
H τέχνη του χορωδιακού τραγουδιού - ένα σύντομο οδοιπορικό 

   

 

 

     

 

 Ο ερεηηθόο θόζκνο ηεο θύζεο! Σν ηξαγνύδη ησλ πνπιηώλ, ε κνπζηθή ησλ δέλδξσλ, ε 
ρνξσδία ησλ θπκάησλ… ην κεισδηθό καο θαηαθύγην! Κη ε θσλή καο, ην ηξαγνύδη καο, 
έλα ζείν δώξν, αιεζηλή επινγία, κηα δσνγόλα πλνή πνπ θπιά από νπξαλό ζε νπξαλό... 

          Μνπζηθή, ηξαγνύδη, ήρνο θαη ιόγνο, άλζνο ραξάο, άξσκα ζπγθίλεζεο! Κη ε 

ρνξσδία... ε έλσζε ησλ θσλώλ καο θαη ησλ ςπρώλ καο ζε έλα ηξαγνύδη, κηα απέξαληε 

ζάιαζζα ερεηηθήο γαιήλεο θαη αξκνλίαο! 

          Η Σέρλε ηνπ ρνξσδηαθνύ ηξαγνπδηνύ, δηαρξνληθή αμία, έξρεηαη λα γεκίζεη ηε δσή 

καο νκνξθηά θαη ελδηαθέξνλ. Έξρεηαη λα εκπλεύζεη, λα κεηακνξθώζεη, λα ζεξαπεύζεη, 

λα ρηίζεη θαηλνύξγηεο γέθπξεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Με κνλαδηθό κέζν ηε 

θσλή, ε ζπκκεηνρή ζηε ρνξσδία θαιιηεξγεί ηελ επαηζζεζία, ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε 

αιιά θαη ηελ θνηλσληθή κάζεζε κέζα από ηελ νκάδα. Σν ράξηζκα θάζε αλζξώπνπ λα 

είλαη δεκηνπξγόο, εθθξαζηήο θαη θνξέαο πνιηηηζκηθώλ αμηώλ, αλαδεηθλύεηαη κέζα από 

ηε ζπιινγηθόηεηα ηνπ νκαδηθνύ ρνξσδηαθνύ ηξαγνπδηνύ. 

  

 

 

 

 

Παιδική Χορωδία Βιέννης 

       Σαμηδεύνληαο ζην ρξόλν, ε ρνξσδηαθή κνπζηθή απνηέιεζε ηε βαζηθή κνξθή 

κνπζηθήο εξκελείαο βαζηζκέλε ζηηο παξαδόζεηο θαη ζηηο αμίεο θάζε πνιηηηζκνύ. 

Αληρλεύνληαο ηελ αξραηόηεηα κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηελ αμία ηνπ ρνξσδηαθνύ 

ηξαγνπδηνύ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηνπο πνιηηηζκνύο ηεο Αλαηνιήο. Οη Αηγύπηηνη 
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δηαηεξνύζαλ επαγγεικαηηθέο ρνξσδίεο ήδε από ηελ επνρή ησλ Φαξαώ. Σα ρνξσδηαθά 

ζύλνια δηαηεξνύζαλ κεγάιε δεκνηηθόηεηα ζηελ αξραία ειιεληθή θνηλσλία. Δίλαη 

γλσζηόο ν ξόινο ηεο ρνξσδίαο – ρνξνύ ζηελ αξραία ηξαγσδία. 

        Η θαζηέξσζε ηνπ Χξηζηηαληζκνύ αξρίδεη κηα θαηλνύξγηα ζειίδα ζηε κνπζηθή ησλ 

ιαώλ. Δδώ ην βπδαληηλό κέινο, σο  ρνξηθό κνλνθσληθό άζκα, δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

επιαβηθή θαη θαηαλπθηηθή ηνπ κεισδία, κε θύξην ζηόρν λα αλαδείμεη ην Θείν Λόγν. 

       ηε Ρσζία, ε εθθιεζία ζηεγάδεη επαγγεικαηηθνύο ρνξσδηαθνύο ζπιιόγνπο 

θηάλνληαο ζπρλά ζε κεγάια ύςε θαιιηηερληθήο κνπζηθήο εξκελείαο. ηελ θαζνιηθή 

εθθιεζία ε δηάδνζε ηνπ γξεγνξηαλνύ κέινπο εκπινπηίδεη ηε ρνξσδηαθή ηέρλε κε λέα 

ζηνηρεία. ην Παξίζη ηνπ 12νπ αηώλα νξγαλώλεηαη ην πην ζεκαληηθό ρνξσδηαθό θέληξν 

ζηε ρνιή ηνπ θαζεδξηθνύ λανύ ηεο Παλαγίαο ησλ Παξηζίσλ. ηελ πνιπθσληθή Ιηαιία ε 

ρνξσδηαθή κνπζηθή απνηειεί ην θέληξν ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο. ηε Γεξκαλία ηνπ 

16νπ αηώλα ε νξγάλσζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηεξίδεηαη ζηηο ρνξσδίεο ηεο 

εθθιεζίαο. 

