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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

          
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

 

Πραγματοποιήθηκε 

πρώτο μέρος της γιορτή

στο Κέντρο Πολιτισμού στην Ιερισσό.

ξεπερνώντας κάθε προσδοκία 

έδωσαν με τη δυνατή τους παρουσία

Καθηγητών τους ένα κλίμα εορταστικό

Φέτος η Μουσική Σχολή 

Καθηγητές Μουσικής με τις διαδικασίες πρόσληψης και πληρωμής τους 

για πρώτη φορά να γίνονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

προσέλευση των μαθητών έχει ξεπεράσει κάθ

αύξηση 20% και ευελπιστούμε για το καλύτερο. 

Στόχος μας είναι μέσα από τη μ

- ψυχαγωγία, αλλά και στη

αλλά  και των ενήλικων

Ευχαριστούμε από καρδιά

αυτής της εκδήλωσης και ειδικότερα ευχαριστούμε τον Καλλιτεχνικό 

μας Διευθυντή, τους Καθηγητές της Μουσικής Σχολής, τους γονείς 

που μας τίμησαν με τη παρουσία τους και φυσικά τα παιδιά που 

έδωσαν τον καλύτερό τους 

αίθουσα όμορφα χαμόγελα και ευτυχία. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 ΙΕΡΙΣΣΟΣ 63075 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  

2377021132 Α.Φ.Μ. 998744845 aristoteleio@dimosaristoteli

 
 
 
 

 
Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  

  
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 21-

γιορτής της Μουσικής Σχολής του Δήμου Αριστοτέλη 

στο Κέντρο Πολιτισμού στην Ιερισσό. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη 

ξεπερνώντας κάθε προσδοκία και τα παιδιά της Μουσικής Σχολής 

τη δυνατή τους παρουσία και με τη βοήθεια των 

Καθηγητών τους ένα κλίμα εορταστικό  και μια νότα αισιοδοξίας

Φέτος η Μουσική Σχολή στελεχώνεται από εννέα αξιόλογους 

με τις διαδικασίες πρόσληψης και πληρωμής τους 

για πρώτη φορά να γίνονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

προσέλευση των μαθητών έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο 

και ευελπιστούμε για το καλύτερο.  

μέσα από τη μουσική, να συμβάλουμε στη

ψυχαγωγία, αλλά και στην βελτίωση της  ποιότητα ζωής 

ων του Δήμου μας. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσους συνέβαλλαν στη προετοιμασία 

αυτής της εκδήλωσης και ειδικότερα ευχαριστούμε τον Καλλιτεχνικό 

μας Διευθυντή, τους Καθηγητές της Μουσικής Σχολής, τους γονείς 

που μας τίμησαν με τη παρουσία τους και φυσικά τα παιδιά που 

έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό πάνω στην εξέδρα και γέμισαν την 

όμορφα χαμόγελα και ευτυχία.  
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ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  

-12-2015 το 

της Μουσικής Σχολής του Δήμου Αριστοτέλη 

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη 

και τα παιδιά της Μουσικής Σχολής 

με τη βοήθεια των 

μια νότα αισιοδοξίας.  

από εννέα αξιόλογους 

με τις διαδικασίες πρόσληψης και πληρωμής τους 

για πρώτη φορά να γίνονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η 

ε προηγούμενο με 

να συμβάλουμε στην αναψυχή 

ποιότητα ζωής των παιδιών 

ς όλους όσους συνέβαλλαν στη προετοιμασία 

αυτής της εκδήλωσης και ειδικότερα ευχαριστούμε τον Καλλιτεχνικό 

μας Διευθυντή, τους Καθηγητές της Μουσικής Σχολής, τους γονείς 

που μας τίμησαν με τη παρουσία τους και φυσικά τα παιδιά που 

εαυτό πάνω στην εξέδρα και γέμισαν την 
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Προσπαθούμε με κάθε μέσο να προσφέρουμε ολοένα και περισσότερες 

υπηρεσίες στον Τόπο μας και στα παιδιά μας και ευχόμαστε με το νέο 

έτος η «παρέα» της Μουσικής μας Σχολής να μεγαλώσει ακόμη 

περισσότερο».    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Κ. 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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