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Παρακολοσθώντας την Ορτήστρα Νέων της Εσρώπης στο Μ.Μ.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηιρ 18 Μαπηίος 2014, οι μαθηηέρ ηηρ Α΄ Τάξηρ ηος Ππόηςπος Πειπαμαηικού 

Γςμναζίος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ςπεύθςνη ηην καθηγήηπια μοςζικήρ 

Ζωή Τζιλίκη, και ζςνοδούρ ηιρ κςπίερ Μαπία Κελεπούπη και Πεπζεθόνη 

Μαπλάκα, παπακολούθηζαν ηη ζςναςλία ηηρ Οπσήζηπαρ Νέων ηηρ 

Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ζηο Μέγαπο Μοςζικήρ Θεζζαλονίκηρ. Η δπαζηηπιόηηηα 

ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος μαθήμαηορ μοςζικήρ αγωγήρ: Γλσξηκία 

κε ηα όξγαλα ηεο Σςμθωνικήρ Οπσήζηπαρ και ηη Σςμθωνική Μοςζική. 

Η Οπσήζηπα Νέων ηηρ Εςπώπηρ έσει αναγνωπιζηεί ωρ μία από ηιρ πιο 

λαμππέρ και διάζημερ ζςμθωνικέρ οπσήζηπερ ηος κόζμος με διεθνείρ 

διακπίζειρ αλλά και ωρ ππέζβηρ πολιηιζμού για ηην Εςπωπαϊκή Ένωζη. 

Τα παιδιά είσαν ηην εςκαιπία να απολαύζοςν ένα άπηιο και ενηςπωζιακό 

μοςζικό ζύνολο από ηαλανηούσοςρ νέοςρ μοςζικούρ, ζε ένα απκεηά  

απαιηηηικό και ηεσνικά δύζκολο πεπεπηόπιο. Οι νέοι δεξιοηέσνερ επμηνεύονηαρ 

με ιδιαίηεπο πάθορ και δςναμιζμό ηο μοςζικό ηοςρ ππόγπαμμα, καηάθεπαν να 

εμπνεύζοςν, να ζςγκινήζοςν, αλλά και να δημιοςπγήζοςν ένα κλίμα σαπάρ 

και ένηονος ενθοςζιαζμού ανάμεζα ζηο μαθηηικό κοινό πος ξεζπούζε ζςσνά 

ζε σειποκποηήμαηα επιδοκιμαζίαρ και επιβπάβεςζηρ! 
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Ταςηόσπονα έζηειλαν ζε όλοςρ μαρ ένα ελπιδοθόπο μήνςμα για ηιρ 

μελλονηικέρ γενιέρ ηων Εςπωπαίων. Η μοςζική, ωρ γέθςπα πος ενώνει ηη 

διαθοπεηικόηηηα ηηρ γλώζζαρ, ηηρ θπηζκείαρ, ηηρ κοςληούπαρ ηων 28 σωπών 

ηηρ Ε.Ε., πποωθεί παπάλληλα ηο ιδεώδερ ηηρ επικοινωνίαρ, ηηρ θιλίαρ και ηηρ 

ζςνεπγαζίαρ ανάμεζα ζηοςρ νέοςρ Εςπωπαίοςρ πολίηερ! 

… ηα κέιε ηα Οξρήζηξαο είραλ 

κηθξή ειηθία αιιά ηεξάζηην ηαιέλην! 

Η κνπζηθή πνπ έπαηδαλ ήηαλ 

εμαηξεηηθή, όρη κόλν ιόγσ ηεο 

ηειεηόηεηαο ηνπ θνκκαηηνύ αιιά θαη 

ιόγσ ηεο ηερληθήο θαη ηνπ ηξόπνπ 

εξκελείαο πνπ είραλ όινη καδί νη 

κνπζηθνί. Απηό δείρλεη πσο έρνπλ 

πάξεη κε ηελ αμία ηνπο ηνλ ηίηιν ηνπ επαγγεικαηία κνπζηθνύ! Έρνπλ δίθην 

ινηπόλ όζνη ιέλε πσο ε Οξρήζηξα απηή είλαη ε θαιύηεξε ζηνλ θόζκν! 

Μαξία Δεκεξηδή 

…ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κνπ δεκηνπξγνύζε ε κνπζηθή πνπ έπαηδε ε Οξρήζηξα 

Νέσλ ήηαλ καγεπηηθά! Οη κεισδίεο κε ηαμίδεπαλ ζε άιιν θόζκν πνπ έκνηαδε κε 

όλεηξν! 

Αλαζηαζία Μπνύθα 

Εληππσζηάζηεθα από ηελ ειηθία θαη ηελ νξγάλσζε ησλ λέσλ κνπζηθώλ ηεο 

Οξρήζηξαο. Ήηαλ απίζηεπηνο ν ηξόπνο πνπ θαηάθεξαλ λα αληαπνθξηζνύλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα καο δώζνπλ κηα ππέξνρε ζπλαπιία. 