                                                                             

 

 

 

Παιδική Χορωδία Καθεδρικού Ναού Αγίοσ Παύλοσ 

 Σνλ 17ν αηώλα ηδξύνληαη λέα ρνξσδηαθά θέληξα ζηα νπνία εθπαηδεύνληαη κεγάινη 

ζπλζέηεο. ηε Γεξκαλία ν  Ισάλλεο εβαζηηαλόο Μπαρ αξρίδεη ηε θσλεηηθή ηνπ 

εθπαίδεπζε ζηε ρνξσδία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην Άηδελαρ. Ο κεγάινο Άγγινο ζπλζέηεο 

Πέξζει, θάλεη ηα πξώηα ηνπ κνπζηθά βήκαηα σο κέινο ηεο Βαζηιηθήο ρνξσδίαο ζην 

Λνλδίλν. Ο Ισζήθ Χάπληλ ηξαγνπδά ζαλ παηδί ζηελ εθθιεζηαζηηθή ρνξσδία αγνξηώλ 

ηεο Βηέλλεο. Σνλ 19ν αηώλα ζηε Γεξκαλία θαη Απζηξία δεκηνπξγνύληαη αλδξηθνί 

ρνξσδηαθνί ζύιινγνη νη νπνίνη νξγαλώλνπλ ζπλαπιίεο θαη θεζηηβάι. ηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηώλα ε ρνξσδηαθή κνπζηθή εθπαίδεπζε αλαγελληέηαη. Αλνίγνπλ νη δξόκνη ηεο 

κνπζηθήο παηδείαο θαη ε ρνξσδηαθή κνπζηθή θηινμελείηαη ζηνπο ρώξνπο ησλ ζπλαπιηώλ. 

Γηάζεκα ρνξσδηαθά ζρνιεία ιεηηνπξγνύλ γηα πεξηζζόηεξν από 500 ρξόληα, 

αλαδεηθλύνληαο ηζηνξηθέο ρνξσδίεο όπσο ε παηδηθή ρνξσδία ηεο Βηέλλεο θαη ε ρνξσδία 

αγνξηώλ ηνπ θαζεδξηθνύ λανύ ηνπ Αγίνπ Παύινπ ζην Λνλδίλν. 
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 Αλάκεζα ζηα ζύγρξνλα παηδηθά ρνξσδηαθά ζύλνια, μερσξίδεη ε θεκηζκέλε ρνξσδία 

αγνξηώλ “Libera”, ε νπνία ζπλδπάδνληαο ηηο θιαζηθέο ζπλζέζεηο κε ηελ πνπ αηζζεηηθή 

απνθαιύπηεη έλαλ θόζκν αλέθθξαζηεο ερεηηθήο νκνξθηάο. 

 

 

 

 

 

 

Παιδική Χορωδία Libera 

 ηε ρνξσδηαθή κνπζηθή ζθελή ηεο Διιάδαο θπξηαξρεί εδώ θαη 40 ρξόληα  ε αμηόινγε 

παηδηθή ρνξσδία ηεο Αγίαο Σξηάδαο Θεζζαινλίθεο. 

 

 

 

 

Παιδική Χορωδία Αγίας Τριάδος 

 ην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ε ελαζρόιεζε κε ην ρνξσδηαθό ηξαγνύδη κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη κε ζηόρν ηελ άλζηζε ηεο κνπζηθήο παηδείαο κέζα θαη έμσ από ην ζρνιείν. 

Σν ρνξσδηαθό ηξαγνύδη πινπηίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ελεξγνπνηεί δπλακηθά ην 

ζπγθηλεζηαθό θέληξν ηεο ςπρήο. Σα παηδηά πέξα από ηελ αηζζεηηθή απόιαπζε θαη 

θαιιηέξγεηα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύμνπλ ηνλ απηνέιεγρν, ηελ πεηζαξρία, ηελ 

ππαθνή ζηνπο θαλόλεο, λα ιεηηνπξγήζνπλ νκαδηθά, λα αλαιάβνπλ επζύλεο, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζπιινγηθά ζηε κνπζηθή έθθξαζε θαη δεκηνπξγία. Η νκαδηθή ρνξσδηαθή 

πξάμε πεξηνξίδεη ηελ πξνζσπηθή πξνβνιή θαη ην παηδί καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα 

πεηζαξρεί κέζα ζην ζύλνιν. 
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          ηα ρξόληα ηνπ έληνλνπ αηνκηθηζκνύ θαη αληαγσληζκνύ, ε εκπεηξία ηνπ 

ρνξσδηαθνύ ηξαγνπδηνύ σο αλάηαζε ςπρήο θαη γέθπξα επηθνηλσλίαο απνηειεί γηα ηνπο 

λένπο θάζε ειηθίαο, κηα ελ δπλάκεη πεγή γηα ην επ δελ. 

 

Ζωή Τζιλίκη, Εκπαιδευηικός Μουζικής 

 

  

 


