
 

 
                               

           

 

 
 
 

                        ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Από  1 έως 18 Μαρτίου 2018 

Η 10η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

  

 

Μία πολύ σηµαντική Πολιτιστική και Εκπαιδευτική εκδήλωση 

διοργανώνεται στα πλαίσια του 36ου  ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας 

τον προσεχή Μάρτιο του 2018 στην Καρδίτσα, που αφορά όλες τις 

σχολικές Χορωδίες της Ελλάδος, µε πρωτοβουλία της Πανελλήνιας 

Οµοσπονδίας Χορωδιών και ∆ιευθυντών Χορωδίας και της 

∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.  

Συγκεκριµένα, η 10η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ του 36ου  ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας, κορυφαίου 

Φεστιβαλικού θεσµού και πρότυπο επαρχιακού Φεστιβάλ, θα 



πραγµατοποιηθεί από 1- 18 Μαρτίου 2018, στην πόλη της 

Καρδίτσας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευµάτων.   Πρόκειται για το µεγαλύτερο Φεστιβάλ Χορωδιών  

παγκοσµίως µε  την συµµετοχή 130  χορωδιών από Ελλάδα και το 

εξωτερικό, συνεργαζόµενο  µε  τρία µεγάλα φεστιβάλ-διαγωνισµούς  

του εξωτερικού.  

Η 10η ∆ιεθνής Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών είναι 

αφιερωµένη στους κορυφαίους συνθέτες Claude Debussy (1862-

1918) για τα 100 χρόνια από το θάνατό του, Gioachino Rossini (1792-

1868) για τα 150 χρόνια από το θάνατό του, Charles Gounod (1818-

1893) για τα 200 χρόνια από τη γέννησή του, François Couperin 

(1668-1733) για τα 350 χρόνια από τη γέννησή του, Giulio Caccini 

(1550-1618) για τα 400 χρόνια από το θάνατό του, Pomponio Nenna 

(1550-1618) για τα 400 χρόνια από το θάνατό του, Adriano Banchieri 

(1568-1634) για τα 450 χρόνια από τη γέννησή του, Loyset Compère 

(1445-1518) για τα 500 χρόνια από το θάνατό του και Pierre de La 

Rue (1460-1518) για τα 500 χρόνια από το θάνατό του. 

Πρόκειται για ένα µοναδικό θεσµό µε τον οποίο γίνεται 

ουσιαστική αισθητική παρέµβαση στην ουσία της Καλλιτεχνικής 

Αγωγής και Παιδείας. 

Για δέκατη φορά πραγµατοποιείται ένας Χορωδιακός Θεσµός 

που αφορά όλες τις σχολικές Χορωδίες (παιδικές-νεανικές) και 

βοηθά στην ανάπτυξη της µουσικής και Χορωδιακής εκπαίδευσης 

του τόπου µας. Πρόκειται για µια Χορωδιακή Πανδαισία από 

σχολικές χορωδίες της Ελλάδος, καθώς και την συµµετοχή εκλεκτών 

ξένων χορωδιών. 

Στην 10η ∆ιεθνή Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών µπορούν να 

λάβουν µέρος σχολικές χορωδίες (παιδικές-νεανικές-µεικτές) από 



σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, που θα δηλώσουν συµµετοχή. 

Η εκδήλωση πραγµατοποιείται στα πλαίσια του 36ου  

∆ιεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Καρδίτσας, που αποτελεί κορυφαίο 

µουσικό και πολιτιστικό θεσµό του Νοµού Καρδίτσας και τελεί υπό 

την καλλιτεχνική διεύθυνση του  καθηγητή και Μαέστρου  Νίκου 

Ευθυµιάδη. 

Το πρόγραµµα είναι διαρκείας 10-20 λεπτών για κάθε 

Χορωδία. Σε όλες τις χορωδίες και τους διευθυντές θα δοθούν 

∆ιπλώµατα Συµµετοχής. 

Είναι δε γνωστό ότι ο κορυφαίος Ελβετός παιδαγωγός 

Πεσταλότζι θεωρεί  την χορωδία ως το αναντικατάστατο µέσο για την 

ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων διαµέσου της σχολικής 

εκπαίδευσης. 

