
 
 

 
 

 
Κσρδίτσσ 18/4/2016 

 
Προς  τους Διυυθυντές  

του Αρσσκυίου Γυμνσσίου-Λυκυίου Θυσσσοονίκφς    
κγ Αθσνχσιο Νυυροκοποή κσι κγ Άννσ Σγουροα   

 
 
Αξιΰτιμοι κγ Διυυθυντές, 
Θσ ήθυοσ κστ’ σρρχς νσ σσς υυρσριστήσω γισ μισ σκΰμφ ςορχ γισ τφ συμμυτορή τφς υξσιρυτικής 
Χορωδίσς σσς στφν 8φ Διυθνή Συνχντφσφ Σροοικβν Χορωδιβν του 34ου Διυθνοας Φυστιτχο Κσρδίτσσςγ  
Η  πσρουσίσ σσς  ήτσν ένσ ποοα σφμσντικΰ γυγονΰς γισ το Διυθνές Φυστιτχο Σροοικβν  Χορωδιβνγ Η 
θσυμχσισ Χορωδίσ σσς προσέςυρυ υυρχριστυς στιγμές που θσ τις θυμοαμσστυ γισ ποοα κσιρΰγ Η Διυθνής 
Κριτική Επιτροπή σσς συγρσίρυι, θυωρυί ποοα υξυοίξιμφ τφν Σροοική σσς Χορωδίσ, δισθέτυι υπφοχ 

 ρορωδισκοα ήθους κσι αςους, πσρουσίσσυ ένσ υξσιρυτικχ υνδισςέρον κσι δασκοοο κσι 
ποουςωνικΰ ρυπυρτΰριο  κσι τφν κστστχσσυι ως ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΧΟΡΩΔΙΑ.  Η Χορωδίσ σσς σποτυουί μισ 
υξσιρυτική πυρίπτωσφ διστήρφσφς γισ τΰσο ρρονικΰ διχστφμσ υνΰς τΰσο υπφοοα υπιπέδου σπΰδοσφςγ   
 
Καριοι Διυυθυντές, 
Θέοω μυ τφν υπιστοοή μου συτή νσ σσς σνσκοινβσω ΰτι φ Χορωδίσ σσς δισκρίθφκυ ιδισίτυρσ κσι 
κστστχρθφκυ στις κσοατυρυς Χορωδίυς τφς 8φς Διυθνοας Συνχντφσφς Σροοικβν Χορωδιβνγ Η κστχτσξή 
τφς συτή τφς δίνυι τφ δυνστΰτφτσ, υς' ΰσον το υπιθυμυίτυ, νσ οχτυι μέρος στον ποοα δασκοοο 
Δισγωνισμΰ, που θσ πρσγμστοποιφθυί στο NOVISAD τφς Συρτίσς(κσι ςυσικχ στφν Ιτσοίσ), 
υκπροσωπβντσς τφν Εοοχδσ κσι το Διυθνές Φυστιτχο Κσρδίτσσςγ 

Δυρθυίτυ τσ θυρμχ μσς συγρσρφτήρισ, κσθβς φ Χορωδίσ σσς χςφσυ ιδισίτυρσ θυτικές υντυπβσυις 
ΰσον σςορχ τφν υπιοογή κσι σπΰδοσφ του προγρχμμστΰς τφς, το οποίο υρμήνυυσυ πυιθσρρφμένσ, μυ κσοή 
χρθρωσφ, ομοιογένυισ ςωνβν κσι σκφνική πσρουσίσγ Το ρυπυρτΰριο κσι το αςος τφς Χορωδίσς σσς 
τσιριχζυι σπΰουτσ στο αςος κσι τφ ςιοοσοςίσ του Διυθνοας Φυστιτχο Κσρδίτσσς κσθβς κσι των 
σφμσντικΰτυρων Διυθνβν Δισγωνισμβν κσι Φυστιτχο του υξωτυρικοαγ Άοοωστυ φ υικΰνσ τφς Χορωδίσς 
σσς σντικστοπτρίζυι κσι το σπουδσίο έργο, που υπιτυουίτσι στο Σροουίο σσςγ  
Θσ ήθυοσ γισ μισ σκΰμφ ςορχ νσ σσς υυρσριστήσω γισ τφ συμμυτορή σσς κσι υίμσι τέτσιος ΰτι κσι οι 
μσθφτές σσς υισέπρσξσν μισ ποοατιμφ κσι σξέρσστφ υμπυιρίσ σπΰ τφ συμμυτορή τους συτή. Εοπίζουμυ νσ 
σσς δοαμυ κσι του ρρΰνου στφν 9φ Διυθνή Συνχντφσφ Σροοικβν Χορωδιβν, φ οποίσ θσ πρσγμστοποιφθυί 
σπΰ 2 έως 19 Μσρτίου 2017. 

Συγρσρφτήρισ συ σσς προσωπικχ, στφν κυρίσ Ανσστσσίσ Γκινή γισ το σφμσντικΰ υκπσιδυυτικΰ κσι 
κσοοιτυρνικΰ τφς έργο, στσ πσιδιχ, σοοχ  κσι συ ΰοους τους συνυργχτυς σσςγ 

 
 

Μυ υκτίμφσφ 
 

ο Κσοοιτυρνικΰς Διυυθυντής 
Νίκος Ευθυμιχδφς 


