
Αποσπάσματα προγράμματος θεατρικής παράστασης του 1999: 
 

"Τα μουσικά και καλλιτεχνικά μαθήματα διδάσκονται παράλληλα με τα μαθήματα Γενικής 
Παιδείας και σήμερα γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης αρμονικής συνύπαρξης και σωστής 
λειτουργίας στο χώρο της νέας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης." 

"Τη χρονιά που διανύουμε πλήθος εκδηλώσεων μουσικών-θεατρικών πραγματοποιήθηκαν και 
είναι προγραμματισμένες για να παρουσιαστούν στο κοινό της πόλης μας και όχι μόνο." 

"Στις 27/12/98 πραγματοποιήσαμε την πρώτη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή μας, από τους 
καθηγητές μας Π. Τxxxxxx και Α. Κxxxxx και σκοπεύουμε να γίνει θεσμός για το σχολείο μας." 

"Στις 13 και 14 Μαρτίου πραγματοποιείται η θεατρική παράσταση ΤΟ ΦΙΟΡΟ ΤΟΥ ΛΕΒΑΝΤΕ 
που με τόση αγάπη και φροντίδα το θεατρικό εργαστήρι μαθητών μας με την επίβλεψη - 
διδασκαλία της ηθοποιού καθηγήτριας Α. Ιxxxxxxx παρουσιάζει στην πόλη μας για δυο 
συνεχόμενες ημέρες." 

"Στις 20 Απριλίου πυρετωδώς προετοιμάζεται η ομάδα της σύγχρονης Μουσικής . . . . ." 
"Πλήθος άλλων εκδηλώσεων και παρουσιάσεων σε σχολεία και χώρους πολιτιστικών φορέων 

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και όπως γίνεται κατανοητό από όλους μας η φετινή μας χρονιά έχει να 
παρουσιάσει ποικίλες εκδηλώσεις που για τους χώρους παρουσίασης αντιμετωπίσαμε δυσκολίες 
εξεύρεσης." 

"Στις 30 Μαρτίου κατά ομολογία του επιβλέποντος μηχανικού θα γίνει η παράδοση των νέων 
ιδιόκτητων μας εγκαταστάσεων. Στο δικό μας χώρο οραματιζόμαστε πλήθος εκδηλώσεων που με 
αγάπη και μεράκι οι μαθητές μας σε συνεργασία πάντοτε με τους δασκάλους, τις δημιουργούν και 
τις παρουσιάζουν." 

"Εμείς η "Πολιτιστική γωνιά της Πυλαίας", τα παιδιά και οι γονείς σε πλήρη συνεργασία, 
πιστεύοντας στο θεσμό των Μουσικών Σχολείων και έχοντας από το Υπουργείο Παιδείας, τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Δήμο Θεσ/νίκης, την Α' Δ/νση Εκπ/σης την ηθική και υλική 
βοήθεια δεσμευόμαστε να παρουσιάζουμε στο μέλλον όλο και περισσότερες πολιτιστικές 
δημιουργίες ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες της Πολιτείας και του κόσμου της πόλης μας. Η 
Διεύθυνση του Μ.Σ. θα συνεχίσει ακούραστα να εργάζεται και να συμβάλλει στην κατάκτηση των 
υψηλών στόχων της Παιδείας και μάλιστα στα πλαίσια των νέων δεδομένων της πρόσφατης 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, θα συμβάλλουμε στην καθιέρωση πολιτιστικών δρώμενων. 
  
  
Από πρόγραμμα θεατρικής παράστασης του 2002: 
 

Ο θεσμός των Μουσικών Σχολείων έχει την αφετηρία του το 1998 με τον ιδρυτικό νόμο 1824/98 
ως Ενιαία Μουσικά Σχολεία. 

Το Μουσικό Σχολείο της πόλης μας ιδρύθηκε το 1992 ως ενιαίο Σχολείο με τις δύο βαθμίδες 
Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο) και από το 1999 στεγάζεται στο δικό του υπερσύγχρονο 
διδακτήριο. 

Αυτός ο θεσμός έχει καταξιωθεί στον Ελλαδικό χώρο και όχι μόνο με αποτέλεσμα σήμερα στους 
περισσότερους Νομούς της χώρας μας να λειτουργούν Μουσικά Σχολεία που διακρίνονται τόσο για 
την ποιότητα όσο και για τη δημιουργικότητα των μαθητών τους. Τα ολοήμερα αυτά Σχολεία 
λειτουργούν ενιαία και εκφράζουν τις δημιουργίες των μαθητών τους ατομικά ή ως σύνολο. 

