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    Το  4ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ πέρασε κι αυτό 
στην ιστορία. Ένα διήμερο γεμάτο μουσική, κίνηση και χορό, κυρίως 
με τραγούδια μιούζικαλ, του διεθνούς αλλά και του Ελληνικού 
ρεπερτορίου.                                                                                                    
    Δώδεκα χορωδίες συμμετείχαν φέτος, αριθμός που  συμπλήρωσε  
αυτό που έλειπε από τα δύο προηγούμενα Φεστιβάλ που είχαν 
οργάνωση επαγγελματικού χαρακτήρα, χορωδίες υψηλού επιπέδου  
και μαζική συμμετοχή κοινού.                                                                                             
    Υπήρχε βέβαια κι ένας αξιοπρεπής αριθμός χορωδιών  που  οι 
περισσότερες είχαν τη δική τους σημαντική ιστορική διαδρομή αλλά 
κι άλλες νεότερες με ταλέντο και διάθεση για πολλή δουλεία που 

γρήγορα θα είναι κι  αυτές στην πρώτη γραμμή.  Συμμετείχαν Μαέστροι καταξιωμένοι με τη 
δική τους ιστορία ο καθένας, ονόματα στο διεθνή χορωδιακό και τον Ελληνικό χώρο, 
φωτεινά  παραδείγματα για τους νεότερους για την επαγγελματική τους κατάρτιση, το 
ταλέντο, την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Και είναι παρατηρημένο, όσο 
πιο σημαντικός είναι ο μαέστρος, τόσο πιο απλός, σεμνός και συνεργάσιμος παραμένει. 
Έτοιμος και για μια ευγενική ενθάρρυνση ακόμα κι όταν κάτι δεν είναι όπως θα    έπρεπε. Το  
Φεστιβάλ ήταν ενταγμένο στο επίσημο πρόγραμμα των εκδηλώσεων της «Θεσσαλονίκης, 
Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014».   Έγινε όμως και κοινωνικό γεγονός αφού 
αγκαλιάστηκε από συλλογικότητες και προσωπικότητες της πόλης και εθελοντές,  που ο 
καθένας ανέλαβε ένα μέρος από το σχεδιασμό, την οργάνωση ή την υλοποίηση του 
Φεστιβάλ. Όχι  γιατί δεν τα βγάζαμε πέρα μόνοι μας αλλά γιατί θέλαμε να μην έχουμε την 
αποκλειστική ιδιοκτησία  του Φεστιβάλ. Γιατί επιθυμούμε το Φεστιβάλ να ανήκει στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης.  Κυρίως όμως αγκαλιάστηκε από το κοινό της πόλης, τους φίλους της 
πολυφωνικής μουσικής και τους φίλους του Μιούζικαλ.  Δυόμιση χιλιάδες θεατές 
παρακολούθησαν το μουσικό διήμερο. Δεκάδες οι επισκέψεις στις σελίδες της χορωδίας, 
πολλά τα μηνύματα με συγχαρητήρια, επισημάνσεις  αλλά και προτάσεις  με πλούτο 
απόψεων και ιδεών. Τώρα που η αυλαία του Φεστιβάλ έπεσε, έχουμε ήδη ξεκινήσει την 
προετοιμασία για την επόμενη χρονιά, θέτοντας τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Καλλιτεχνικά και 
οργανωτικά! Κι ελπίζουμε ότι θα συναντηθούμε σ'αυτό με πολλούς από εσάς!                                                                                   
                                                                                                        Της σύνταξης
                                                                                                                

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ



4ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ

      Μερικές από τις πιο μαγικές ιδιότητες της μουσικής είναι ότι 
μπορεί με έναν ανεξέλεγκτο τρόπο να ταξιδεύει και να διεγείρει 
τις αισθήσεις μας, να μας φέρνει αντιμέτωπους με τα 
συναισθήματά μας, τα οποία είναι κοινά σε όλες τις ανθρώπινες 
υπάρξεις, καθώς και να μας βοηθά να διαβάζουμε βαθύτερα από 
τη λογική νοήματα, έννοιες που δεν εκφράζονται με λέξεις ή 
άλλες συμβάσεις. Έχει την δύναμη να ενώνει ανθρώπους από όλα 
τα μήκη και τα πλάτη της γης, μια δύναμη ανεξάρτητη από 
εθνικές, ηλικιακές ή πολιτισμικές διαφορές. Το ίδιο πετυχαίνει 
και η δύναμη της χορωδιακής μουσικής, που, πέραν όλων αυτών, 
ενώνει τις φωνές των μουσικών και τις μετατρέπει σε ένα ενιαίο 

σύνολο, ένα μήνυμα αγάπης, ειρήνης και φιλίας μεταξύ των λαών. Στο πλαίσιο αυτό, τον 
Απρίλιο που μας πέρασε, διοργανώθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά το Παγκόσμιο Φεστιβάλ 
Χορωδιών Μιούζικαλ, ένα πρωτοφανές πολιτιστικό γεγονός στο οποίο συμμετείχαν 
χορωδίες από διάφορα μέρη του κόσμου. Η έννοια της Παγκοσμιότητας του Φεστιβάλ δεν 
έγκειται όμως μόνο σε αυτή την ποικίλα συμμετοχή, αλλά και στο γεγονός ότι για πρώτη 
φορά σε παγκόσμιο επίπεδο διοργανώνεται μια τέτοιου θεματικού είδους συνάντηση 
μουσικών παραδόσεων και χορωδιακών συνόλων, μια συνάντηση πνεύματος, χαράς και 
αλληλεγγύης.     
    Το Φεστιβάλ έλαβε χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, έναν χώρο πάντα ανοιχτό και πρόθυμο να δεχτεί και να στηρίξει τα 
πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας, διήρκεσε δύο βραδιές και στέφθηκε από μεγάλη 
επιτυχία. Δεδομένων αυτών, αρμόζει μία επιγραμματική έστω παρουσίαση των χορωδιών 
που έλαβαν μέρος (ανά σειρά εμφάνισης), προκειμένου να γνωρίσουν και όσοι δεν 
μπόρεσαν να παρευρεθούν τις υπέροχες χορωδίες που επισκέφθηκαν την πόλη μας, αλλά 
και να ξαναφέρουν στην θύμησή τους τις δύο όμορφες μουσικές βραδιές και εκείνοι που 
υπήρξαν άμεσοι ακροατές και θεατές. Η παρουσία, η αυθόρμητη και ενθουσιώδης κριτική 
ακριβώς αυτών των παρευρισκομένων είναι κυρίως που οδήγησαν στη μεγάλη επιτυχία της 
διοργάνωσης, χωρίς τις οποίες οποιαδήποτε σκληρή και μεθοδική δουλειά των χορωδιών 
και των οργανωτών του φεστιβάλ θα έμενε χωρίς υποστήριξη:

      Μικτή Χορωδία ̈ STIV NAUMOV¨, FYROM, μαέστρος ο L. Trifunovski, έτος   ίδρυσης  
          1945

      Νεανική Χορωδία Τρίπολης ̈ LA VITA¨, μαέστρος η Ε. Αλεξοπούλου, χορογράφος η Δ. 
          Μπαμπά, έτος ίδρυσης 2012

      Παιδική Χορωδία ̈ MAESTRO ZAHARI MEDNIKAROV¨, Βουλγαρία, μαέστρος Α. Dimitrova, 
      έτος ίδρυσης 1962 

     Μικτή Χορωδία Δήμου Κηφισιάς, μαέστρος ο Θ. Αρβανίτης, έτος ίδρυσης 1992
     

Η διάρθρωση του Φεστιβάλ, στις 26 και 27 Απριλίου είχε ως εξής:

Νικολέτα  

Φοιτήτρια Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Κουνενιδάκη
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     Χορωδία ̈ VASSIL ARNAOUDOV¨, Βουλγαρία, μαέστρος η T. Pavlovitch, έτος ίδρυσης 1966

     Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας ̈ Νεανική Χορωδία¨, μαέστρος Ε. Παπαδοπούλου – 
     Αραβαντινού, χορογραφίες από τις Έ. Μελαχρινού και Π. Τατούλη, έτος ίδρυσης 2010

     Χορωδία ̈ ΚΟΡΑΗΣ¨, μαέστρος η Α. Κυριακίδου, Χορογράφος η  Δ. Καστέλλου,    έτος     
           ίδρυσης 1994

     Παιδική Χορωδία του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, μαέστρος E. N. Karakas, έτος 
     ίδρυσης 2012

     Χορωδία ̈ ΝΙΚΟΣ ΑΣΤΡΙΝΙΔΗΣ¨, μαέστρος  Β. Κατσούκα, έτος ίδρυσης 2003

     Γυναικεία Χορωδία ̈ ARFA¨, Βουλγαρία, μαέστρος Ο. Rousseva, έτος ίδρυσης 1972

     Χορωδία ̈ AHL EL-MAGHNA¨, Αίγυπτος, μαέστρος Η. Samir, έτος ίδρυσης 2009

     Χορωδία ̈ ΚΟΡΑΗΣ¨

    Όπως γίνεται φανερό, στο Φεστιβάλ συμμετείχαν χορωδίες με πολυετή ιστορία, από χώρες 
με μεγάλη μουσική παράδοση, όπως είναι η Βουλγαρία, η Φύρομ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και, 
φυσικά, η Ελλάδα. Το επίπεδο των χορωδιών συνολικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ενώ οι 
παιδικές και οι νεανικές χορωδίες μας εξέπληξαν με την ωριμότητα της παρουσίας τους, έτσι 
που έκαναν όλους εμάς τους θεατές να ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε την μελλοντική 
τους εξέλιξη και να ελπίζουμε σε μία ακόμα πιο ευρύτατη διάδοση του χορωδιακού 
τραγουδιού. Με τις εξαίσιες μουσικές επιλογές όλων των φωνητικών συνόλων, ταξιδέψαμε 
από την αδιάπτωτη αξία των κλασικών μιούζικαλ, όπως είναι το West Side Story και το Singing 
In The Rain, σε πιο σύγχρονα, αλλά ευρέως αναγνωρισμένα και επιτυχημένα όπως το Cats, 
Les Miserables, Moulin Rouge, Hair, μέχρι και το σύγχρονο ατονικό μιούζικαλ. 
    Παράλληλα, το γεγονός στήριξαν με την παρουσία τους μεγάλοι και σημαντικοί καλλιτέχνες, 
όπως ο Σταύρος Σολωμός, καλλιτεχνικός διευθυντής της πολυφωνικής χορωδίας Πάτρας, ο 
οποίος τιμήθηκε από τη διοργάνωση για την πολυετή προσφορά του στη χορωδιακή πράξη 
της πατρίδας μας. Οι τιμητικές απονομές που απευθύνθηκαν στους διευθυντές των 
επιμέρους χορωδιών περιλάμβαναν την προσφορά ενός χρυσού κλαδιού ελιάς, σύμβολο της 
ειρήνης και του ελληνικού πολιτισμού. Όλες αυτές οι στιγμές υπήρξαν ιδιαίτερα συγκινητικές, 
τόσο για τους θεατές, όσο και για τα μέλη των χορωδιών, στων οποίων τα πρόσωπα ήταν  
ξεκάθαρα ζωγραφισμένη η χαρά της αναγνώρισης των εργασιών και των προετοιμασιών στις 
οποίες αφιέρωσαν χρόνο μηνών ή και ετών, ταυτόχρονα όμως και πολλή αγάπη και 
αφοσίωση. Μια αναγνώριση που σαφώς δεν προήλθε μόνο από τις τιμητικές απονομές προς 
τους μαέστρους με τους οποίους συνεργάστηκαν, αλλά και από το πραγματικά ζεστό και 
δυνατό χειροκρότημα του κοινού, τις φωνές και τα γέλια, μια συνένωση στοιχείων που 
δημιούργησαν μια πραγματικά γιορτινή ατμόσφαιρα. 
    Στο πλαίσιο της θεματολογίας του Φεστιβάλ, εστίαση δόθηκε στην παράδοση των 
μιούζικαλ, όπως ήδη αναφέρθηκε, κάτι που στηρίχθηκε απόλυτα από τις εξαιρετικές 
χορογραφίες πολλών εκ των χορωδιών που έλαβαν μέρος, με αποκορύφωμα την παρουσία 
της χορωδίας ¨ΚΟΡΑΗΣ¨, η οποία ήταν και η υπεύθυνη διοργάνωσης  του Φεστιβάλ, στην 
έναρξη και τη λήξη της δεύτερης βραδιάς. Στην αρχή το πολυμελές σύνολο μας ταξίδεψε στη 
Νέα Υόρκη της προηγούμενης πεντηκονταετίας, μέσα από μία φωνητική και χορογραφική 
διασκευή του παγκοσμίου φήμης West Side Story, ενώ έδωσε στη λήξη του Φεστιβάλ έναν 
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ιδιαίτερα επαναστατικό τόνο με μια άλλη εκτέλεση, ενός σύγχρονου μιούζικαλ, του Les 
Miserables. 
   Όλες αυτές οι εκθαμβωτικές εκτελέσεις των χορωδιών άφησαν έκπληκτους τους ακροατές, 
τα σχόλια των οποίων για την προσμονή του επόμενου Φεστιβάλ έδωσαν στους διοργανωτές 
και στους φίλους της τέχνης ελπίδες  να καταστεί αυτή η διοργάνωση ένα σταθερό πολύχρονο 
και πολύχρωμο γεγονός, που συνεχώς θα εξελίσσεται. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί 
ότι στο Φουαγιέ της Αίθουσας Τελετών λειτούργησε καθ'όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ έκθεση 
έργων ζωγραφικής με θέμα ¨Μουσική – Χορός¨, από το σύλλογο Ζωγράφων Θεσσαλονίκης 
και Β. Ελλάδος, κάτι που ενισχύει το όλο πνεύμα ενότητας της διοργάνωσης, μέσα από τον 
γοητευτικό αυτό συγκερασμό τεχνών. Τέλος, για όλους εκείνους που ήθελαν να στηρίξουν και 
οικονομικά το Φεστιβάλ, του οποίου η παρακολούθηση ήταν εντελώς δωρεάν για το κοινό και 
ο χαρακτήρας καθαρά μη κερδοσκοπικός, υπήρχαν διαθέσιμα αναμνηστικά και έντυπα 
προγράμματα. 
    Συνεπώς, η ανυπομονησία όλων όσων παρευρέθηκαν στο μεγάλο αυτό γεγονός για την 
διοργάνωση του επόμενου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ είναι έκδηλη και 
πηγάζει τόσο από την επιτυχημένη έκβασή του όσο και από την ελπιδοφόρα αγάπη του 
κόσμου για την τέχνη, ειδικότερα για την χορωδιακή μουσική, μέρος και κυρίαρχη ζωοφόρος 
δύναμη της οποίας είναι ο λόγος της αγάπης, της αλληλεγγύης, της χαράς και της ειρήνης. 
Γεγονότα σαν και αυτό μπορούν να ενώσουν τις καρδιές των ανθρώπων και να οδηγήσουν 
στην τίμηση, την ανάδειξη και την εξέλιξη πολιτισμικών και όχι μόνο παραδόσεων, μια 
διαδικασία που έχει την δύναμη να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη μιας κοινωνίας που θα 
στηρίζεται στην αλληλοβοήθεια, τον σεβασμό, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την τέχνη ως 
τρόπο ζωής και δράσης. 