Θα ήζεια πνιύ λα μαλαπάσ! 

Άγγεινο Φώηθαηδηθ 

Απηή ε επίζθεςε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο ηεο πόιεο καο, ήηαλ ε θαιύηεξε 

εθπαηδεπηηθή επίζθεςε πνπ πήγακε κε ην ζρνιείν, αθνύ καο σθέιεζε πνιύ 

θαη ήηαλ έλα κάζεκα κνπζηθήο έμσ από ηελ ηάμε. Γη απηό ην ιόγν ζα ήζεια λα 

μαλαπάσ ηόζν κε ηνπο γνλείο κνπ όζν θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ! 

Μηράιεο Αγγειόπνπινο 
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… ν ρώξνο ήηαλ επηβιεηηθόο θαη κεγαιόπξεπνο! Η κνπζηθή ήηαλ εμαίζηα κε 

όκνξθεο κεισδίεο. Ο Μαέζηξνο ήηαλ έλαο ηθαλόηαηνο άλζξσπνο πνπ 

θαηάθεξε λα δηεπζύλεη ηέιεηα ηελ Οξρήζηξα. Η αηκόζθαηξα ήηαλ πνιύ ζεξκή 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο ραξκόζπλα! 

Ειεπζέξηνο Ειεπζεξηάδεο 

Τν ερόρξσκα ηεο Οξρήζηξαο ήηαλ επηβιεηηθό! Η αηκόζθαηξα πνπ 

θπξηαξρνύζε ηόζν πάλσ ζηε ζθελή όζν θαη ζην θνηλό, ήηαλ κηα αηκόζθαηξα 

εξεκίαο, γαιήλεο θαη ζεηηθήο ελέξγεηαο! 

Μαξία Καινύδε 

Αθνύγνληαο ηελ Οξρήζηξα Νέσλ ηεο Επξώπεο κπνξνύζακε λα αθνύζνπκε 

θαη λα αληηιεθηνύκε ηνλ ήρν ησλ νξγάλσλ. Σε θάπνηα ζεκεία δηαθξίλακε ηα 

πλεπζηά. Έηζη κπνξνύζακε, γηα παξάδεηγκα, λα μερσξίζνπκε ηνλ ήρν ηνπ 

θιάνπηνπ από ηνλ ήρν ηεο ηξνκπέηαο ή ηνπ θαγθόηνπ.  Σε θάπνηα άιια ζεκεία 

δηαθξίλακε ηα έγρνξδα θαη ηα θξνπζηά. Απηή ε εκπεηξία κνπ δεκηνύξγεζε 

πνιιά θαη όκνξθα ζπλαηζζήκαηα. Θαπκαζκό γηα ηνπο κηθξνύο κνπζηθνύο, πνπ 

έπαηδαλ απόιπηα ζπγρξνληζκέλα θαη ραξά πνπ έβιεπα ηόζνπο λένπο 

αλζξώπνπο από δηαθνξεηηθέο ρώξεο λα γλσξίδνληαi θαη λα παίδνπλ καδί κε 

πάζνο κνπζηθή! Εηιηθξηλά, ζα ήζεια λα θξαηήζεη πεξηζζόηεξν απηή ε όκνξθε 

ζπλαπιία! 

Εξκηόλε Κσλζηαληηλίδνπ 

… ηε ζηηγκή πνπ έζβεζαλ ηα θώηα θαη κεηά από έλα ζεξκό θαισζόξηζκα, 

μεθίλεζε ε Οξρήζηξα Νέσλ ηεο Επξώπεο. Ήκνπλ εληππσζηαζκέλε κηαο θαη 

δελ είρα παξαθνινπζήζεη δσληαλά ζην παξειζόλ, κηα νξρήζηξα λα παίδεη. Η 

κνπζηθή ηεο ήηαλ ραξνύκελε θαη παηρληδηάξηθε. Είλαη εληππσζηαθό πσο έλα 

ηόζν κεγάιν ζύλνιν λέσλ αλζξώπσλ, από δηαθνξεηηθέο ρώξεο, θαηάθεξε λα 

εξκελεύεη ηόζν άςνγα ηα κνπζηθά έξγα! Ήκνπλ επραξηζηεκέλε θαη 

ελζνπζηαζκέλε από ηελ επίζθεςε απηή. Θεσξώ πσο ήηαλ από ηηο πην σξαίεο 

κνπζηθέο εκπεηξίεο ζηε δσή κνπ, αιιά θαη ε πην ιακπξή κνπζηθή πνπ έρσ 

αθνύζεη! 

Άλλα Σηδεξνπνύινπ 