Παράλληλα με τα μαθήματα της γενικής παιδείας οι μαθητές διδάσκονται δεκαεπτά ώρες 
εβδομαδιαία μουσικά και γενικότερα καλλιτεχνικά μαθήματα. 

Το θέατρο διδάσκεται στους μαθητές του Γυμνασίου ως μάθημα αλλά αποτελεί και σύνολο από 
μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου-Λυκείου που αρμονικά συνυπάρχουν, δημιουργούν και 
εκφράζονται. Πλήθος άλλων εκδηλώσεων και παρουσιάσεων σε σχολεία και χώρους πολιτιστικών 
φορέων πραγματοποιούνται. 

Η Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου θα συνεχίσει να στηρίζει όλες τις προσπάθειες 
δημιουργίας των μαθητών μας για την κατάκτηση των υψηλών στόχων της Παιδείας μας. 

Η σημερινή θεατρική ομάδα με χαρά και μεράκι μας παρουσιάζει την προσπάθεια μιας σχολικής 
χρονιάς και προσθέτει μια ακόμη πολιτιστική δημιουργία για τους φίλους του Μουσικού Σχολείου 
μας. 



 
 
 

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
 

Δ/ΝΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     
 

Θεσσαλονίκη,  29-6-1999 
Αρ. Πρωτ. 936 

Προς την 
Α'  Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
ΘΕΜΑ: "Ετήσια έκθεση λειτουργίας" 
Σχετ: Φ2/6095/20-5-887    Υ.Α. 
 
 

Το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το σχολικό έτος 1992-93 και φέ-
τος διανύει τον 7ο χρόνο λειτουργίας του. Κατά τη διάρκεια αυτή αντιμετώπισε πολλά 
προβλήματα ως προς το κτιριακό κυρίως.  

Με την αμέριστη συμπαράσταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Α' Δ/νσης 
Β/θμιας Εκ/σης Ν. Α. Θεσσαλονίκης τα προβλήματα που εμφανίστηκαν, ελαχιστο-
ποιήθηκαν. 

Τα προβλήματα αυτά κυρίως συνοψίζονται στα εξής: 

 

1. ΚΤΙΡΙΑΚΟ 

Το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στεγάστηκε και τη σχολική χρονιά που μας πέ-
ρασε στις σχολικές εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Βασιλειάδη, όπως και την 
προηγούμενη χρονιά, έτσι ώστε και τη φετινή υπήρχε μεγάλη στενότητα χώρου, τόσο 
στις αίθουσες διδασκαλίας ατομικών μουσικών μαθημάτων όσο και στους χώρους 
των γραφείων της Διεύθυνσης και των καθηγητών. Λειτούργησε ένα γραφείο μικρό 
για ογδόντα διδάσκοντες. 

Έχει δρομολογηθεί το κτιριακό με ευθύνη της Ν. Α. Θεσ/νίκης και επίκειται ήδη η 
παράδοση ενός νέου κτιρίου ειδικής κατασκευής για να λειτουργήσει το Μουσικό 
Σχολείο από την επόμενη χρονιά 1999-2000 στις νέες του εγκαταστάσεις. Στις καλο-
καιρινές διακοπές είμαστε έτοιμοι για τη μεταστέγασή μας με την αμέριστη συμπα-
ράσταση του Συλλόγου Γονέων. 

Οι νέες εγκαταστάσεις λύνουν όλα τα προβλήματα λειτουργίας καθ' ότι το νέο κτίριο 
διαθέτει όλους τους απαραίτητους χώρους. 

 

2. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Μέχρι σήμερα το σχολείο μας έχει εξοπλιστεί με εποπτικά μέσα διδασκαλίας που μας 
δόθηκαν από τον Ο.Σ.Κ. Όσον αφορά τα μουσικά όργανα υπάρχει σχετική επάρκεια 
οργάνων, οι χώροι όμως που φυλάσσονται δεν είναι κατάλληλοι και ασφαλείς.  



Επισημαίνουμε ότι η αξία τους είναι αρκετά μεγάλη και μας επιβαρύνουν κάθε χρόνο 
με κάποιο κόστος για τη συντήρησή τους. Στο νέο κτίριο υπάρχει αίθουσα ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή και αίθουσα φυσικής και χημείας οι οποίες πρέπει να επανδρωθούν. 

