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             Τν παξόλ εγρείξεκα, θαιιηηερληθό θαη εθπαηδεπηηθό, καο αθνξά όινπο: 

αθξναηέο, γνλείο αιιά θαη ηα λέα παηδηά, ζηα νπνία νη Μουσικοί Οραματισμοί ζα 

απνθαιύςνπλ ηελ νκνξθηά ησλ ήρσλ. Γηζηαθηηθά – νκνινγώ – θξάηεζα ζηα ρέξηα 

κνπ απηή ηε ζπιινγή, ξίρλνληάο ηεο αξθεηά ζπκπαζεηηθά βιέκκαηα, κέρξη λα 

απνθαζίζσ λα μνδέςσ ην ρξόλν αθξόαζεο πνπ ηεο αληηζηνηρεί. Πόζν ιάζνο είρα! 

Πξόθεηηαη γηα κηα κνπζηθή παλδαηζία, έλα αθξόακα απν αγγειηθέο παηδηθέο θσλέο 

πνπ κε άθεζαλ έθπιεθηε κε ηελ απόδνζή ηνπο ζε έλα ηόζν απαηηεηηθό ξεπεξηόξην. 

Δδώ πξέπεη λα ζπγραξώ ηε Εσή Τζηιίθε, ε νπνία ηόικεζε λα επηιέμεη αξθεηά απν ηα 

πην δύζθνια έξγα ηεο ρνξσδηαθήο ηέρλεο θαη λα ηα δηδάμεη ζηα παηδηά ηεο. 

Δλδεηθηηθά, ζην ξεπεξηόξην ηεο ρνξσδίαο πεξηιακβάλνληαη έξγα Διιήλσλ θαη μέλσλ 

ζπλζεηώλ όπσο ησλ J. S.  Bach, B. Pergolesi, G. Faure, A. Ramirez, K. Jenkins, Ν. 

Αζηξηλίδε, Μ. Θενδσξάθε, Μ. Χαηδηδάθη, Γ. Μαξθόπνπινπ, Γ. Σαββόπνπινπ, Χξ. 

Λενληή, Ση. Σπαλνπδάθε, Γ. Καηζαξνύ, Χξ. Μειηζζάξε, Γ. Βνύθαλνπ θ.ά. Ζ έθδνζε 

ηνπ cd πξαγκαηνπνηήζεθε κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκό ησλ δέθα ρξόλσλ απν ηελ ίδξπζε 

ηνπ Πεηξακαηηθνύ Σρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηελ παξάιιειε ίδξπζε 

ηεο ρνξσδίαο απν ηελ θαζεγήηξηα κνπζηθήο Εσή Τζηιίθε. Σην cd πεξηιακβάλνληαη 

αλζνινγεκέλα ηξαγνύδηα απν ηξεηο ερνγξαθεκέλεο ζπλαπιίεο ηεο ρνξσδίαο ζην 

ακθηζέαηξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Αθνύγνληαη ηξαγνύδηα πξνζεπρήο, κεηαμύ ησλ 

άιισλ κηα ζαπκάζηα εξκελεία ηνπ Stabat Mater Dolorosa ηνπ Πεξγθνιέδη, ηξαγνύδηα 

απν ηελ ειιεληθή έληερλε κνπζηθή,  έλα αθηέξσκα ζηνπο Λόξθα θαη Χαηδηδάθη, αιιά 

θαη απν ηελ μέλε κνληέξλα κνπζηθή. Σνιίζη κε εμαηξεηηθά πεηζαξρεκέλεο θαη 

όκνξθεο θσλέο, ε Χαξνύια Πάπαξε θαη ε Χξπζνύια Σηαζνπνύινπ. Σεκαληηθή ε 

ζπκβνιή ηεο νξγαληθήο ζπλνδείαο απν ηνπο Μηράιε Καλαηίδε ζην βηνιί, Σηέθαλν 

Ναικπάληε ζε θηζάξα θαη αξκόλην, Διέλε Βνζληάδνπ ζηα θξνπζηά θαη Γηνπλόλα 

Ταβιαξίδνπ ζην πηάλν. Θα θιείζσ ηελ παξνπζίαζε κε ηελ επρή ηεο Εσήο Τζηιίθε, 

έηζη όπσο ηε δηαηππώλεη ζην επηκειεκέλν έλζεην ηνπ δίζθνπ θαη ηελ νπνία 

ζπλππνγξάθσ. «Δύρνκαη νη γιπθέο κεισδίεο ησλ παηδηθώλ θσλώλ, έλα δώξν αγάπεο, 

ζηνραζκνύ, καγείαο θαη νλείξνπ, λα ζπληξνθεύνπλ θάζε αθξναηή ζε έλα νδνηπνξηθό 

γεκάην πινύζηεο εηθόλεο θαη ζπγθηλήζεηο». Καιή ζαο αθξόαζε! 
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