργα 
κυρίως από την παραδοσιακή µουσική της Ευρασίας (όρος που 
χρησιµοποίησαν οι διοργανωτές). Βεβαίως δεν µπορεί να 
παραγνωρισθεί πως η αλλαγή σχεδίων για την τελετή λήξης, 
προκλήθηκε από τον αστάθµητο παράγοντα των τότε 
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 Το αναλυτικό πρόγραµµα, ο τόµος περιλήψεων και το πρόγραµµα των συναυλιών υπάρχουν στη βιβλιοθήκη της Ε.Ε.Μ.Ε.*



απρόσµενων γεγονότων στη γείτονα χώρα και την αστάθεια 
εκεί, οπότε και στάθηκε αδύνατον στα µέλη της Τουρκικής 
αποστολής να λάβουν την άδεια να ταξιδέψουν στη Σκωτία.   

Από την τελετή λήξης: Turksoy Youth Chamber Orchestra 

Ο Σκωτσέζικος καιρός δεν φάνηκε να προβληµάτισε 
πολλούς, αν και έβρεχε σχεδόν όλες τις µέρες του συνεδρίου. 
Όµως οι ακριβές τιµές του συνεδρίου όπως και οι υψηλές τιµές 
στην Σκωτία, απέτρεψαν αρκετούς, ιδιαίτερα από χώρες που 
µαστίζονται από οικονοµική κρίση να παρακολουθήσουν το 
συνέδριο. 

Από πλευράς Ελλάδας, η παρουσία αυτή τη φορά, δεν 
ήταν τόσο δυναµική όσο σε προηγούµενα συνέδρια της ISME, 
εφόσον η Ελληνική αποστολή δεν µπορούσε εκ των πραγµάτων 
να είναι πολυπληθής, λόγω της οικονοµικής κρίσης. Αρκετά 
δυναµικό παρόν όµως έδωσαν και Έλληνες που ζουν στο 
εξωτερικό είτε ως εργαζόµενοι είτε ως φοιτητές. Κάποια µέλη 
της Ε .Ε .Μ .Ε . παρουσίασαν εργασίες , αναρτηµένες 
ανακοινώσεις, εργαστήρια και συµµετείχαν σε συµπόσια. 
Ευχάριστη έκπληξη ήταν και δύο Έλληνες, φοιτητές τώρα στην 
Αγγλία, που βοήθησαν ως εθελοντές οι οποίοι µάλιστα ήταν 
εθελοντές µας και στο συνέδριο της ISME το 2012! 

 

Στιγµές ξεκούρασης για κάποιους από τους εθελοντές 

Ο εκπρόσωπος της Ε.Ε.Μ.Ε., Πολύβιος Ανδρούτσος µε µέλη της 
Ένωσης και την Ana Lucía Frega, πρώην Πρόεδρο της ISME και 

σήµερα επίτιµο µέλος της 

 Από πλευράς συναυλιών η µοναδική Ελληνική 
εκπροσώπηση σε αυτό το συνέδριο, ήταν το Tettix Music 
Group, υπό τη διεύθυνση της Τέτης Αϊβαζίδου, που κατάφερε 
και ήρθε στη Γλασκόβη και παρουσίασε αποσπάσµατα από την 
όπερα Ο Μικρός Πρίγκιπας. 

Από την παράσταση του Μικρού Πρίγκιπα 

Στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου όπου είχα την ευκαιρία 
να εκπροσωπήσω την Ε .Ε .Μ .Ε . και την Ελλάδα , 
συγκλονιστικό ήταν -και για αυτό θέλω να το µεταφέρω σε όλα 
τα µέλη της Ένωσής µας- πως για ακόµα µια φορά 
µουσικοπαιδαγωγοί από διάφορες χώρες του κόσµου µου 
έδωσαν συγχαρητήρια για την αξέχαστη διοργάνωση του 30ου 
Συνεδρίου της ISME στη Θεσσαλονίκη το 2012 από την 
Ε.Ε.Μ.Ε. Στη ΓΣ της ISME όπου και συµµετείχα και ψήφισα 
εκ µέρους της Ελλάδας και της Ε.Ε.Μ.Ε., το απερχόµενο ΔΣ, 
εκπροσωπούµενο από την πρόεδρο Sheila Woodward, 
παρουσίασε τον απολογισµό της προηγούµενης διετίας. Επίσης 
ήρθαν προς ψήφιση στην ολοµέλεια δύο πολύ σηµαντικά 
ζητήµατα για αλλαγή και προσθήκες στο καταστατικό, που 
είχαν συζητηθεί και πριν τη ΓΣ, µέσω των διαφόρων καναλιών 
επικοινωνίας της ISME:  

1) Η δηµιουργία ενός νέου θεσµικού οργάνου στην 
Ένωση, αυτό του Συµβουλίου των Εκπροσώπων των  
Συνδεδεµένων µε την ISME Ενώσεων δηλαδή το INA Council 
(του οποίου ο γράφων είναι µέλος µε διετή θητεία). Η πρόταση 
αυτή υπερψηφίσθηκε από όλους. Το νέο αυτό Συµβούλιο, ήδη 
από τις µέρες του Συνεδρίου έχει δουλέψει πυρετωδώς για 
ζητήµατα των ΙΝΑ. 

2) Η αλλαγή στον τρόπο ψηφοφορίας. Πλέον στη ΓΣ, από 
την ψηφοφορία κατά χώρα -µέσω εκπροσώπου- η ISME προχωρά 
στην ατοµική ψηφοφορία από τα µέλη. Η πρόταση αυτή πέρασε 
κατά µεγάλη πλειοψηφία της ολοµέλειας. Βέβαια το ΔΣ της ISME 
δεσµεύθηκε πως για τα θέµατα της ΓΣ, θα ψηφίζουν ηλεκτρονικά 
όλα τα µέλη, ακόµα και αν δεν παρευρίσκονται στο συνέδριο 
όπου λαµβάνει χώρα η ΓΣ. Σηµειώνεται πως αν και στο συνέδριο 
υπήρχαν σύνεδροι από 84 χώρες, µόνο 43 ήταν οι εκπρόσωποι 
χωρών που ψήφισαν στη ΓΣ.    

Στη συνέχεια, η πλέον πρώην πρόεδρος Sheila Woodward 
καλωσόρισε στη σκηνή το νεοεκλεγµένο ΔΣ της ISME, µαζί µε 
τον νυν πρόεδρο της ISME Lee Higgins ο οποίος παρουσίασε 
το πρόγραµµά του για τη διετία 2016-2018. Επίσης 
καλωσόρισε και την πρόεδρο για τη διετία 2018-2020 Susan 
O’Neil. Στο νέο ΔΣ εκλέχθηκε και η Σµαράγδα Χρυσοστόµου, 
πολύ σηµαντικό γεγονός, διότι η χώρα µας εκπροσωπείται και 
πάλι στο ΔΣ της ISME. 

Το επόµενο συνέδριο της ISME -µετά από επείγουσες και 
ταχύτατες διαβουλεύσεις που ακολούθησαν τις τότε εξελίξεις 
στην Τουρκία- αποφασίσθηκε να µην γίνει τελικά στην 
Κωνσταντινούπολη, όπως ήταν προγραµ-µατισµένο, αλλά στο 
Μπακού, πρωτεύουσα του Αζερµπαϊτζάν από 15 ως 20 
Ιουλίου 2018. Επίσης ανακοινώθηκε και η τοποθεσία του 
συνεδρίου του 2020, το όµορφο Ελσίνκι στη Φινλανδία.   

               Πολύβιος Ανδρούτσος