Η 10η ∆ιεθνής Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών αποτελεί το 

βήµα παρουσίασης της σηµαντικής δουλειάς, που επιτελούν οι 

καθηγητές Μουσικής στα σχολεία.  

Στόχος της διοργάνωσης  είναι η καλλιέργεια της 

Χορωδιακής Τέχνης ως δηµιούργηµα του Αρχαίου Ελληνικού 

Πολιτισµού, η φωνητική εξάσκηση των µαθητών και η ενθάρρυνση 

των σχολικών µονάδων στη δηµιουργία αξιόλογων Χορωδιών, οι 

οποίες µπορούν  να εκπροσωπούν την Ελλάδα σε ∆ιεθνή Φεστιβάλ, 

∆ιαγωνισµούς και Συναντήσεις Χορωδιών. Παράλληλα, 

αναδεικνύεται το τεράστιο εκπαιδευτικό έργο του Καθηγητή 

Μουσικής της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

διαµέσου του Χορωδιακού εργαλείου. 



Επίσης, θα υπάρξουν και πρώτες παγκόσµιες εκτελέσεις σε 

έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών, ύστερα από παραγγελία του 

Φεστιβάλ σε σηµαντικούς συνθέτες. 

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας αναλαµβάνει να προωθήσει 

τις καλύτερες σχολικές χορωδίες (εφ’ όσον το επιθυµούν) να 

εµφανιστούν σε σηµαντικές συναυλίες, ∆ιαγωνισµούς  και Φεστιβάλ 

του εξωτερικού. 

Θα υπάρξει και ∆ιεθνής Κριτική Επιτροπή, η οποία θα 

επιλέξει τις καλύτερες σχολικές Χορωδίες. 

 

Στη διοργάνωση συµµετέχουν η Ιερά Μητρόπολη 

Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, η Περιφερειακή Ενότητα 

Καρδίτσας (Περιφέρεια Θεσσαλίας),  ο ∆ήµος Καρδίτσας, ο ∆ήµος 

Μουζακίου  και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Χορωδιών και διευθυντών 

Χορωδίας. 

Επισηµαίνεται πως οι Συναντήσεις Σχολικών Χορωδιών είναι 

κάτι πρωτότυπο, µοναδικό, πολύ όµορφο, µε Καλλιτεχνική, 

Ψυχαγωγική και Επιµορφωτική Χροιά, µε πρωταγωνιστές µαθητές 

των ∆ηµοτικών και Γυµνασίων όλης της Χώρας. 

Βασική επιδίωξη είναι µέσω της εκδήλωσης η προσέγγιση 

της µαθητιώσας νεολαίας µε την αρχαία ελληνική µουσική,  την 

πολυφωνική µουσική του 15ου–16ου αιώνα, αλλά και τη σύγχρονη 

ελληνική δηµιουργία. 

Εκατοντάδες µαθητές δουλεύουν εντατικά, συστηµατικά και 

πειθαρχηµένα επί µήνες για να προσφέρουν ένα σπουδαίο µουσικό 

αποτέλεσµα. Η άριστη συνεργασία διευθυντή, Συλλόγου 



∆ιδασκόντων και εξειδικευµένου και δυναµικού Καθηγητή Μουσικής 

δείχνει ότι µπορεί να γίνουν θαύµατα στο σχολείο.       

Οι ∆ιεθνείς Συναντήσεις Σχολικών Χορωδιών αποτελούν µια 

σηµαντική τοµή για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό της Ελλάδος. 

Το πρόγραµµα του Φεστιβάλ παρουσιάζει ο κορυφαίος 

ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΑΛΑΣ. 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής οι σχολικές 

Χορωδίες µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του ∆ιεθνούς 

Φεστιβάλ Καρδίτσας, Κολοκοτρώνη 38 & Ύδρας, τηλ : 24410-

75440,42896 και fax : 24410-21970, e-mail :nke@otenet.gr 

 

ΛΗΞΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   15  ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ  2017 

 