Μικτή Χορωδία Δήμου Κηφισιάς
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Φίλες και Φίλοι του πολυφωνικού τραγουδιού, 
Φίλες και φίλοι του Μιούζικαλ, 
Αγαπητοί φίλοι της χορωδίας ΚΟΡΑΗΣ,               

     Σας    καλωσορίζω στο 4ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών 
Μιούζικαλ.                                                                                               
     Kαι θαρρώ πως είναι μια ευκαιρία  να αξιοποιήσουμε το λίγο 
χρόνο της επικοινωνίας μας για να απαντήσουμε σε κάποια 
ερωτήματα που μας γίνονται όλο αυτό το διάστημα και μπορεί 
να είναι και δικές σας απορίες.                                                                                                        
     Μας ρωτάνε: «Γιατί επιμένετε στο  μιούζικαλ;»                                    
    Και η απάντηση είναι, γιατί είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι της 
κοινωνίας, μέσα σε μία ανθρωπιστική κρίση.  Έχουμε κι εμείς τα 

ίδια προβλήματα με σας. Αποφασίσαμε λοιπόν,  με πολύ σεβασμό  στους δασκάλους της 
κλασικής και χορωδιακής μουσικής  να τους αφήσουμε για λίγο, για να μπορέσουμε να  
ανοίξουμε με τα τραγούδια μας μια χαραμάδα ελπίδας, χαράς, αισιοδοξίας. Να 
δημιουργήσουμε ένα αίσθημα φυγής από τη μίζερη πραγματικότητα και ταυτόχρονα να 
στείλουμε δυνατά το μήνυμα της επιβίωσης!  
     Μας λένε ακόμα:  «Μα το μιούζικαλ είναι Αμερικάνικο είδος. Τί δουλειά έχετε εσείς μ' 
αυτό;» Και είναι αλήθεια το Μιούζικαλ δημιουργήθηκε στην Αμερική  από Ευρωπαίους 
φτωχούς μετανάστες που αναζήτησαν μια καλύτερη μοίρα και μετέφερε ο καθένας τη δική 
του κουλτούρα στη νέα του πατρίδα. Ιδιαίτερα στα χρόνια του μεσοπολέμου, όπου 
μεταφέρθηκαν αυτούσια τα τραγούδια που τραγουδούσαν στις  δύο μεγάλες Ευρωπαϊκές 
Πρωτεύουσες - την Πρωτεύουσα των νικητών και την Πρωτεύουσα των ηττημένων - με 
διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά αλλά ευτυχώς για μας η μουσική δεν έχει πατρίδα.   
     Και μας ρωτάνε πολλές φορές και καλοπροαίρετα:                                                                                                                 
   «Γιατί εξακολουθείτε να  ονομάζετε Παγκόσμιο ένα Φεστιβάλ που είναι απλά διεθνές;» 
Κι έχουμε ξαναπεί Παγκόσμιο ονομάζεται για τη θεματική του, για την καινοτομία του, αφού 
για πρώτη φορά στον κόσμο διοργανώνεται  παρόμοιο Φεστιβάλ.    
    Όμως συμπληρώνουμε και κάτι ακόμη. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Θα το κάνουμε 
Παγκόσμιο!  Όταν τελειώσει αυτό το Σαββατοκύριακο, στο Φεστιβάλ θα έχουν εμφανιστεί 
χορωδίες από τρεις ηπείρους. Είμαστε Φεστιβάλ τριών Ηπείρων. Ε! Είμαστε κοντά στο 
στόχο! Θα το κάνουμε Παγκόσμιο.                                                                                                                                                                                                                                        
     Τέλος μας ρωτάνε: «πώς τα βγάζετε πέρα οικονομικά και μπορείτε να κάνετε αυτή την 
περίοδο μεγάλες εκδηλώσεις;» 
     Δε θα τα βγάλουμε πέρα με τα 1.000 Ευρώ που θα μας δώσει η Θεσσαλονίκη-2014, αφού η 
εκδήλωση αυτή στοιχίζει πολλές φορές παραπάνω.  Αναγκαζόμαστε να πουλάμε το 
πρόγραμμα έναντι δύο Ευρώ και  πουλώντας τα αναμνηστικά του Φεστιβάλ που είδατε στην 
είσοδο της Αίθουσας. Και βλέπω την αμφιβολία στα μάτια μερικών, αν είναι δυνατό να 
καθιερώσουμε ένα Φεστιβάλ με παγκόσμια εμβέλεια, πουλώντας φλυτζάνες και καπέλα. Ε! 
Την ίδια αμφιβολία έχουμε κι εμείς. Και πολλές φορές η αμφιβολία γίνεται θυμός, γίνεται 
απόγνωση. Και τότε θυμάμαι ένα στίχο του Τζων Λένον  που έλεγε: «Ξέρω ότι είμαστε 
ονειροπόλοι αλλά ευτυχώς δεν είμαστε μόνοι». 

Ο4  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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     Κι εμείς δεν αισθανθήκαμε μόνοι τα εικοσιένα αυτά χρόνια. Δημιουργήσαμε μια 
αμφίδρομη σχέση. Πήραμε αύρα και θετική ενέργεια. Μας στηρίξατε ηθικά και όταν 
χρειάστηκε υλικά. Ξέρω ότι δεν θα μείνουμε μόνοι.                                  

     Φίλες και φίλοι,                                                                       
     Ύστερα από τη χορωδία που δημιουργήσαμε, το Παγκόσμιο Φεστιβάλ χορωδιών 
Μιούζικαλ,  το πρώτο διαδικτυακό περιοδικό  που κυκλοφορήσαμε,  τις ραδιοφωνικές μας 
παραγωγές στο Δημοτικό ραδιόφωνο που συμπλήρωσαν τρία  χρόνια και προβάλλουν και 
αναδεικνύουν όλες τις χορωδίες της πόλης, θέλουμε να δημιουργήσουμε το πρώτο 
χορωδιακό μουσείο, να συγκεντρώσουμε όλο τον πλούτο της πολυφωνικής μουσικής και 
των συντελεστών της, ώστε να προσφέρουμε κάτι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
     Έχουν εκπονήσει συνεργάτες μας μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και αναζητούμε 
το χώρο για να στεγαστούμε.                                                                                       
     Και στο σημείο αυτό, θα ήθελα να χαιρετήσω όλες τις χορωδίες, Ελληνικές και ξένες, που 
βρίσκονται απόψε εδώ. 
     Σας ευχαριστώ που μας εμπιστεύεστε! Σας χαιρετώ όλους μαζί και τον καθένα 
ξεχωριστά. Σας σφίγγω νοερά το χέρι. Γεια σας ! Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τις 
συλλογικότητες και τις προσωπικότητες που ανέλαβαν να υλοποιήσουν ένα κομμάτι από το 
Φεστιβάλ, όχι γιατί δεν μπορούσαμε, το έχουμε κάνει αρκετές φορές μέχρι τώρα, αλλά γιατί 
θέλουμε το Φεστιβάλ να μην ανήκει σε μας, να ανήκει στην πόλη.  Και κάνουμε δημόσιο 
κάλεσμα, χωρίς ανασφάλειες. Ελάτε από την πρώτη μέρα να συμμετέχετε στο σχεδιασμό, 
την οργάνωση, την υλοποίηση.                                                                                              
     Και με τις σκέψεις αυτές Φίλες και Φίλοι, κηρύσσω την έναρξη του 4ου Παγκόσμιου 
Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ που όπως και τα προηγούμενα είναι αφιερωμένο στην 
Ελευθερία, την Ειρήνη, τη Φιλία, Τη Συνεργασία, τη Συναδέλφωση, την Αλληλεγγύη 
ανάμεσα στους λαούς. Σας ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ.  Σας ευχαριστώ που στηρίζετε το 
4ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ.  
                                                                                                            Γεια σας.

Νεανική Χορωδία Τρίπολης "LA VITA"
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Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής Στράτος Τσίχλας τιμά τον 
Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ό  Δ ι ε υ θ υ ν τ ή  τ η ς  
Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας, Μο 
Σταύρο Σολωμό για την πολύχρονη 
παρουσία και προσφορά του στη 
χορωδιακή πράξη της πατρίδας μας.

Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας 
"Νεανική Χορωδία"
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C h i l d r e n ' s  C h o i r  o f  
Conservatory of Istanbul 
State University-Τουρκία

Χορωδία "ΚΟΡΑΗΣ"

Χορωδία "ΚΟΡΑΗΣ"
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Χορωδία "ΚΟΡΑΗΣ"

"ARFA" Ladies Chamber 
Choir- Βουλγαρία

"AHL EL-MAGHNA" Choir- Αίγυπτος
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"VASSIL ARNAOUDOV" Sofia Chamber Choir- Βουλγαρία

"VASSIL ARNAOUDOV" Sofia Chamber Choir- Βουλγαρία

Children's Choir "MAESTRO 
ZAHARI MEDNIKAROV" - 
Βουλγαρία 
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«Το κοινό του Φεστιβάλ στην Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.»

«Η Χορωδία “ΚΟΡΑΗΣ” 
ερμηνεύει αποσπάσματα από 
το WEST SIDE STORY».



«Η Χορωδία “ΚΟΡΑΗΣ” 
σε αποσπάσματα από 
το MISÉRABLES»
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Ο5  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ  ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ
24-26 Απριλίου 2015

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

   
Διοργάνωση : Χορωδία "ΚΟΡΑΗΣ"

   

   Το Φεστιβάλ δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλες τις χορωδίες και 
φωνητικά σύνολα από όλο τον κόσμο.
    Κάθε χορωδία καλείται να ερμηνεύσει πέντε τραγούδια, εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία 
να προέρχονται από Μιούζικαλ ενώ τα υπόλοιπα δύο είναι της ελεύθερης επιλογής της, κατά 
προτίμηση τραγούδια μουσικής ποπ, τζαζ ή από κινηματογραφικά soundracks.      
  Το πρόγραμμα της πρώτης και της τελευταίας ημέρας το πρωί θα είναι ελεύθερο, 
επιτρέποντας τη συμμετοχή και σε χορωδίες που δεν περιλαμβάνουν στο ρεπερτόριό τους 
έργα Μιούζικαλ.
     Οι χορευτικές ερμηνείες - χορογραφίες των χορωδιών είναι καλοδεχούμενες.
   Η Τελετή Έναρξης του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς, 
μεγάλης αξίας ιστορικό μνημείο της Θεσσαλονίκης.
   Το φεστιβάλ δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε σχολές χορού ή χορευτικά συγκροτήματα 
που θα εμφανισθούν με χορογραφίες από το ρεπερτόριο του παγκόσμιου Μιούζικαλ.
   Η φιλοξενία των χορωδιών προβλέπεται σε ξενοδοχεία 3*, 4* και 5* με κόστος διαμονής 
ιδιαίτερα ελκυστικό. Η παραμονή στη Θεσσαλονίκη · πολυπολιτισμική πόλη της ανατολικής 
Μεσογείου- συγκεντρώνει ιδιαίτερο αρχαιολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Έτσι οι 
χορωδίες συνδυάζουν τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ, με τη γνωριμία των πλούσιων 
ιστορικών μνημείων της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής (Αξιο&έατα από την 
ιστοσελίδα της χορωδίας).

