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Χρήστου ΦωτίδηΑναστάσιου Μαυρίδη

Μήνυμα
Προέδρου ΠΕ.Α.Π

Μήνυμα
Δημάρχου

Ως Άνθρωπος που Αγαπά-
ει και υπηρετεί δεκαετίες 
τον Πολιτισμό, αλλά και ως 
Δημοτικός Σύμβουλος ή Δη-
μότης, είμαι περήφανος για 
το Δημοτικό Ωδείο Πεύκης.

Το Ωδείο του Δήμου μας, 
είναι αναγνωρισμένο από το 
κράτος, δεν είναι ένα τυχαίο 

Ωδείο απλής εκμάθησης Μουσικών οργάνων - Φω-
νητικής ή Αρμονίας, είναι ένας πλήρης μουσικός 
οργανισμός που απαρτίζεται από αξιόλογους καθη-
γητές υπό την μπαγκέτα της Καλλιτεχνικής Διευθύ-
ντριας και Μαέστρου κας Κατερίνας Βαφειάδου.

Στο Ωδείο μας καλλιεργείται και προάγεται το 
ήθος και η αγάπη των μαθητών για την μουσική, 
στοιχεία απαραίτητα και για τη ζωή τους. Άλλωστε 
η Μουσική είναι η Παγκόσμια Γλώσσα Συνεννό-
ησης και Συνένωσης όλων των λαών.

Στον τόπο μας έχουμε μακρά παράδοση Μουσι-
κών Ταλέντων, πολλοί απ’ αυτούς άφησαν και 
αφήνουν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους και απο-
τελούν Φάρο και Πυξίδα για τους Νεότερους.

Στην εποχή της κρίσης θεσμών και Αξιών το 
ΠΕ.Α.Π. στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την 
σπουδαία μουσικοεκπαιδευτική δουλειά που 
γίνεται στο Δημοτικό μας Ωδείο, βάζοντας πα-
ράλληλα στόχους βελτίωσης των δομών και της 
εκπαίδευσης. Δημιουργούμε νέα τμήματα και 
ανοίγουμε νέους ορίζοντες για τους μαθητές μας.

Ευχαριστώ τους Γονείς και τους Κηδεμόνες για 
την εμπιστοσύνη και τη στήριξη αυτής της ευαί-
σθητης δομής του ΠΕ.Α.Π. και εύχομαι από καρ-
διάς Υγεία - Πρόοδο και Επιτυχίες στους μαθητές 
για τη νέα μουσική χρονιά.

Κλείνοντας ευχαριστώ όλο το Προσωπικό του 
Ωδείου που δίνει μαζί με το Προσωπικό του 
ΠΕ.Α.Π. καθημερινά αυτή την ευγενή “μάχη” για 
τους Yψηλούς Πολιτιστικούς μας Στόχους.

O Πρόεδρος του ΠΕ.Α.Π.

Χρήστος  Φωτίδης

Σας περιμένουμε 
με αγάπη στον μου-
σικό κόσμο του Δη-
μοτικού μας Ωδείου

Σεπτέμβριος και το Δη-
μοτικό μας Ωδείο ανοί-
γει τις πύλες του για 

να υποδεχθεί με πολύ αγάπη τα παιδιά του 
Δήμου μας και να τα μυήσει σε μοναδικούς 
μουσικούς ήχους συμβάλλοντας ενεργά στην 
ομαλή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προ-
σωπικότητάς τους.

Όπως έλεγε ο Πλάτωνας: “Η εκπαίδευση στη 
μουσική είναι ανάγκη επιτακτική γιατί περισσό-
τερο από ο,τιδήποτε στον κόσμο ο ρυθμός και η 
αρμονία επηρεάζουν το ενδότερο κομμάτι του 
εαυτού μας, και ο καθένας από εμάς θα πρέπει 
να ξέρει πως να το χαλιναγωγήσει”.