 

3. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Σχεδόν έχουν καλυφθεί οι οργανικές θέσεις με εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας και 
υποχρεωτικών οργάνων. Υπάρχουν όμως και τα μαθήματα επιλογής οργάνων από 
τους μαθητές και αυτό δημιουργεί αρκετές θέσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων αλ-
λά όχι σταθερές. Οι πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων θα πρέπει να είναι 
έτοιμοι τις πρώτες μέρες του σχολικού έτους, ώστε και η πρόσληψή τους να γίνεται 
έγκαιρα και να μην χάνονται μαθήματα κυρίως μουσικής παιδείας. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων (Γυμνάσιο-
Λύκειο-Μουσικό) κρίνουμε απαραίτητη την τοποθέτηση γραμματέα με γνώσεις Η/Υ 
και επιστάτη. 

Το νέο μας κτίριο διαθέτει τέσσερις καυστήρες για τη θέρμανση των χώρων του. Οι 
αίθουσες με το αμφιθέατρο και το κλειστό γυμναστήριο διαθέτουν κλιματισμό, πράγ-
μα που σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρολόγος σε πρώτη ζήτηση και προ-
τεραιότητα. 

 

4. ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

4.1   Μεταφορά και σίτιση των μαθητών 

Δεν υπήρξε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα στη μεταφορά και σίτιση των μαθητών 
μας. Ως προς τη σίτιση, λόγω της έλλειψης αίθουσας παράθεσης γεύματος και λόγω 
της στενότητας χώρων υπήρξε σχετική δυσκολία. Πιστεύουμε ότι στους νέους χώρους 
και με καλύτερη οργάνωση οι μαθητές μας να ανταποκριθούν καλύτερα. Ήδη έχει 
γίνει μελέτη νέου προγράμματος φαγητού από ειδικούς (υπολογισμός θερμίδων ανά 
ημέρα).  

4.2 Πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι περίπατοι και η ημερήσια εκδρομή. 
Πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο εκπαιδευτικές-πολιτιστικές εκδρομές με την έγκρι-
ση του ΥΠΕΠΘ στη Δράμα-Ξάνθη και στην Έδεσσα-Καστοριά με απόλυτη επιτυχία 
στους προβλεπόμενους από το υποβληθέν πρόγραμμα σκοπούς, όπου πραγματο-
ποιήθηκαν  τρεις μουσικές εκδηλώσεις. 

4.3 Λειτούργησαν τμήματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης τα οποία βοήθησαν 
τους μαθητές. 

4.4 Η διαγωγή των μαθητών κρίνεται καλή και δεν αντιμετωπίστηκε πρόβλημα 
αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. 

4. Τα διδακτικά βιβλία γενικής παιδείας μοιράστηκαν όπως και στα άλλα σχο-
λεία. Τα βιβλία μουσικής παιδείας όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν και η έλλειψή 
τους επιφέρει ανομοιογένεια στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

5. ΟΡΓΑΝΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το σχολείο μας έχει Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που λειτουργεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Να επισημάνουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσφορά του 
συλλόγου σε κάθε είδους βοήθεια και εκδήλωση του σχολείου μας. 

 



6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

6.1  Το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης συμμετείχε ενεργά στα πολιτιστικά δρώ-
μενα της πόλης μας. Έγιναν με επιτυχία τρεις κύριες εκδηλώσεις: στις 27/12/98 
πραγματοποιήσαμε την πρώτη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή μας, στις 13-14/3/99 
την θεατρική παράσταση "Το φιόρο του Λεβάντε", στις 20/4/99 το σύνολο σύγχρο-
νης μουσικής με το αφιέρωμα "Μουσικές του κόσμου". 

6.2 Το σχολείο μας έλαβε μέρος στους μαθητικούς καλλιτεχνικούς αγώνες, περι-
φερειακούς και πανελλήνιους, όπου απέσπασε αρκετά βραβεία. Η χορωδία του σχο-
λείου μας απέσπασε το 1ο πανελλήνιο βραβείο στους παραπάνω αγώνες και σε συμ-
μετοχή της στη Ρόδο, το 2ο βραβείο στο διεθνές φεστιβάλ χορωδιών. 

6.3 Μουσικά σύνολα του σχολείου μας έλαβαν μέρος στα κάλαντα των Χριστου-
γέννων 1998 στο τμήμα παίδων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, στη Νομαρχία και 
στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.  

6.4 Το σχολείο μας εκκλησιάστηκε δύο φορές με συμμετοχή των γονέων, με πα-
ρουσία βυζαντινής χορωδίας των μαθητών μας και ψάλτες καθηγητές. 

 
Ο Διευθυντής    

 
 
 
 
 
               Δ. Αxxxxxxxxxxxxxx 
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