Για περισσότερες πληροφορίες , παρακαλείσθε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της χορωδίας :
 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ θα χαρεί να σας παράσχει οποιαδήποτε περαιτέρω 
πληροφορία.

οΤο 5  Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ περιμένει και τη δική σας συμμετοχή στην 
παγκόσμια γιορτή των Μιούζικαλ. 

        Για τη Χορωδία «ΚΟΡΑΗΣ»
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής      
                     
           Η Καλλιτεχνική διευθύντρια
                  
                   Eπικοινωνία:
  

 
www.xorodiakorais.com

Στράτος Τσίχλας

Jasenka Ostojić

WORLD  CHOIR FESTIVAL ON MUSICALS

THESSALONIKI - GREECE
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Αλκμήνης 53, P/C 542 49 

Θεσσαλονίκη - ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλ.&Φαξ: 2310 309900/ 6942 487804 

e-mail: choirkorais94@gmail.com

   Η Χορωδία «ΚΟΡΑΗΣ» έχει τη χαρά να σας ανακοινώσει τη διοργάνωση του 5ου Παγκόσμιου 
Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2015, στη Θεσσαλονίκη. Εάν 
θέλετε να συμμετέχετε σε μια γιορτή με τις ωραιότερες μελωδίες Μιούζικαλ του διεθνούς θεάτρου και 
κινηματογράφου, ελάτε να συναντηθούμε στη Θεσσαλονίκη, τον επόμενο Απρίλιο, σε ένα φεστιβάλ 
αφιερωμένο στην Ειρήνη, τη Φιλία, τη Συνεργασία, τη Συναδέλφωση και την Αλληλεγγύη των λαών.   
   Το 5ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ θα είναι επιπλέον αφιερωμένο στη μνήμη του 
πρωτοπόρου μαέστρου και διοργανωτή των μεγαλυτέρων Διεθνών Χορωδιακών Φεστιβάλ στην 
Ελλάδα, Θρασύβουλου Κάββουρα.





    Μετά ένα 3χρονο αναγκαστικής ανάπαυλας και μη υπάρχουσας ενδιαφερόμενης Χορωδίας να 
αναλάβει την οργάνωση του Συνεδρίου, ένεκα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης..., η ΧΟΡΩΔΙΑ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ τόλμησε και πραγματοποίησε το 3ήμερο 9, 10 και 11 Μάη, την οργάνωση του “19ου 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΧΟΡΩΔΙΩΝ”!
    Ήταν ένα “παράτολμο” εγχείρημα αυτό της Χ.Τ...., σε καιρούς χαλεπούς... όμως, αψηφώντας τα 
δύσκολα -όπως πάντα...- πέτυχε να επαναλάβει, προς όφελος των Ελληνικών Χορωδιών, το 
μοναδικό ενωτικό θεσμό ανάμεσα στις Χορωδίες μας και, μάλιστα, με μεγάλη επιτυχία... επιτυχία 
που γνώρισε το πολυφωνικό άκουσμα στο κουκλίστικο “Μαλλιαροπούλειο Θέατρο”, στο κέντρο της 
ιστορικής Τριπολιτσάς!
    Δεν ήθελε και πολλά η Χ.Τ.... για να σαλπίσει προς τους εν Ελλάδι Φίλους της και, δια μέσου 
αυτών, να συγκεντρώσει πάμπολλες Χορωδίες Χορωδίες από τα παλιά αλλά και νέες, ποικίλες και 
πολλές όλες διψασμένες για φρεσκάρισμα σχέσεων, γνωριμία, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων... !  
    Κατ' αυτό, το 19ο ΠΑ.ΣΥ.ΧΟ., έλαβαν μέρος 70 χορωδίες απ' όλη την Ελλάδα -αριθμός καθόλου 
ευκαταφρόνητος- συμμετέχοντας με τους Μαέστρους τους και τους Εκπροσώπους των Διοικητικών 
Συμβουλίων τους!  Έδωσαν το παρών τους Χορωδίες από Ρόδο και Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και 
Λέσβο, Κεφαλλονιά και Ναύπλιο, Κρήτη και Θράκη...
    Το Συνέδριο άρχισε, ώρα 15:00 της Παρασκευής, με τις εγγραφές των Συμμετεχόντων και 
τελείωσε ώρα 15:00 της Κυριακής, με μικρή δεξίωση στο φουαγιέ του Θεάτρου…
      Ήταν το 19ο ΠΑ. ΣΥ. ΧΟ., ένας θεσμός που ξεκίνησε από την Τρίπολη, το 1991, από την ίδια την Χ. 
Τ. και, από 'κει και πέρα, “ταξίδεψε” στην Κέρκυρα και στην Ξάνθη, τη Χίο και την Αθήνα, τη Ρόδο 
και τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα και την Πρέβεζα, την Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο, το Ναύπλιο και…
Στο 19ο ΠΑ. ΣΥ. ΧΟ παρουσιάστηκαν 16 εικοσάλεπτες Εισηγήσεις –με αντίστοιχες 30λεπτες 
συζητήσεις  επ' αυτών- από επίλεκτα μέλη της Ελληνικής Χορωδιακής Οικογένειας… όπως τους: 
Αγαθάγγελο Γεωργακάτο (Μαέστρο της Χορωδίας της Λυρικής Σκηνής), Αντ. Οικονόμου (Πρόεδρο 
της Ένωσης Χορωδιών Ελλάδος), Θωμά Λουζιώτη και Γ. Γεωργόπουλο (Πρόεδρο και Γραμματέα, 
αντίστοιχα, της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών), Στάθη Αρβανίτη (Πρόεδρο της Ένωσης Δ/ντών 
Χορωδίας), Στ. Σολωμό (Μαέστρο της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας), Στράτο Τσίχλα (Πρόεδρο της 
Χορωδίας “Κοραής” Θεσσαλονίκης), Λούζη Ροσέτο (Πρόεδρο Χορωδίας Κεφαλλονιάς), Χρ. 
Κουτσονίκα (Μαέστρο Χορωδίας Αγ. Παρασκευής Αθήνας), Στ. Μπερή (Μαέστρο Χορωδίας 
ΕμπορικήςΤράπεζας)...   Παράλληλα, κατά τα βραδινά της Παρασκευής και Σαββάτου, 
«μόρφωσαν» και ψυχαγώγησαν, εκτός των Συνέδρων, το φιλότεχνο κοινό της Τρίπολης, οι 
επίλεκτες Ελληνικές Χορωδίες: “Ambitus” της Λεοντείου Σχολής, “Αθηναϊκό Φωνητικό Σύνολο”,  
“Musica Sacra” και “Πολυφωνική Νεανική Χορωδία Πάτρας”… οι οποίες, με την ποιότητά τους 
έτερψαν τους Συνέδρους και το κοινό… 
    Κατά την επίσημη Έναρξη του 19ου ΠΑ.ΣΥ.ΧΟ, η Χ. Τ. τίμησε τον Μητροπολίτη κ. κ. Αλέξανδρο για 
τα 30 χρόνια Αρχιερατείας του και για τη συμβολή του στον συγκερασμό, Εκκλησίας και 
Πολυφωνικής μουσικής… Ακόμη, την επομένη, και πάλι από τη Χ. Τ.,  τιμήθηκαν οι 3citizens για τη 
μ ο υ σ ι κ ή  π ρ ο σ φ ο ρ ά  τ ο υ ς  σ τ η ν  Π α γ κ ό σ μ ι α  π ρ ο β ο λ ή  τ η ς  Τ ρ ί π ο λ η ς !    
    Για το 20ο ΠΑ.ΣΥ.ΧΟ. που θα λάβει χώρα το 2015, εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι χορωδίες: Πάτρας, 
Θεσσαλονίκης, Κεφαλλονιάς, Ρόδου και Ναυπλίου. 
    Ευχαριστούμε τις Χορωδίες που, με αντιπροσώπους τους (Διοικητικούς και Μαέστρους) έλαβαν 
μέρος στο Συνέδριο στο Συνέδριο που ανήκει σε όλη τη Χορωδιακή Ελλάδα! Αναμφίβολα, όπως και 
αρχικά είχαμε 'πει, έχασαν όσοι δεν παρακολούθησαν το 19ο ΠΑ.ΣΥ.ΧΟ. το οποίο περιείχε άριστες 
Εισηγήσεις -ουδεμία υστέρησε- αλλά και άριστες Χορωδιακές Συναυλίες... ονειρώδεις βραδιές...!

                                                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Με επιτυχία το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χορωδιών
από τη Χορωδία Τρίπολης
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Εισηγητής: Aγαθάγγελος Γεωργακάτος
                                                                                          

Μαέστρος χορωδίας
                                                                                          

Διευθυντής χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

     Αγαπητοί φίλοι, εκπρόσωποι των Ελληνικών χορωδιών και της 
διοργανώτριας χορωδίας της Τρίπολης , ευχαριστώ για την 
πρόσκληση να είμαι εισηγητής στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Χορωδιών.
     Το θέμα της εισήγησής μου αποτελεί κατά βάση έναν 
προβληματισμό στον τομέα εκείνο της χορωδιακής πράξης που 
αφορά στην εκμάθηση ενός άγνωστου χορωδιακού έργου, από τη 
χρονική στιγμή που ο μαέστρος το φέρνει για πρώτη φορά στη 
χορωδία και ο χορωδός αρχίζει να μαθαίνει τη μελωδική γραμμή της 

φωνής του.
     Στις περισσότερες ελληνικές χορωδίες - ερασιτεχνικές και μη - η απαραίτητη διαδικασία της 
πρώτης ανάγνωσης και εκμάθησης του έργου είναι χρονοβόρα, κουραστική, εγκεφαλική, μη 
καλλιτεχνική , μη ευχάριστη. Ο χορωδός που μαθαίνει γρήγορα μια μελωδία είναι πολλές φορές 
καταδικασμένος να την επαναλαμβάνει ώσπου να τη μάθουν και οι υπόλοιποι, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται το κίνητρο συμμετοχής του στο σύνολο. Η συνεχής επανάληψη κάνει το χορωδιακό έργο 
βαρετό, τα ελαττώματα των χαρακτήρων βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να φανερωθούν και κατά 
συνέπεια η αρμονική συνύπαρξη των χορωδών δοκιμάζεται. Δημιουργείται έτσι μια αρνητική 
ψυχολογία  που δικαιολογημένα δεν μπορεί και δεν έχει την υποχρέωση να την υπομείνει ο 
ερασιτέχνης χορωδός, αφού βρίσκεται εκεί με στόχο να περάσει όμορφα, ευχάριστα και να ξεφύγει 
από τη βάσανο της καθημερινότητας και όχι για να προβληματιστεί επιπλέον.
     Ο μαέστρος από την άλλη πλευρά μετατρέπεται, στην καλύτερη περίπτωση, σε δάσκαλο σολφέζ 
και στη χειρότερη σε στερεοφωνικό που επαναλαμβάνει πολλές φορές το ίδιο τραγούδι, με 
αποτέλεσμα να κουράζεται φωνητικά και ψυχολογικά, να δοκιμάζεται η υπομονή του και η 
ικανότητά του να διαχειριστεί την αρνητική ψυχολογία του συνόλου.
     Μπορεί σε κάποιες χορωδίες τα πράγματα να είναι καλύτερα και σε κάποιες άλλες χειρότερα, 
αλλά σε γενικές γραμμές κάπως έτσι εξελίσσεται αυτό το πρώτο στάδιο της χορωδιακής πρόβας, 
ώσπου να φτάσει η ευλογημένη ώρα που όλοι έχουν μάθει τη μελωδική τους γραμμή και ξεκινάει 
επιτέλους η χορωδιακή πρόβα, όπου τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο ενδιαφέροντα, πιο 
δημιουργικά, πιο ευχάριστα.
     Είμαι πεπεισμένος ότι μεγάλο ποσοστό των οργανωτικών και μουσικών δυσλειτουργιών της 
χορωδιακής πράξης της χώρας μας, θα απαλείφονταν αν η διαδικασία της εκμάθησης των νοτών 
ήταν πιο χαλαρή , πιο ξεκούραστη και μικρότερη σε χρόνο.
     Δε θέλω να αφιερώσω χρόνο για να αποδείξω ότι αυτό δε συμβαίνει στο εξωτερικό. Απλά σας 
αναφέρω ότι δε συμβαίνει. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές, και όχι μόνο, χώρες  οι συμμετέχοντες 
ακόμα και στις ερασιτεχνικές χορωδίες και όσοι δεν είναι μουσικοί γνωρίζουν το ελάχιστο, δηλαδή 
μπορούν να κάνουν ανάγνωση μιας μελωδικής γραμμής. Έτσι επιταχύνεται ο χρόνος εκμάθησης του 
έργου και η πρόβα είναι πιο ευχάριστη, πιο δημιουργική.
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Εισήγηση: Φωνητική Μουσική Ανάγνωση 
και Χορωδιακή Πράξη 