Ευρήματα ερευνών αποδεικνύουν ότι τα παι-
διά που μαθαίνουν από πολύ μικρά μουσική, 
μαθαίνουν ευκολότερα στο σχολείο, γίνονται 
καλύτεροι ακροατές και συγκεντρώνονται πιο 
εύκολα. Παράλληλα, έχουν δείξει ότι τα παιδιά 
που μαθαίνουν από τη μικρή τους ηλικία κά-
ποιο μουσικό όργανο αναπτύσσουν γρηγορότε-
ρα της φυσικές, πνευματικές, συναισθηματικές 
και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Με πολύ χαρά σας περιμένουμε και φέτος 
στο Δημοτικό Ωδείο Πεύκης με πλώρη τα απέ-
ραντα μουσικά ταξίδια στον κόσμο του Πολιτι-
σμού!

Καλή δύναμη στους γονείς, το προσωπικό του 
Ωδείου και του ΠΕ.Α.Π. στη νέα σχολική χρο-
νιά.

Είμαστε στο πλευρό σας σε κάθε σας ανάγκη!

Ο Δήμαρχος

Αναστάσιος  Μαυρίδης 



  Πιάνο
  Βιολί
  Κλασσική Κιθάρα   

Τα παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 
ανακαλύπτουν τη μουσική μέσα από την ψυχαγωγία και την 
διασκέδαση. Είναι μαθήματα που συνδυάζουν μουσική, κίνηση, λόγο 
και θέατρο που προσεγγίζει το παιδικό παιχνίδι, την παιδική σκέψη και 
την φαντασία

Τμήμα Κλασσικής 
Μουσικής

Τμήμα Μουσικής
Προπαιδείας 
(σύστημα Orff)

Τμήμα Ανωτέρων θεωρητικών

Τμήμα βυζαντινής μουσικής

  Τσέλο
  Κλαρινέτο
  Τρομπόνι  

  Φλάουτο
  Ακορντεόν

Τμήμα Φλογέρας για Παιδιά

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
To Δημοτικό Ωδείο Πεύκης είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα 

αναγνωρισμένο από το κράτος και λειτουργεί σύμ-
φωνα με το επίσημο πρόγραμμα σπουδών του 

Υπουργείου Πολιτισμού (Αρ. Απόφ. 75485/2137/30-
30-07-2007, ΦΕΚ: 1624/Τ.Β./17-08-2017) και Δι-
ευθύνεται από την καταξιωμένη Καλλιτεχνική 
Διευθύντρια Κατερίνα Βαφειάδου (Σολίστ - 
Συνθέτης - Μαέστρος) και στελεχώνε-
ται από διακεκριμένους καθηγητές.

Τμήμα Μοντέρνας 
Μουσικής

  Σαξόφωνο
  Jazz πιάνο
  Ηλεκτρική Κιθάρα
  Ντράμς
  Αρμόνιο
  Σύγχρονο τραγούδι
  Jazz τραγούδι
  Musical
  Μπουζούκι

  Κλασσική ορχήστρα ενηλίκων
  Τμήμα Παιδικής, Νεανικής και Μεικτής 

Χορωδίας Ενηλίκων
  Παιδική Χορωδία με ορχήστρα
  Κιθαριστική ορχήστρα
  Παιδική ορχήστρα εγχόρδων
  Μοντέρνα Μπάντα

Καινούργια 
τμήματα που 
λειτουργούν 
δωρεάν



Ωράριο Λειτουργίας: 
15:00-21:00 (καθημερινά)

Δ/νση: Πλάτωνος 22 & Βουλγαροκτόνου, Πεύκη

Τηλέφωνο: 210 80 21 375

e-mail: odeio.pefkis@gmail.com

Facebook: Δημοτικό Ωδείο Πεύκης

Επιπλέον Πληροφορίες: 
Γραμματεία ΠΕ.Α.Π. (Ελ. Βενιζέλου 15 & Ρήγα Φεραίου, Πεύκη)
Τηλέφωνο: 210 6145456
Web site: www.peap.gr    e-mail: peap@likovrisipefki.gr
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