ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ
Ήρθε η σειρά του Μαντολίνου να αναγνωριστεί από το Υπουργείο
Πολιτισμού και να απονέμεται Πτυχίο και Δίπλωμα σε όσους αποφοιτούν, όπως
έγινε στη διάρκεια των περασμένων τριών δεκαετιών με την Κλασσική Κιθάρα, το
Τσέμπαλο, τα Κρουστά Συμφωνικής Ορχήστρας, τη Διεύθυνση Χορωδίας, το
Σαξόφωνο.
Το Μαντολίνο παραμένει ως ένα όργανο χωρίς επίσημη αναγνώριση από το
Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν υφίσταται κανονισμός
διδασκαλίας του Μαντολίνου στα Ωδεία και τις Μουσικές Σχολές του Κράτους, αλλά
και αναγνωρισμένοι - ισότιμοι με τα άλλα όργανα - τίτλοι σπουδών.
Το Δ.Σ. του Μουσικού Συλλόγου Αθηνών «ΕΡΑΤΩ» και η Μουσική Σχολή
«Εστουδιαντίνα» πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια κατάρτισης ενός προγράμματος
σπουδών για το Μαντολίνο, σύμφωνα με το ελληνικό μουσικό σύστημα και τον
κανονισμό που διέπει τη λειτουργία των ωδείων και μουσικών σπουδών στην
Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό, που κατατέθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού το 2007,
συντάχθηκε με βάση όχι μόνο την πολυετή πείρα της καλλιτεχνικής επιτροπής, αλλά
και τα προγράμματα σπουδών του Μαντολίνου της Ιταλικής, Γαλλικής και
Γερμανικής Σχολής, που διδάσκονται σε όλες τις Ακαδημίες και τα Κονσερβατόρια
της Ευρώπης, χωρίς να αγνοείται η πολύ πλούσια παράδοση του οργάνου στην
Ελλάδα. Το προτεινόμενο προς το Υπουργείο Πολιτισμού πρόγραμμα έχει ήδη
ενταχθεί στα μεγαλύτερα Ωδεία της χώρας και ένας σημαντικός αριθμός μαθητών
φοιτούν στην τάξη του Μαντολίνου, προσδοκώντας στην αναγνώριση των σπουδών
τους, αλλά και στον κρατικό έλεγχο που είναι απαραίτητο να υπάρχει για θέματα
παιδείας.
Το Πρόγραμμα αυτό, προτού κατατεθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού,
παρουσιάστηκε ενώπιον πολλών προσωπικοτήτων της Μουσικής Εκπαίδευσης και
Παιδείας, διευθυντών Συμφωνικών Ορχηστρών, Μελοδράματος και Ορατορίων,
Μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Μουσουργών και Ενώσεως Ε.Μ., οι οποίοι ύστερα
από διεξοδική ακρόαση και συζήτηση τοποθετήθηκαν για το προτεινόμενο
πρόγραμμα εγκρίνοντας το και επιβραβεύοντας τους συντάκτες του.
Για όσους επιθυμούν να ψηφίσουν σχετικά με την αναγνώριση κύκλου
σπουδών για το μαντολίνο http://www.petitiononline.com/mando07/petition.html.
Εκεί κανείς μπορεί επίσης να διαβάσει το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών για το
μαντολίνο.