     Η διαπίστωσή μου είναι ότι οι ελληνικές χορωδίες απαρτίζονται από τραγουδιστές 
σπουδαγμένους ή μη, που μαθαίνουν αργά  και με το δικό τους τρόπο. Έναν τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να μαθαίνονται εύκολα οι μελωδίες λαϊκών - δημοτικών τραγουδιών , πολύ δύσκολα όμως 
μαθαίνονται οι μελωδικές γραμμές χορωδιακών έργων των μεγάλων «κλασσικών» δημιουργών του 
παγκόσμιου ρεπερτορίου, από την αναγέννηση ως και τη σύγχρονη εποχή. Και ο τρόπος αυτός δεν 
είναι άλλος από τον κατά το λαϊκόν

«τραγούδησε ή παίξε μου τη μελωδία στο πιάνο, να την πάρω με το αυτί». Σκεφτείτε λοιπόν 80 
σελίδες χορωδιακού ορατορίου να πρέπει να διδαχθεί με αυτόν τον τρόπο. Μου μοιάζει με 
διαδρομή Αθήνας – Θεσσαλονίκης  με τα πόδια.
Βέβαια, αυτή είναι η απόλυτα μαύρη πλευρά του όλου θέματος, γιατί υπάρχουν και οι αποχρώσεις. 

Σίγουρα αν υπήρχε η δυνατότητα να καταγραφούν τα μουσικά προσόντα των συμμετεχόντων στις 
ελληνικές χορωδίες, θα βλέπαμε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές ικανότητες σε διάφορες 
διαβαθμίσεις, τόσο στον τομέα της εκμάθησης, όσο και στο φωνητικό που είναι πολύ βασικός μεν 
αλλά δεν μας απασχολεί στη συγκεκριμένη εισήγηση. Προσπάθησα να τοποθετήσω σε κάποιες 
κατηγορίες τους χορωδούς, με κριτήριο τον τρόπο και την ικανότητά τους να μαθαίνουν μια 
μελωδική γραμμή και κατέληξα στον πίνακα που βλέπετε με το επίπεδο 5 να είναι το χαμηλότερο 
αποδεκτό στις Ελληνικές  χορωδίες:

α) Ικανότητα πλήρους μελωδικής ανάγνωσης από την πρώτη ματιά

β) Κατανόηση της δομής και του ύφους της σύνθεσης1

2

3

4
Τραγούδι μελωδίας μέσω της ικανότητας της μνήμης και της 

μίμησης (με το αυτί)5

Ικανότητα πλήρους ανάγνωσης ήχων και ρυθμού (μελωδική) 
αλλά χωρίς ροή, (αργά - συλλαβιστά και μετά από κάποιες 
επαναληπτικές ματιές τραγούδι όλης της μελωδίας)

α) Ικανότητα ανάγνωσης του ρυθμού

β) Τραγούδι των ήχων μέσω της ικανότητας της μνήμης και της 

μίμησης (με το αυτί)
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     Το συντριπτικό ποσοστό των ελληνικών χορωδιών αποτελούνται από πολλούς χορωδούς 
της κατηγορίας 5, λίγους της κατηγορίας 4, μετρημένους στα δάκτυλα της κατηγορίας 3. 
Πολλοί χορωδοί της κατηγορίας 4 γίνονται μαέστροι επειδή η χορωδία τους αποτελείται από 
άτομα της κατηγορίας 5. Ένας από αυτούς ήμουν κι εγώ πριν σπουδάσω. Επίσης πολλοί 
επαγγελματίες μουσικοί και χορωδοί και καθηγητές μουσικής και καθηγητές Πανεπιστημίου 
ανήκουν στην κατηγορία 5 και 4 και 3 αλλά και όσοι από τους επαγγελματίες μουσικούς δεν 
ανήκουν στις χαμηλές κατηγορίες του πίνακα, αλλά στις 2 και 1 , η εξέλιξή τους οφείλεται σε 
δικό τους προσωπικό ψάξιμο ή σε κάποιες σπουδές στο εξωτερικό.
     Το πρόβλημα οφείλεται ξεκάθαρα στο μουσικό εκπαιδευτικό μας σύστημα και ειδικά στη 
λανθασμένη έως ανύπαρκτη διδασκαλία ενός και μόνου συγκεκριμένου μαθήματος, αυτού 
του σολφέζ, το οποίο υποτίθεται ότι εκπαιδεύει το μαθητή στη μουσική ανάγνωση.
     Η Ελληνική μουσική εκπαίδευση δεν προσφέρει στο σπουδαστή την ικανότητα της απλής 
ανάγνωσης της μουσικής σημειογραφίας, ικανότητα που παγκοσμίως θεωρείται το 
minimum της μουσικής μόρφωσης, όπως ακριβώς και στη γενική σχολική εκπαίδευση, η 
ικανότητα της ανάγνωσης και γραφής θεωρείται το minimum της σχολικής μόρφωσης.
     Το μουσικό εκπαιδευτικό μας σύστημα παράγει καθηγητές μουσικής, θεωρητικούς, 
συνθέτες, διπλωματούχους οργάνων, μουσικολόγους, που δεν έχουν διδαχθεί την απλή 
φωνητική ανάγνωση της μουσικής γλώσσας και που πολλές φορές δεν τραγουδούν σωστά, 
δηλαδή είναι φάλτσοι. Από όλους αυτούς δε, η Πολιτεία διορίζει στα σχολεία τους 
μουσικολόγους κατά προτεραιότητα οι οποίοι πολλές φορές, πέραν της οποιασδήποτε 
διδακτέας ύλης - κυρίως στα δημοτικά - είναι υποχρεωμένοι από τις σχολικές συνθήκες να 
διδάξουν τί πράγμα; Tραγούδια για τις σχολικές γιορτές, αντικείμενο τελείως άσχετο με 
αυτό των σπουδών τους. Η λογική του παραλόγου σε όλο της μεγαλείο.
   Συζητήσεις επί συζητήσεων για μουσική δραστηριότητα, εκατοντάδες ωδεία λειτουργούν, 
οργανισμοί, θεσμοί, σωματεία, χορωδίες, ορχήστρες, σύλλογοι παραγωγής μουσικού 
πολιτισμού με μακροχρόνια και μεγαλειώδη δραστηριότητα στη μουσική, πολυτελή μέγαρα 
και θέατρα, πολυσέλιδα βιογραφικά Ελλήνων μουσικών, φεστιβάλ και άλλα πολλά 
μεγαλειώδη συμβαίνουν στη χώρα. Βομβαρδισμός μεγαλεπήβολων σχεδίων και 
προγραμματισμών. Σε 19 Πανελλήνια Συνέδρια Χορωδιών σοβαροί άνθρωποι εκπρόσωποι 
των χορωδιών της χώρας, διοικητικοί, μουσικοί, μαέστροι, μαζευόμαστε για να 
συζητήσουμε περί «σοβαρών» θεμάτων που μας απασχολούν : τα διοικητικά, τα ταξίδια, oι 
διοργανώσεις φεστιβάλ, oι στολές, τα ντοσιέ, το management, η Ένωση Χορωδιών 
Ελλάδος, η Στέγη Χορωδιών Ελλάδος. Και όλα αυτά ταυτόχρονα με τη διαπίστωση ότι 
ασχολούμαστε πολύ με το ελαφρύ περίβλημα μιας γλώσσας, της μουσικής, που δεν ξέρουμε 
να διαβάσουμε. Ο μουσικός μας αναλφαβητισμός. Και ρωτάω : Μπορεί να γίνει ακόμα πιο 
γραφικό και αδιάφορο όλο το πράγμα;
     Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι ριζικές αλλά στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης, που 
η κοινωνία έχει πολύ σοβαρότερα προβλήματα από το αν λειτουργεί σωστά το μουσικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, θα ήταν ουτοπία ακόμα και να φανταστούμε ότι υπάρχει η 
πιθανότητα να γίνει άμεσα έστω και μία ριζική αλλαγή. Μικρές, απλές αλλαγές της αυριανής 
μέρας θα μπορούσαν ίσως να γίνουν από την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά, από τον καθένα 
ατομικά στο δικό του μικρόκοσμο και με προοπτική 15ετίας τουλάχιστον. Θα ήθελα να 
συνεισφέρω με δύο μόνο απλές προτάσεις από τις δεκάδες που έχω στο μυαλό μου.

1) Να σταματήσει αυτός ο ανούσιος τρόπος διδασκαλίας του σολφέζ στα ωδεία όπου ο 
δάσκαλος παίζει στο πιάνο και ο μαθητής απομνημονεύει τη μελωδία της άσκησης 
προφέροντας τα ονόματα των νοτών σα να ήταν τα λόγια ενός τραγουδιού. Ο μαθητής του 
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σολφέζ να εκπαιδεύεται στην a capella ανάγνωση της νότας. Δηλαδή να αποδίδει: α) την 
ηχητική της οξύτητα και β) την ακουστική της γεύση (function, λειτουργία) με βάση τη θέση της 
στην κλίμακα και τη συγχορδία, γ) στη σωστή χρονική στιγμή και δ) στη σωστή διάρκεια , 
χωρίς να χρειάζεται να τα ακούσει όλα αυτά από το πιάνο, γιατί αν τα ακούσει από το πιάνο, 
τότε δεν κάνει ανάγνωση  αλλά μίμηση αυτού που ακούει. 
2) Το μάθημα του σολφέζ να μη διαρκεί 5 έτη αλλά όσο σπουδάζει στο ωδείο να 
παρακολουθεί υποχρεωτικά τάξη σολφέζ.   
     Σκοπός της σημερινής μου εισήγησης δεν είναι να παρουσιάσω δογματικές λύσεις αλλά να 
διαφημίσω το πρόβλημα και να αρχίσουμε να το συζητάμε. Από τη χρονική στιγμή που θα το 
αποδεχθούμε, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία επίλυσής του. Εύχομαι να προκάλεσα 
προβληματισμούς και κυρίως διαφωνίες,  προκειμένου να συνεχιστεί ο διάλογος κι εκεί να 
αρχίσουμε να προτείνουμε αλλαγές και λύσεις.
                                                                                                               Σας ευχαριστώ.
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Αίθουσα διεξαγωγής 19ου ΠΑ.ΣΥ.ΧΟ. Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης

Δ.Φωτόπουλος, Χορωδία "ΟΡΦΕΑΣ" Τρίπολης Σ.Τσίχλας, Χορωδία "ΚΟΡΑΗΣ» 

Γ.Σταματόπουλος, Χορωδία Πανεπιστημίου Πάτρας

Εισηγητής: Σ.Μπερής, Μαέστρος Χορωδίας Εμπορικής Τράπεζας

Θεσσαλονίκης

Ανεζίνη Λουκά-Λυμπέρη,  - Αντιπρόεδρος Χορωδίας Τρίπολης
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Εισήγηση: “Μια κουβέντα με τους διοικητικούς…”

Εισηγητής: Σταύρος Σολωμός

Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι και Σύνεδροι,

Πάει καιρός τώρα που ο Νίκος Γαργαλιώνης, τηλεφωνικώς, μου είπε: 
«Σταύρο να' χεις μια εισήγηση στο Συνέδριο». Πρόβαλα τις αντιρρήσεις 
μου για το γεγονός, δεδομένου πως από τα 19 ΠΑΣΥΧΟ, στα 16 ήμουν 

