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                                                                             Θεσσαλονίκη 22 / 11 / 07 

Προς: Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσσαλονίκης 
Κοιν.: Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων 

Θέμα: «Πρόσληψη Διευθυντή Ορχήστρας» 

Είναι γνωστό ότι το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης διαθέτει και έχει παρουσιάσει σε 
πλήθος εκδηλώσεων αρκετά σύνολα Ευρωπαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής και πολλά 
από αυτά έχουν πάρει διακρίσεις στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες. 

Από την ίδρυση του Σχολείου μας λειτουργεί και ένα, κατά τη γνώμη μας, βασικό 
σύνολο, αυτό της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας. 

Εδώ και εννέα χρόνια την παραπάνω Ορχήστρα μας διευθύνει ο καθηγητής – 
Μαέστρος Κxxxxx Πxxxxxxxxx πραγματοποιώντας πλήθος παρουσιάσεων και 
εκδηλώσεων σε πολλούς χώρους της πόλης μας όπως η Αίθουσα Τελετών του 
Πανεπιστημίου, το Μέγαρο Μουσικής Θεσ/νίκης, σε διάφορες αίθουσες Δήμων και 
κινηματογράφων της, στα Δημήτρια και τα σχόλια και οι έπαινοι που έχει πάρει μας καθιστούν 
υπερήφανους. 

Την σχολική χρονιά 2004 – 05 απέσπασε το Α’  Βραβείο στους περιφερειακούς 
Καλλιτεχνικούς Αγώνες και το Β’ Βραβείο στους Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Αγώνες.  

Τον Οκτώβριο του 2005 το σύνολο είχε παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης με 1200 γεμάτες θέσεις στο πλαίσιο των Δημητρίων. 

Το καλοκαίρι του 2006 η ορχήστρα του σχολείου μας έλαβε μέρος σε εκδηλώσεις στην 
πόλη Salzburg της Αυστρίας σε ειδικό αφιέρωμα στο έτος Mozart, και καταχειροκροτήθηκε 
από εκατοντάδες θεατές στο Mozarteum. Στις τιμητικές εκδηλώσεις συμμετείχαν ορχήστρες 
από δέκα και πλέον χώρες του κόσμου. 

Η ορχήστρα σήμερα αριθμεί περίπου 50 μέλη.  
Μεγάλη προσπάθεια και έπαινος αρμόζει λοιπόν και στον Διευθυντή της Ορχήστρας 

Κxxxxx Πxxxxxxxxx και ως εκ τούτου παρακαλούμε για την κατ’  εξαίρεσιν πρόσληψή του 
από τον πίνακα του φλάουτου στη θέση του Διευθυντή της Ορχήστρας μας καθόσον είναι 
υποχρέωση όλων μας να συνεχισθεί και να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια.       
Σημειωτέων  ότι ο παραπάνω Καθηγητής διαθέτει πτυχίο  Διεύθυνσης ορχήστρας από 

Αυστρία που το έχει καταθέσει για αναγνώριση.                       

 

                                                                                                              O Διευθυντής 

 

Δxxxxxxxxx Αxxxxxxxxxxxxxxxx 
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