ομιλητής, καταθέτοντας τις προσωπικές μου εκτιμήσεις για το μεγάλο μας θέμα: Τη 
χορωδιακή ανάπτυξη της χώρας μας.
     Δεν είμαι από κείνους που το ''παίζουν'' δύσκολοι και που αρέσκονται στα παρακάλια. 
Θέλοντας λοιπόν να διευκολύνω τους οργανωτές, δέχτηκα την πρόταση. Αργότερα, σε άλλη 
τηλεφωνική μας επικοινωνία, μου είπε: «Θέλω το θέμα σου να είναι διοικητικό». 
Δεν αντέτεινα αλλά σκέφθηκα: «Τί δουλειά έχει η αλεπού στο παζάρι; Εσύ κύριε, ασχολείσαι 
με τις νότες και τη χορωδιακή πράξη από πλευράς καλλιτεχνικής. Τί ανακατεύεσαι με τα 
διοικητικά;». Η παράλληλη όμως ενασχόλησή μου, χρόνια τώρα, με τις διοικητικές 
ιδιαιτερότητες του χώρου μας, που λίγο έλειψαν να τινάξουν στο αέρα κάποια Συνέδριά μας, 
στο απώτερο παρελθόν, με έπεισαν ενδόμυχα να κάνω μια κουβέντα μαζί σας, 
ευχαριστώντας ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Χορωδίας Τρίπολης για την 
εμπιστοσύνη που δείχνει διαχρονικά στο πρόσωπο του ομιλούντος, τιμώντάς το μάλιστα κατ' 
επανάληψη.
     Μια κουβέντα μονόλογου αρχικά και συζήτησης εκ των υστέρων, αν κριθεί σκόπιμο, με 
στόχο να προβάλλουμε τις αναγκαιότητες που πηγάζουν από τη διοίκηση ενός χώρου, σε 
στενή όμως συνεργασία με το καλλιτεχνικό προϊόν  που ο χώρος αυτός στεγάζει, 
εξυπηρετεί, προβάλλει και αναδεικνύει.
     Είναι, χωρίς αμφιβολία, μεγίστη ανάγκη να μιλήσουμε για τη διοικητική υπόσταση του 
χορωδιακού κυττάρου. Την επιστήμη της διοίκησης. Του συνόλου δηλαδή της οργανωμένης 
και συστηματοποιημένης γνώσεως, επί της οποίας στηρίζεται. Και που, κατά την προσωπική 
μου εκτίμηση, δεν μπορεί να επιτελέσει με επιτυχία τον προορισμό της, αν δε στηρίζεται σε 
γνώσεις επιστημονικώς τεκμηριωμένες. 
    Είναι η άποψη του Πλάτωνος (μάλιστα σχετική εισήγηση είχα πραγματοποιήσει στο 
ΠΑ.ΣΥ.ΧΟ. του Ναυπλίου) του Ξενοφώντα και του Αριστοτέλη, οι οποίοι έκαμαν 
επιστημονική μελέτη και ανάλυση βασικών κανόνων οργάνωσης και διοίκησης.
Αν λοιπόν θυμηθούμε πως Μάρκετινγκ είναι το σύνολο όλων εκείνων των απαραίτητων και 
αναγκαίων ενεργειών που πραγματοποιούνται κατά τη διαδρομή του χορωδιακού 
προϊόντος, από την παραγωγή του μέχρι τον τελικό αποδέκτη, παράλληλα θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε πως η φιλοσοφία του έχει επίκεντρο τον αποδέκτη, τον κόσμο δηλαδή, 
που μας παρακολουθεί και όχι το μέγεθος αυτής καθ' εαυτής της παραγωγής. Το δε κέρδος 
της χορωδίας συνδέεται με το κατάλληλο προφίλ των παρουσιάσεών της και όχι με το 
οποιοδήποτε κέρδος προκύψει, από τις όσον δυνατόν περισσότερες παρουσιάσεις. 
    Άλλωστε δεν πρέπει να διαφύγει το γεγονός, πως οι δημόσιες σχέσεις - η τόσο 
παρεξηγημένη στην πατρίδα μας αυτή φράση- δεν είναι τίποτε άλλο, από τις 
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προγραμματισμένες ενέργειες της χορωδίας  που αποβλέπουν στη δημιουργία και 
διατήρηση επικοινωνίας, κατανόησης και καλών σχέσεων με το κοινό, επικοινωνίας με 
συστηματικό προγραμματισμό. Με τη διερεύνηση και προμελέτη όλων των τυχόν 
εναλλακτικών λύσεων για την επίτευξη στόχων και την επιλογή, της κατά το δυνατόν 
καλύτερης λύσης. Με τη διατήρηση αμφίδρομης συλλογής πληροφοριών και την εν συνεχεία 
εξασφάλιση ενός συνεχούς ρεύματος μηνυμάτων μεταξύ Χορωδίας και κοινού. Του 
εσωτερικού κοινού των χορωδιών μας δηλ. αλλά και του εξωτερικού της κοινωνίας που μας 
παρακολουθεί. (Μη διαφεύγει το γεγονός πως παρεμφερής είναι και η σχέση του 
πρωτογενούς καλλιτεχνικού προϊόντος. Το σχέδιο του συνθέτη, δηλαδή, η υλοποίησή του 
από ένα χορωδιακό σύνολο και η κοινωνία αυτής της ερμηνευτικής προσέγγισης με το 
ακροατήριό μας). 
     Επιζητείται, κατά την έννοια αυτή, η δημιουργία γέφυρας προσέγγισης των δύο μερών. Και 
άμεσα διακρίνεται το ερώτημα: Τί στοχεύουμε.. Και ένα ακόμα. Ποιός υλοποιεί το σχεδιασμό;   

     Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα παρατίθεται με τη μορφή των ερωτήσεων: 
1. Πού βρίσκεται σήμερα η Χορωδία;
2. Πού πρέπει και θέλει να κατευθυνθεί η Ελληνική χορωδία;
3. Τί πρέπει να κάμει να για επιτύχει αυτό που θέλει;

     Η απάντηση στον προβληματισμό περί την υλοποίηση του σχεδιασμού θα ήταν: Ασφαλώς 
η Διοίκηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της χορωδίας. Είναι όμως ακριβώς έτσι; 
Είναι σε θέση τα εκλεγμένα μέλη ενός Δ.Σ. να επιχειρήσουν, σκεπτόμενα τεχνοκρατικά, 
κοινωνικά, συναισθηματικά ή και καλλιτεχνικά πολλές φορές; Όταν, τις περισσότερες φορές, 
δεν έχουμε τη γνώση του πώς θα οργανώσουμε μια απλούστατη συναυλία;  Ή πώς θα 
επιλέξουμε τον καλλιτεχνικό ηγέτη του χώρου μας; Ή πώς θα οργανώσουμε το χώρο 
παραγωγής του έργου μας;  Ή…ή…

     Ας δούμε λοιπόν με κάθε παρρησία τί επικρατεί στο διεθνές στερέωμα και όσον αφορά στο 
θέμα Διοίκηση: 
    Η πρακτική που φαίνεται να πρυτανεύει, ως μοντέλο άσκησης της αρχής, είναι η λεγόμενη 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ή αν χρησιμοποιήσουμε τον αγγλικό όρο: Total Quality 
Management.
    Είναι μια φιλοσοφία διοίκησης η οποία πρεσβεύει ότι η ποιότητα είναι ευθύνη όλων των 
εμπλεκόμενων μελών και όλων των λειτουργιών μέσα στον οργανισμό, στο χορωδιακό εν 
προκειμένω.
    Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, ως νέος τρόπος οργάνωσης των συλλογικών διεργασιών, 
ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην πράξη από το 1949, από την Ένωση Ιαπώνων Επιστημόνων οι 
οποίοι είχαν άμεσο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής συλλογικότητας. Το εν λόγω 
εγχείρημα επιχειρήθηκε και στις ΗΠΑ, με χρονική υστέρηση 30 περίπου χρόνων και 
συγκεκριμένα στη δεκαετία του 1980. Λίγο αργότερα άρχισε να εφαρμόζεται και στην 
Ευρώπη. 
     Αυτό από πλευράς ιστορικής, με τους Philip Grosby, Joseph Juran, Kaoru Ιshiwaka και 
William Deming -θεωρητικούς της ποιότητας- οι όποιοι χάραξαν δρόμους και επηρέασαν την 
σκέψη της διοίκησης.
    Το μοντέλο της Διοίκησης Ολικής ποιότητας, μεταφερμένο στις διαστάσεις της χορωδιακής 
πράξης, ενστερνίστηκε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χορωδιών, η γνωστή  IFCM, στο πλαίσιο 
της γενικότερης προσπάθειας που η ίδια καταβάλει για την αναβάθμιση της ποιότητας στη 
διοίκηση της χορωδιακής μουσικής.                         
   Υποστηρίζει ότι η επίτευξη του ελέγχου ποιότητας του χορωδιακού προϊόντος  είναι  
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αυτοσκοπός και αναμένεται από οποιονδήποτε να συμβάλλει στη συνολική βελτίωση της 
ποιότητας. Η πρακτική αυτή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα σύγχρονο «μοντέλο διοίκησης» 
που η επιτυχία του εξαρτάται από την αποτελεσματικότερη επίτευξη του άριστου συνδυασμού 
όλων των συντελεστών του έργου που συμμετέχουν σε μία διοικητική υπόσταση.
     
     Αυτός είναι και ένας από τους στόχους του ανά τριετία Παγκόσμιου Συνεδρίου Χορωδιακής 
     Μουσικής. 
    Για επιτυχία της εφαρμογής αυτής  υπάρχουν 3 βασικές συνιστώσες 
     συμπεριλαμβανομένων πάντα, της επικοινωνίας και της τοπικής ή εθνικής κουλτούρας):

1. Ένα τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης της χορωδιακής ποιότητας.
2. Τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης αυτής της ποιότητας.
3. Ομαδική εργασία και άτομα.

    Εύλογο και το δικό σας ερώτημα, αγαπητοί φίλοι: 
    Καλά, τί σόι συζήτηση θα ήθελες να κάνουμε με αυτούς τους τεχνοκρατικούς συνδυασμούς;    
    Εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε μια χορωδία, να τραγουδάμε και αυτό είναι όλο!
    Ενδιαφέρουσα προσέγγιση ασφαλώς! Αλλά είναι αρκετό αυτό, όταν τα πάντα σήμερα 
    εξαρτώνται από την οργάνωση, από τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού και την ποιότητα του 
    χορωδιακού προϊόντος;

    Ερώτησα πριν από χρόνια τον αείμνηστο Δ/ντή Χορωδιών και κριτικό Μο Roy Bohanna, 
εντυπωσιασμένος από το μέγεθος του Φεστιβάλ του Llangollen της Ουαλλίας, του οποίου ο 
ίδιος ήταν Καλλιτεχνικός Διευθυντής, πώς είναι δυνατή η πραγματοποίηση μιας παρομοίου 
είδους συγκέντρωσης χορωδιακών συνόλων; Μου απάντησε:  «Η οργάνωση, φίλε μου, και η 
παράδοση…». 
   Με τη δεύτερη, ας μην ασχοληθούμε, γιατί σαφώς υπολειπόμαστε έναντι άλλων 
Ευρωπαϊκών κυρίως κρατών. Αλλά η οργάνωση και η διοικητική -ως εφαρμοσμένες 
επιστήμες στην υπηρεσία των συνόλων- προβάλλουν, όσο ποτέ άλλοτε, ως αναντίρρητη 
ανάγκη προκειμένου να εξελιχθούμε, έτι μάλλον, χορωδιακά.

   Προς αποφυγήν κάθε παρεξήγησης και όπως αναφέρει η ιδιοφυία του σύγχρονου 
Μάρκετινγκ, καθηγητής Philip Kotler, η έννοια της επιστήμης ανάγεται στη συμφωνία των δύο 
ενδιαφερόμενων μερών, της χορωδίας δηλαδή και του ευρύτερου κοινού και με την 
προϋπόθεση πως υπάρχουν: 

1. Τα ανάλογα κίνητρα και για τα δύο μέρη.
2. Η απρόσκοπτη και ξεκάθαρη επικοινωνία των δύο μερών, ώστε να γίνεται πλήρως  
           αντιληπτό στο καθένα από τα δύο μέρη, τί θα δώσει και τί θα πάρει.
3. Η διπλή κατεύθυνση, δηλ. και τα δύο μέρη να δίνουν και να παίρνουν ταυτόχρονα ή 
           ετεροχρονισμένα. Δε νοείται ανταλλαγή χωρίς εκατέρωθεν απολαβές υλικές ή μη.
4. Και τέλος, το σημαντικότερο ίσως σημείο, η απόλυτη ελευθερία της απόφασης. Δηλ. η 
           ανταλλαγή αυτή καθ' αυτή να είναι εθελοντική και όχι καταναγκαστική.

    Τι συνάγεται ως συμπέρασμα; Δεν υπάρχει κάτι ή κάποιος στον πλανήτη αυτό που να μη 
χρειάζεται Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ. Ακριβώς γιατί ο νόμος της προσφοράς και της 
ζήτησης δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε οι αρχές του Μάνατζμεντ να είναι άμεσα 
εφαρμόσιμες και αναγκαίες. Είτε αυτό είναι μία εμπορική επιχείρηση πολυεθνικού χαρακτήρα, 
είτε ένα μικρό περίπτερο. Είτε είναι ένα αθλητικό σωματείο, είτε ένα διάσημος καλλιτέχνης.   
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    Είτε ένας θεατρικός χώρος - όπως αυτός που βρισκόμαστε- είτε ένας καλλιτεχνικός χώρος- 
σύλλογος, όμιλος κ.λπ. Είτε είναι η κυβέρνηση και το δημόσιο είτε είναι ο ίδιος μας ο εαυτός.
   Μην παραξενεύεστε, αγαπητοί φίλοι.  Όλες οι σχέσεις μας, ακόμα και οι προσωπικές 
χαρακτηρίζονται από το δούναι και λαβείν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μιλάμε μόνο για 
οικονομικό κέρδος ή άλλα υλικά οφέλη. Αναλογιστείτε τη δημιουργική έκφραση και την 
ικανοποίηση που λαμβάνουμε όλοι όταν τραγουδούμε αλλά και τους κόπους που 
καταβάλλουμε για να στηρίζουμε και να διοικούμε τις χορωδίες όπου συμμετέχουμε.
    Ποιός άραγε από τους παρευρισκόμενους, με τη συγκεκριμένη ιδιότητά του ως χορωδός ή 
ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, δε θα επιθυμούσε την «αύξηση και συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας του παραγόμενου καλλιτεχνικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση της συμμετοχής 
όλων των συντελεστών, από το συνθέτη μέχρι το ανθρώπινο δυναμικό της χορωδίας και τον 
απλό ακροατή;»   Μα αυτός ακριβώς είναι και ο ορισμός της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 
όπως ανέλυσα πιο πάνω, για να επανέλθουμε, από το σημείο της εκκίνησης της κουβέντας 
μας.
                
    Πιστεύω, αγαπητοί φίλοι, πως η σκέψη σας περιστρέφεται στο αδόκιμο, στο δύσκολο ή 
περίπλοκο της υλοποίησης μοντερνίστικων ιδεών και προτάσεων. Θα συμφωνήσω μαζί σας, 
πως η πρόταση για το όποιο μοντέλο διοίκησης δεν είναι πανάκεια. Διότι υπάρχουν 
ιδιαιτερότητες, διότι οι συνθήκες κάθε φορά είναι διαφορετικές, διότι ίσως λείπουν οι γνώσεις 
και χίλιες δύο άλλες αιτίες.
    Είναι σίγουρο όμως, και ασφαλώς θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, πως διοίκηση θα 
πρέπει να υπάρχει. Και αν θέσουμε το ερωτηματικό πόσο πετυχημένη μπορεί να θεωρείται 
μία διοίκηση, η προσωπική μου απάντηση θα αναφέρεται στην επιτυχημένη επιλογή του 
Μαέστρου, τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο μέρος. Διότι η αποτελεσματικότητά του (αφού 
όλοι κρινόμαστε από αυτήν), μέσω των γνώσεών του και των επί μέρους χαρακτηριστικών 
του, είναι εκείνη, με την οποία θα πιστωθεί η όποια διοίκηση. Θετικά ή αρνητικά. 
    Και κάτι ακόμα. Αν δεν αναβαθμιστεί το χορωδιακό προϊόν, αργά ή γρήγορα θα εκλείψει, 
αφού είναι γνωστό πως ό,τι δεν εξελίσσεται πεθαίνει. Η ίδια η φύση μας το αποδεικνύει. Κανείς 
δε νομίζω ότι θα ήθελε το όνομά του να γραφτεί τελευταίο στον πίνακα των υπηρετών της 
χορωδιακής μουσικής.

    Τέλος ας μην ξεχνάμε κάτι πολύ ουσιαστικό. Οι περισσότερες χορωδίες δε βρίσκονται σε μια 
οικονομική κατάσταση που θα τη χαρακτηρίζαμε ανθηρή και ευοίωνη. Στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα και δυστυχώς, κάποιες από 
αυτές, πρέπει να δώσουν λύσεις σε ζητήματα επιβίωσης. 
Συντηρούνται μόνο με αυτοθυσίες και υπεράνθρωπες ατομικές προσπάθειες. Ως πότε όμως; 
Κανένας δεν είναι ανεξάντλητος. Αλλά και αν υπάρχουν μερικοί, δεν είναι καθόλου βέβαιο πως 
θα είναι και τα παιδιά τους. 

    Προσεγγίζουμε το τέλος σχεδόν της πρώτης δεκαπενταετίας του 21ου αιώνα και δεν αρκεί 
το μεράκι και οι προσωπικές αυτοθυσίες κάποιων ανθρώπων για να επιβιώσει μια χορωδία. 
Σήμερα δεν αποζητάμε ήρωες αλλά έξυπνους και αποτελεσματικούς ανθρώπους που θα 
βρουν ορθολογιστικά, ψύχραιμα και προπαντός έγκαιρα τις κατάλληλες λύσεις. Δε ζητάμε από 
κανέναν να ανακαλύψει τον τροχό. Απλά να εφαρμόσει τη γνώση και την εμπειρία του για να 
φτιάξει ένα σύγχρονο και πιο ασφαλές όχημα. Για να χτιστούν δηλ. υγιείς χορωδιακοί 
οργανισμοί.
    Εδώ βέβαια, αβίαστα προκύπτει το απλό αλλά θεμελιώδες ερώτημα: «Ωραία όλα αυτά αλλά 
ποιός θα τα οργανώσει; Ποιός θα τα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει; Ποιός θα φέρει το βάρος της 
ευθύνης των όποιων αποτελεσμάτων;» Η απάντηση είναι προφανής: Ασφαλώς ένας ικανός 
Μάνατζερ- διευθυντής. Πώς όμως μια χορωδία με τα τόσα οικονομικά προβλήματα 
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που αντιμετωπίζει θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του ικανού 
διευθυντικού στελέχους; 
Δύσκολο ερώτημα αλλά προσωπικά πιστεύω σ' αυτό που οι Αμερικανοί λένε: «Where there is 
a will, there is a way». Με άλλα λόγια, όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος.

   Να και μερικές προτάσεις που ίσως βοηθήσουν τις χορωδίες να κινηθούν προς την 
κατεύθυνση της ενίσχυσης των οικονομικών τους δεδομένων, αφού αυτό είναι τις 
περισσότερες φορές το ζητούμενο, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν λύσεις πασπαρτού: 
- Η αύξηση των ενεργών μελών-συνδρομητών
- Η διεύρυνση της αποδοχής της χορωδίας από το πλατύ κοινό.
- Το χτίσιμο στέρεων και αμφίδρομων σχέσεων με την Πολιτεία.
- Η διαμόρφωση κατάλληλου χορηγικού προϊόντος.
- Η ενδυνάμωση του ή των, στη χειρότερη περίπτωση, Πανελληνίων συλλογικών 
           οργάνων των χορωδιών.
- Ο περιορισμός της απώλειας εσόδων, από ήδη υπάρχουσες πηγές, όπως είναι οι 
           συνδρομές.
- Η συμμετοχή σε πολιτιστικά γεγονότα ευρύτερου ενδιαφέροντος και η συνεργασία με 
           επώνυμους καλλιτέχνες.
- Η μεγιστοποίηση του ενεργού ρόλου της χορωδίας, στο κοινωνικό περιβάλλον και με 
           άλλες μορφές δημιουργικής παρέμβασης, αφού είναι σίγουρο πως οι χορωδιακοί 
           οργανισμοί μπορούν να γίνουν μέσα πολύπλευρης κοινωνικής έκφρασης.
- Ο επανασχεδιασμός των λειτουργικών δομών της χορωδίας για να ανταπεξέλθει στις 
           σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες και τέλος
- Η προσεκτικότερη επιλογή των μεθόδων και των μέσων που θα χτίσουν το νέο, 
           σύγχρονο προφίλ της χορωδιακής μουσικής και θα προβάλουν το καλλιτεχνικό και 
           κοινωνικό έργο που παράγεται.

    Στον επίλογο αυτής της κουβέντας, με πλήρες αίσθημα ρεαλισμού αλλά και αισιοδοξίας, 
που αποτελεί πιστεύω του ομιλούντος, επιτακτική προβάλλει η ανάγκη για όλους εμάς, τους 
ενασχολούμενους με τη χορωδιακή πράξη στη χώρα μας, να αντικρύσουμε ωμά την 
πραγματικότητα, όπως εκείνη ενυπάρχει στο κοινό που μας παρακολουθεί. 
    Χωρίς προσωπεία και συναισθηματισμούς αλλά με την ειλικρίνεια της αποφασιστικότητας, 
ας χρεωθούμε τα λάθη του παρελθόντος, της ανεπάρκειας εν πολλοίς του παρόντος και ας 
πιστωθούμε με τη σύγχρονη άποψη που θα μας οδηγήσει σταθερά στο μέλλον. 
  Αναφέρομαι, ασφαλώς, στην ευθύνη των διοικήσεων των χορωδιακών μας συγκροτημάτων. 
Ευθύνη η οποία μπορεί να ανυψώνει αλλά και να καταβυθίζει τη χορωδιακή πράξη εκεί που 
δεν της αξίζει. Γιατί είναι προφανές πως αυτά που θαυμάσια, τις περισσότερες φορές, 
δυνατόν να δημιουργούμε στις αίθουσες των συγκροτημάτων μας, δεν είναι ικανά για να 
στηρίξουν την έξωθεν καλή μαρτυρία  που λέγεται δημιουργία κοινού, δημόσιες σχέσεις, 
επικοινωνία.
  Με τις ευχαριστίες μου για την προσοχή σας στον προβληματισμό της κουβέντας μας, 
επέλεξα να κλείσω με ένα θαυμάσιο άκουσμα. Μια ξεχωριστή μελωδία που αποπνέει 
αισιοδοξία, ελπίδα, ποιότητα και μήνυμα για ένα καλύτερο αύριο της χορωδιακής μας 
μουσικής.

                                                                                        “ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ”  Ράλφ Μάνουελ
                                                                                               Σας ευχαριστώ θερμά,
  
                                                                                               Μο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 
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         ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητό Προεδρείο,
Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,
Kαθοριστικό ρόλο στην τριήμερη συνάντηση εκπροσώπων των 
χορωδιών  της πατρίδας μας - Διοικητικών Στελεχών και 
Διευθυντών Χορωδιών - έπαιξε και παίζει η επιμονή στο θέμα 
των Συνεδρίων, της χορωδίας Τρίπολης ώστε να συνεχίσει να 
διατηρεί ένα θεσμό που η ίδια δημιούργησε.  
   Ο ομιλών είχε την τύχη να παρακολουθήσει το πρώτο 

Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε εδώ στην Τρίπολη, το 1991, να γνωρίσει σημαντικά 
στελέχη της χορωδιακής πράξης, να ακούσει και να διαβάσει τις απόψεις τους  και να δει 
από τότε με άλλη οπτική τα χορωδιακά ζητήματα, να του ανοίξουν νέοι ορίζοντες, έτσι ώστε 
να τους υπηρετήσει στη συνέχεια ανάλογα.  Για το λόγο αυτό,  μου ήταν αδύνατο να αρνηθώ 
το κάλεσμα της χορωδίας Τρίπολης – και τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους  μιας 
χορωδίας εν μέσω μιας βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης, τόσο στην οικονομία όσο και στην 
κοινωνία, η οποία ενδεχομένως θα δώσει ερεθίσματα ώστε να πραγματοποιηθεί μια 
συζήτηση με χρήσιμα ελπίζω συμπεράσματα. Βέβαια αυτά που θα περιγράψω στις επόμενες 
σελίδες  δε θα μπορούσαν να ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας αλλά θα αποτυπώσουν τη 
λειτουργία της χορωδίας της οποίας έχω  την τιμή να έχω τη διοικητική της ευθύνη, της 
χορωδίας «ΚΟΡΑΗΣ» στη Θεσσαλονίκη. Μιας μέσης δηλαδή χορωδίας που έχει πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά με τη δική σας χορωδία. Φυσικά και δε θα σας περιγράψω την ιδανική 
«Πολιτεία του ΠΛΑΤΩΝΑ» αφού δεν τα φτιάχνουμε όλα τέλεια.  Έχουμε κι εμείς  τις δικές μας 
αδυναμίες και ανεπάρκειες. Προσπαθούμε όμως να συνδυάσουμε το Όραμα με την 
Καινοτομία, να χαράξουμε στρατηγική, να θέσουμε στόχους.                                                                                     
                            
                                         ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 

    Είναι αλήθεια ότι η χορωδία μας, όπως και πολλές άλλες χορωδίες στην πατρίδα μας, 
διαχειρίστηκε αρκετά χρήματα, αφού τα προηγούμενα χρόνια κυκλοφορούσε πολύ χρήμα 
από πολλές και διαφορετικές πηγές. Πολλοί  φορείς ήταν πρόθυμοι να σε χρηματοδοτήσουν 
εάν βέβαια παρουσίαζες κάποιο έργο και  τα διεκδικούσες με σωστό τρόπο. Ιδιαίτερα 
χρήσιμες,  ήταν βέβαια  και οι προσωπικές, κοινωνικές και πολιτικές γνωριμίες 
(πελατειακές σχέσεις).  Πολλές φορές σε χρηματοδοτούσαν ακόμη και χωρίς να 
διεκδικήσεις την όποια επιχορήγηση. Δημοτική αρχή, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 
Γραμματεία Νέας Γενιάς, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο 
Μακεδονίας – Θράκης,  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ΟΠΑΠ, Κρατικά λαχεία και πολλοί άλλοι 
Οργανισμοί ενίσχυσαν πολλές πολιτιστικές προσπάθειες, φυσικά και χορωδιακές. Στις 
προσπάθειες των χορωδιών ακόμη, ήταν διατεθειμένες να συνδράμουν και αρκετές 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, μεγάλες ή και μικρότερες, στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης ή με 

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 9-11 Μαΐου 2014.

Εισήγηση: “Μιά χορωδία σε περίοδο κρίσης”

Εισηγητής: Στράτος Τσίχλας

Πρόεδρος

Χορωδίας Κοραής
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στόχο την προβολή τους στο διαφημιστικό υλικό των εκδηλώσεων.  
     Η δική μας χορωδία  είχε ως χορηγό στο παρελθόν για τρία χρόνια τη Νομαρχιακή  
Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και για ένα χρόνο τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. 
Πολλές φορές ακόμη πραγματοποιήσαμε Συναυλίες με χρηματοδότηση και από τα Κυπριακά 
Υπουργεία, Εσωτερικών και Παιδείας-Πολιτισμού.
    Έτσι από τη δεκαετία του '80,  μέσα σε ένα περιβάλλον  ευημερίας,  άρχισαν να 
πολλαπλασιάζονται οι ελληνικές χορωδίες, χωρίς ωστόσο η μεγάλη αριθμητική αύξηση να 
δημιουργήσει και την αντίστοιχη ποιοτική αναβάθμιση των χορωδιών. Ούτε οι χορωδοί 
αυξήθηκαν θεαματικά, αφού πολλοί χορωδοί συμμετείχαν σε δύο ή και σε περισσότερες 
χορωδίες. Ούτε όμως και οι ακροατές των Συναυλιών αυξήθηκαν σημαντικά. Συνήθως ήταν 
οι φίλοι και συγγενείς των χορωδών  που συμμετείχαν στη συναυλία.  Το ρεπερτόριο ήταν 
περίπου το ίδιο, διασκευές των τραγουδιών Θεοδωράκη – Χατζιδάκι, κάποια δημοτικά και 
θρησκευτικοί ύμνοι.  Φυσικά  υπήρχαν και εξαιρέσεις που, κατά την άποψή μου, 
οφείλονταν σε μια φουρνιά   μαέστρων με ταλέντο και κατάρτιση. 
Εμείς τα δεκαέξι προ κρίσης χρόνια, που λειτουργήσαμε, τα διαχειριστήκαμε  
πραγματοποιώντας τρεις μεγάλους κύκλους: α)Συναυλίες για τον Απόδημο Ελληνισμό, 
β)ταξίδια με Συναυλίες στο εξωτερικό και γ)συνεργασίες με γνωστούς Έλληνες συνθέτες και 
ερμηνευτές. 
                                                ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
     
Η οικονομική ύφεση μας βρήκε σχετικά απροετοίμαστους, όπως  φυσικά απροετοίμαστα 
βρήκε και τα Διοικητικά  Συμβούλια  όλων των χορωδιών. Οι στρόφιγγες έκλεισαν, οι 
επιχορηγήσεις σταμάτησαν.  Έτσι αρκετές χορωδίες μετακύλησαν το κόστος και τα έξοδα 
της χορωδίας στους ίδιους τους χορωδούς. Κάποιες χορωδίες ανέστειλαν τη λειτουργία 
τους. Ανάμεσα σ΄αυτές και Δημοτικές. Άλλες περιόρισαν σημαντικά τις δραστηριότητές 
τους, κάνοντας περικοπές και κάποιες άλλες χορωδίες είναι βουτηγμένες στα χρέη.                                                                                                                
     Πώς απαντήσαμε στην οικονομική κρίση.                                                        
    Θα έλεγα με τον τρόπο που είχα προτείνει στην εισήγησή μου στο Συνέδριο της Ξάνθης το  
    2007. 
- Νέο χαρακτήρα στις εκδηλώσεις μας
- Ποιοτική αναβάθμιση της χορωδίας 
- Περισσότερη σύνδεση με την κοινωνία
- Αναζήτηση νέου ακροατηρίου. 
    Eδώ θα μου επιστρέψετε να αναφέρω και μία φράση  από την εισήγησή μου στη Χίο το 
1999  « Θα πρέπει να καταλάβουν τα Διοικητικά Συμβούλια ότι εάν δε συνδεθούν με την 
κοινωνία, σε λίγα χρόνια δε θα έχουν συλλόγους να διοικήσουν».
          Νέο χαρακτήρα στις εκδηλώσεις μας. 
     Το πρώτο πράγμα λοιπόν που αλλάξαμε ήταν το ρεπερτόριο της χορωδίας. Σκεφτήκαμε 
πως πολλοί χορωδοί μας ή και οι ακροατές των  Συναυλιών μας  ήταν άνεργοι, 
υποαπασχολούμενοι, ή εργαζόμενοι απλήρωτοι.  Ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς  
αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Όταν 
λοιπόν  ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας προσπαθεί να βιοποριστεί,  με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται, να ρυθμίσει τα δάνειά του, τα χαράτσια, δύσκολα θα έχει  τη διάθεση  να 
τραγουδήσει ή να ακούσει το βράδυ για παράδειγμα ένα ρέκβιεμ. Πιστέψαμε ότι έπρεπε με 
τα τραγούδια μας να ανοίξουμε μια χαραμάδα  ελπίδας, χαράς και αισιοδοξίας. Να 
τραγουδήσουμε πιο ευχάριστα θέματα. Να δημιουργήσουμε μια τάση φυγής από τη μίζερη 
καθημερινότητα και ταυτόχρονα να στέλνουμε δυνατά το μήνυμα ότι θα επιζήσουμε. Έτσι με 
πολύ σεβασμό στους δασκάλους της κλασικής και της χορωδιακής μουσικής, αποφασίσαμε 
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ταυτόχρονα ανάλαφρο, χαρούμενο. Έτσι αποφασίσαμε να ειδικευτούμε  στο μιούζικαλ.      
Οι πρόβες μας άλλαξαν χαρακτήρα, τώρα έχουμε μία φορά την εβδομάδα πρόβα στο 
τραγούδι και μία φορά στη χορογραφία.  Η ανταπόκριση  ήταν μεγάλη και οι χορωδοί αλλά 
και το κοινό ανταποκρίθηκαν με  πολλή διάθεση.  Για πρώτη φορά, μετά από είκοσι χρόνια 
λειτουργίας της χορωδίας, οι χορωδοί δε θέλουν να φεύγουν όταν τελειώνει η πρόβα ή 
έρχονται νωρίτερα για να ξαναδοκιμάσουν τα βήματα της χορογραφίας.  Η άμεση αλλαγή 
του ρεπερτορίου έφερε ταυτόχρονα και την ανανέωση της χορωδίας, που με τη σειρά της 
έφερε και την ποιοτική της αναβάθμιση. 
     Αυτό σημαίνει ότι ήμασταν αποφασισμένοι και για ρήξεις και συγκρούσεις με τις αιτίες 
που δημιουργούν προχειρότητα, εφησυχασμό, ανεπάρκειες και μετριότητες. 
    Έτσι πραγματοποιήσαμε μεγάλες παραστάσεις, άλλοτε ανεβάζοντας για δύο φορές το 
“Μamma Mia”, τη μια μαζί  με την Εβελίνα Παπούλια και τη δεύτερη  με τη Χαρά Κεφαλά,  
δύο παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με αποσπάσματα από τα γνωστότερα 
μιούζικαλ, όπου τραγούδησαν και χόρεψαν μαζί μας  ο Γρηγόρης Βαλτινός και η Σία 
Κοσκινά.  Οι Συναυλίες είχαν πολύ κόσμο και εισπρακτική επιτυχία. 
     Νομίζω ότι η συνταγή είναι δοκιμασμένη. Το 1939, στη μεγάλη Αμερικανική κρίση, οι 
πολίτες δεν είχαν χρήματα, δεν έβγαιναν από τα σπίτια τους. Περνούσαν τον ελεύθερο 
χρόνο τους επιλέγοντας οικογενειακά παιχνίδια και ακούγοντας ραδιόφωνο. Κάποιοι, που 
είχαν την οικονομική δυνατότητα πήγαιναν στον ομιλούντα πια κινηματογράφο. Τότε άνθισε  
το μιούζικαλ. Με ακριβές παραγωγές, πλούσια σκηνικά,  με πολυτέλεια, με πολύ φως, με 
ζωντανή μουσική και ωραία τραγούδια, με θρυλικές ιστορίες και ένα μήνυμα που έλεγε θα 
επιζήσουμε. Η επιτυχία τους ήταν μεγάλη. 
    Δεν είναι τυχαίο που μεγάλη επιτυχία στις μέρες μας έχουν οι ακριβές, οι μεγάλες 
παραγωγές, οι οποίες έχουν σχεδόν την ίδια δομή. Εννοείται ότι χρονικά μετά από εμάς, 
αγαπημένοι καλλιτέχνες έκαναν μιούζικαλ τη ζωή τους και ανέβηκαν κυρίως σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις τα γνωστά μεγάλα μιούζικαλ και άλλες μεγάλες 
μουσικοχορευτικές παραστάσεις που ακολούθησαν την ίδια συνταγή. Φυσικά και δε μας 
αντέγραψαν. Ούτε τους δώσαμε εμείς την ιδέα. Απλά αντιληφθήκαμε νωρίτερα από αυτούς 
την τάση που θα επικρατούσε και τί χρειαζόταν για να αλλάξουν τα πράγματα.  Το μιούζικαλ 
βέβαια είναι μόνο ένα είδος. Θα μπορούσε κανείς να δοκιμάσει και άλλα πράγματα. Όμως 
σίγουρα χρειάζονται αλλαγές. Θα πρέπει να δοκιμάσουμε νέα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν 
να υπάρχουν τόσο βίαιες αλλαγές στη ζωή μας κι εμείς να δοκιμάζουμε να τις ξεπεράσουμε 
με τις ίδιες  συνταγές. Στην προ κρίσης εποχή, ξέραμε ότι τα προβλήματα που θα 
αντιμετωπίζαμε ήταν ίδια, στα οποία θα έπρεπε να δώσουμε διαφορετικές λύσεις. Τώρα τα 
προβλήματα είναι διαφορετικά, χρειάζονται ριζικές αλλαγές:  Αλλαγές στο ρεπερτόριο, 
αξιοπρεπείς συναυλιακοί χώροι, περισσότερο φως, αλλαγές στις στολές των χορωδών. Η 
κάθε χορωδία μπορεί να χαράξει το δικό της δρόμο, σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες.    
    Αρκεί να έχει σαφή προσανατολισμό. Να έχει στόχευση. Να ξέρει τί θέλει και πώς να το 
σχεδιάσει ώστε  να το πετύχει. 
  Ταυτόχρονα, ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Χορωδιών  Μιούζικαλ. Το 
ονομάσαμε Παγκόσμιο λόγω της πρωτότυπης θεματικής του, της καινοτομίας του, αφού σε 
κανένα άλλο μέρος του κόσμου δε γίνεται Φεστιβάλ με παρόμοια  θεματική. Στους φίλους 
που μας κάνουν κριτική ότι δεν είναι Παγκόσμιο αλλά Διεθνές, απαντάμε: «Να μας έχετε 
εμπιστοσύνη. Θα το κάνουμε Παγκόσμιο». Τη φετινή χρονιά συναντηθήκαμε με  έξι  
χορωδίες από το εξωτερικό, γεγονός πρωτόγνωρο για την πόλη της  Θεσσαλονίκης. Μέχρι 
στιγμής, στα τέσσερα χρόνια που πραγματοποιείται το Φεστιβάλ,  έχουν συμμετάσχει 
χορωδίες από τρεις ηπείρους. Πιστεύω ότι, με τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί, του 
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χρόνου θα μπορούμε να λέμε Παγκόσμιο χωρίς αστερίσκους, χωρίς να χρειάζεται  να το 
αιτιολογούμε. Εννοείται βέβαια ότι προσπαθούμε να κάνουμε το  Φεστιβάλ κοινωνικό 
γεγονός, κάτι όχι εύκολο για μια μεγαλούπολη. Κοινωνικό γεγονός γίνεται πιο εύκολα στην 
περιφέρεια. Ωστόσο με σύνθημα «Το Φεστιβάλ ανήκει στην πόλη» πείσαμε Συλλόγους, 
Οργανώσεις Νέων, Οργανώσεις εθελοντών, Μορφωτικά Ιδρύματα, Μ.Κ.Ο. να αναλάβουν 
ένα μέρος από την Οργάνωση του Φεστιβάλ, όχι γιατί δεν μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε 
μόνοι μας αλλά γιατί είναι  μέσα στη στρατηγική μας να κάνουμε πορεία προς την κοινωνία.    
    Να δημιουργήσουμε νέες συμμαχίες. 
  Στο πλαίσιο της διεύρυνσης ήταν και η ανάθεση της Καλλιτεχνικής διεύθυνσης του 
Φεστιβάλ στη διακεκριμένη μαέστρο Jasenka Ostojić από το Ζάγκρεμπ της  Κροατίας καθώς  
και του Αμερικανού καθηγητή Cameron LaBarr   στην Καλλιτεχνική Επιτροπή. Φέτος το 
Φεστιβάλ ήταν ενταγμένο στο επίσημο πρόγραμμα των εκδηλώσεων  “Θεσσαλονίκη-
Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014”.  H οικονομική  συνεισφορά του Οργανισμού ήταν 
ασήμαντη. Σημαντική όμως ήταν η επικοινωνία που μας προσέφερε σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Μας έστειλε και μια ομάδα εθελοντών - κυρίως φοιτητών -  που δούλεψαν αλλά 
κυρίως παρακολούθησαν το Φεστιβάλ και πιστεύουμε ότι κάποιους από αυτούς θα 
κερδίσουμε, κάνοντάς τους μέλη ή φίλους της χορωδίας.  
    Το μεγαλύτερο κονδύλιο του Φεστιβάλ είναι οι δαπάνες δημοσιότητας. Τηλεοπτικά και 
ραδιοφωνικά σποτάκια που έπαιξαν σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, έντυποι 
κλασικοί τρόποι διαφήμισης, αφίσες, banners, πανό, προσκλήσεις, δεκαεξασέλιδο 
πρόγραμμα, δελτία  και συνέντευξη τύπου αλλά και νέοι τρόποι με φαντασία. Θα μπορούσα  
να αναφέρω έναν: Φέτος συνεργαστήκαμε με το Συνεταιρισμό Ράδιο-ταξί Μercedes. Τα 
αυτοκίνητα αυτά είναι εφοδιασμένα με tablet. Eκεί συμφωνήσαμε να παίξει  το τηλεοπτικό 
τρέιλερ του Φεστιβάλ, κατά τη διάρκεια των δρομολογίων.  Όσοι τηλεφωνούσαν για να 
καλέσουν ταξί, στην αναμονή άκουγαν το ραδιοφωνικό σποτ του Φεστιβάλ. Διαφημιστικά 
ήταν επίσης τοποθετημένα μέσα στα μπροστινά μαξιλαράκια για να τα βλέπουν οι επιβάτες 
των πίσω καθισμάτων κ.ά. Ακόμη είχαμε συμφωνήσει και με τον Οργανισμό Αστικών  
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρχουν αφίσες μέσα στα λεωφορεία αλλά δεν την 
υλοποιήσαμε. Έτσι, με πολλή  προσπάθεια  πιστεύουμε ότι κτίζουμε σιγά –σιγά το μέλλον 
και τη δυνατότητα, μεσοπρόθεσμα, το Φεστιβάλ και ο Σύλλογος να γίνουν 
αυτοχρηματοδοτούμενοι.

                                                         ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

    Για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τις άλλες χορωδίες αλλά και με τους φίλους 
μας, να διευρύνουμε τον κύκλο μας,  να προβάλλουμε τις προσπάθειες, τις δικές μας αλλά 
και όλων των ελληνικών χορωδιών γενικότερα, δημιουργήσαμε το πρώτο διαδικτυακό 
χορωδιακό περιοδικό  στην Ελλάδα, το “ΦωνήΕν”, δημοσιεύοντας μέχρι τώρα τρία τεύχη. 
Τη δημιουργία του περιοδικού χαιρέτισαν σημαντικοί μαέστροι και χορωδίες από Ελλάδα, 
Κύπρο αλλά και οι συνεργάτες μας από το εξωτερικό. Είναι προφανές πως διαδικτυακό έγινε 
για χαμηλότερο  κόστος, αφού τα τυπογραφικά και ταχυδρομικά έξοδα για ένα έντυπο 
περιοδικό είναι πια απλησίαστα. Με το περιοδικό δίνεται η δυνατότητα στους αναγνώστες 
να πληροφορηθούν για θέματα που  αφορούν στα νέα του Συλλόγου μας αλλά και για 
σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στο χώρο της χορωδιακής πράξης, Συνέδρια, 
Σεμινάρια, Φεστιβάλ, ακούγοντας ταυτόχρονα ήχους  ποιοτικής μουσικής που επιλέγουμε, 
διαφορετική για κάθε περιοδικό.  Το πρώτο περιοδικό δέχτηκε 1.440 επισκέψεις,   το 
δεύτερο 1.799, δηλαδή είχαμε μια αύξηση της τάξης του 26 % και το τρίτο δεν έχει ακόμη 
ολοκληρώσει τον κύκλο του και βρίσκεται τώρα γύρω στις 1.600 επισκέψεις. Το επόμενο 
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περιοδικό θα κυκλοφορήσει στις αρχές Ιουνίου και στην ύλη του θα περιλαμβάνεται και η 
πραγματοποίηση του ΠΑ.ΣΥ.ΧΟ.                                                                                                                   
    Ακόμη για καλύτερη  επικοινωνία, για μεγαλύτερη προβολή της χορωδίας και για πιο 
εύκολη στελέχωσή της, ξεκινήσαμε εδώ και τρία χρόνια την παραγωγή ραδιοφωνικής 
εκπομπής στο Δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στο σταθμό Λόγου και Τέχνης, με 
τίτλο “Κατά ψυχήν εισόδημa” και με άγνωστο φυσικά αριθμό ακροατών αφού ο Δημοτικός 
σταθμός, για λόγους οικονομικούς, δεν κάνει μετρήσεις. Ωστόσο οι χορωδοί, τα μέλη και οι 
φίλοι του Συλλόγου συμμετέχουν ζωντανά ή τηλεφωνικά στις  εκπομπές και φυσικά τις 
παρακολουθούν. 
    Στο θέμα της επικοινωνίας αλλά και της παρουσίασης της δουλειάς μας, σημαντικό ρόλο 
παίζει το διαδίκτυο, μέσω του οποίου δίνονται οι πληροφορίες και γίνονται οι επικοινωνίες.                     
   Η σελίδα της χορωδίας στο διαδίκτυο  υπάρχει σε πέντε γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, 
γαλλικά, γερμανικά και έχει ξεκινήσει η κατασκευή της σελίδας και στα ρώσικα, αφού 
διαπιστώσαμε ότι υπάρχει σχεδόν καθημερινή επισκεψιμότητα  από τη Ρωσία και πολλοί 
από αυτούς δε γνωρίζουν Αγγλικά.                                                                          Και 
φυσικά ο Σύλλογος επεκτάθηκε και στο facebook, όπου λόγω των πολλών νέων χορωδών 
που διαθέτει, έχει μεγάλη συμμετοχή, έχει δημιουργήσει μόνιμους φίλους  και μεγάλη 
επισκεψιμότητα.  Οι ειδήσεις που αναρτώνται στη σελίδα κυκλοφορούν με μεγάλη 
ταχύτητα, λόγω των πολλών κοινοποιήσεων.                                                                                                     

                                                    ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

    Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα μουσείο χορωδιακής μουσικής στη Θεσσαλονίκη 
για να συλλέξουμε τον πλούτο της Ελληνικής χορωδιακής μουσικής, τα ιστορικά των 
χορωδιών και τα βιογραφικά των συντελεστών της. Να υπάρχουν μόνιμες και περιοδικές 
εκθέσεις.  Αναθέσαμε σε συνεργάτη του Συλλόγου να εκπονήσει μια μελέτη σκοπιμότητας 
και βιωσιμότητας, βάσει της οποίας ξεκινήσαμε την προετοιμασία και αναζητούμε χώρο για 
να στεγάσουμε τη νέα μας προσπάθεια. 
    Προγραμματίζουμε το γύρισμα  μιας κινηματογραφικής  ταινίας μικρού μήκους, με θέμα 
τη ζωή της χορωδίας και των χορωδών της.  
Δημιουργούμε ένα στέκι των  χορωδών και των φίλων της χορωδίας.   Πιστεύοντας ότι είναι 
καλύτερο να αναπτύξουμε διαπροσωπικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ μας, αναζητούμε ένα 
στέκι στο κέντρο της πόλης όπου θα συναντώνται οι χορωδοί και τα μέλη του Συλλόγου, με 
ζωντανή μουσική, με χαμηλές τιμές και με ένα μικρό οικονομικό όφελος για το Σύλλογο. Τα 
μέλη  και φίλοι της χορωδίας δε θα είναι υποχρεωμένα  να κάθονται για φαγητό αλλά θα 
μπορούν να παίρνουν το ποτό τους, συζητώντας με φίλους και ακούγοντας μουσική.
    
                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 
    Μειώσαμε τις συνδρομές των μελών του Συλλόγου κατά 50%, και προσπαθήσαμε να 
γράψουμε νέα μέλη με το σύνθημα «1.000 μέλη ΚΟΡΑΗΣ». Πιστεύουμε ότι είναι πιο χρήσιμο 
να έχουμε περισσότερα μέλη και όχι λίγα με ακριβότερη συνδρομή.   
Δημιουργήσαμε ένα πωλητήριο αναμνηστικών του Φεστιβάλ μας, πουλώντας διάφορα είδη 
όπως μπλουζάκια, καπέλα, κούπες.  Στραφήκαμε στη διοργάνωση εκδρομών στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό για να καλύψουμε ένα μέρος των εξόδων μας, με μεγάλη 
επιτυχία. Αφού δεν υπάρχουν χρήματα για να ανταπεξέλθουμε στα έξοδά μας κι εμείς - πέρα 
από τα λειτουργικά έξοδα που έχουν όλες άλλες οι χορωδίες - έχουμε να αντιμετωπίσουμε 

32



και την Α.Ε.Π.Ι. που μας έχει κυριολεκτικά στοχοποιήσει και ουσιαστικά χρεοκοπήσει, με τα 
αλλεπάλληλα δικαστήρια που μας έχει κάνει. Κοιτάξαμε να λύσουμε το οικονομικό μας 
πρόβλημα και με άλλους τρόπους. Υποβάλαμε  Ευρωπαϊκά προγράμματα. Μας εγκρίθηκε 
ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας. Από τον τίτλο του προγράμματος, 
καταλαβαίνετε ότι αφορά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Με τον τρόπο αυτό 
μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδά μας  για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, 
πραγματοποιώντας  ταυτόχρονα μεγάλες Συναυλίες αλλά και άλλες δράσεις, όπως  
μουσικά σεμινάρια και κατασκηνώσεις,  τόσο στη Χαλκιδική όσο και στα Βίτολα, έδρα των 
εταίρων μας.                                                                                          
                                                    ΕΠΙΛΟΓΟΣ
    Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,   
  Κατέθεσα την αγωνία και τις προσπάθειες που πραγματοποίησε και πραγματοποιεί η 
χορωδία μας, προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Το 
μήνυμα που ήθελα να στείλω, είναι πως συνδυάζοντας «το Όραμα με την Καινοτομία» θα 
βρεις λύσεις που θα σου επιτρέψουν τουλάχιστον την επιβίωση.  Ελπίζω να σας έδωσα το 
ερέθισμα ώστε με τον πλούτο τον απόψεων και των ιδεών που εσείς θα καταθέσετε να 
ξεκινήσει μια συζήτηση που ελπίζω να βγάλει  χρήσιμα συμπεράσματα.                                                                 

                                                                                                          Σας ευχαριστώ.
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 Ο Γεν.Γραμματέας της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών Γιώργος Γεωργόπουλος, ο 
Γεν.Γραμματέας της Χορωδίας Τρίπολης Νίκος Γαργαλιώνης, ο Καλλ.Διευθυντής της 
Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας Σταύρος Σολωμός και ο Πρόεδρος της Στέγης Ελληνικών 
Χορωδιών Θωμάς Λουζιώτης.
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Η Χορωδία "Ambitus" της Λεοντίου 
Σχολής σε εμφάνισή της στο 19ο 
ΠΑ.ΣΥ.ΧΟ. 
Διεύθυνση: Κατερίνα Βασιλικού

Ο Πρόεδρος της διοργανώτριας 
Χορωδίας  Τρίπολης, Γιάννης  
Σάσσαλος

Ο μαέστρος του Αθηναϊκού 
Φ ω ν η τ ι κ ο ύ  Σ υ ν ό λ ο υ ,  
Δημήτρης Καραβέλης



Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
της Πολυφωνικής Χορωδίας 
Πάτρας, Σταύρος Σολωμός

Ο μαέστρος της Χορωδίας της 
Ε μ π ο ρ ι κ ή ς  Τ ρ ά π ε ζ α ς ,  
Σταύρος Μπερής

Η Πολυφωνική Χορωδία 
Πάτρας “Νεανική Χορωδία” 
στις εκδηλώσεις του 19ου 
ΠΑ.ΣΥ.ΧΟ. Διεύθυνση: Ελένη  
Παπαδοπούλου-Αραβαντινού
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