
 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ «ΕΛΠΙΔΑ» 
 

Η χορωδία των Εκπαιδευτθρίων «Ελπίδα» αποτελείται από όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ Δϋ, 

Εϋ και Σϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ χολείου, χωρίσ επιλογι, και λειτουργεί από το 2013 μζςα ςτα 

πλαίςια του ωρολογίου προγράμματοσ του ςχολείου. Αποτελεί υποχρεωτικό μάκθμα του 

ςχολείου, το οποίο διδάςκεται μία ϊρα ςε εβδομαδιαία βάςθ.  

 Η χορωδία καλφπτει τισ εκδθλώςεισ του ςχολείου, ςυμμετζχει ςτισ ςχολικζσ γιορτζσ, 

κακϊσ και ςε ποικίλεσ άλλεσ ευκαιρίεσ.  

 Ζχει ψάλει πολλζσ φορζσ ςτθ Θεία Λειτουργία κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ 

εκκλθςιαςμοφ.  

 Επίςθσ, ζχει ςυμμετάςχει ςε εκδθλϊςεισ του Διμου υκεών για τουσ Σρεισ Ιεράρχεσ. 

 Ζχει επίςθσ προςκλθκεί να τραγουδιςει ςε εκδθλϊςεισ τθσ Παμμακεδονικισ 

Ομοςπονδίασ Πολιτιςτικών υλλόγων τόςο Βελλίδειο ςυνεδριακό κζντρο, όςο και ςτο 

Καυτανηόγλειο τάδιο.  

 

ΤΜΜΕΣΟΧΕ- ΔΙΑΚΡΙΕΙ: 

 Ζχει πάρει μζροσ ςτο 1ο και ςτο 2ο Ευρωπαϊκό Φεςτιβάλ ςχολικών χορωδιών Διμου 

Καλαμαριάσ, αποςπϊντασ πολφ κετικά ςχόλια, κακϊσ και βραβεία ρεπερτορίου και 

ερμθνευτικισ απόδοςθσ.  

 Ζχει επίςθσ ανεβάςει με μεγάλθ επιτυχία μουςικοκεατρικι παράςταςθ αφιερωμζνθ 

ςτο Μεςολόγγι, τραγουδϊντασ μεγάλο μζροσ από τουσ «Ελεφκερουσ 

Πολιορκθμζνουσ» του ολωμοφ ςε ςυνκζςεισ του Γιάννθ Μαρκόπουλου, με τθν οποία 

πιρε μζροσ ςτουσ κεατρικοφσ αγϊνεσ «Ακτίσ Ονείρου»,  όπου απζςπαςε το βραβείο 

ερμθνείασ.  

 Επίςθσ, τον Μάιο του 2019 πιρε μζροσ ςτθν 24θ Χορωδιακι ςυνάντθςθ Δ.. 

Αςβεςτοχωρίου με εντυπωςιακό ρεπερτόριο.  

 Κατά τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ ςυμμετείχε ςε υναυλία Θρθςκευτικισ 

Μουςικισ που διοργάνωςε το Κζντρο Ελλθνικισ Παιδείασ (Εκπαιδευτιρια Μαίρθσ 

Ράπτου) ςτθ Λάριςα. 

 Παράλλθλα, πιρε μζροσ ςτον διαγωνιςμό που διοργάνωςε ο φνδεςμοσ Φίλων Οχυροφ 

Ιςτίμπεθ ςχετικά με τθ Μάχθ των Οχυρών με τραγοφδι- δθμιουργία των 

Εκπαιδευτθρίων, ςτον οποίο διαγωνιςμό κατζκτθςε τθν πρώτθ κζςθ ςτθν κατθγορία 

«Σραγοφδι», ενϊ ωσ ζπακλο κζρδιςε ζνα 4ιμερο ταξίδι ςτθ Νορμανδία. 

 

 



 

ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ 

Σο ςχολείο δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε κζματα εκελοντιςμοφ και κοινωνικισ 

προςφοράσ, για το λόγο αυτό θ χορωδία του ςχολείου ςυμμετείχε ςε ςειρά τζτοιων 

εκδθλϊςεων: 

 Ζχει ςυχνά προςκλθκεί να τραγουδιςει ςε εκδθλϊςεισ του ςυλλόγου εκελοντών 

αιμοδοτών «Πθγι Ζωισ» ςτθν αίκουςα τελετϊν του Α.Π.Θ και ςτο Βελλίδειο 

υνεδριακό Κζντρο.  

 Σον Ιοφνιο του 2018 ιταν μια από τισ χορωδίεσ που προςκλικθκε από το Ε.ΚΕ.Α (Εκνικό 

Κζντρο Αιμοδοςίασ) ςτισ εκδθλϊςεισ για τθν Παγκόςμια Ημζρα Εκελοντι Αιμοδότθ 

ςτο Βελλίδειο. 

 Ζχει επίςθσ ςυμμετάςχει ωσ προςκεκλθμζνθ χορωδία ςτθν επιςτθμονικι θμερίδα 

«Γυναίκα και πολλαπλι ςκλιρυνςθ», που διοργάνωςε θ Νευρολογικι κλινικι του 

Νοςοκομείου Παπαγεωργίου. 

 τισ αρχζσ του ςχολικοφ ζτουσ 2017-18 είχε τθν τιμι να προςκλθκεί από τθν οργάνωςθ 

«KIDS SAVE LIVES» ςτθν Ευρωπαϊκι Ημζρα Επανεκκίνθςθσ Καρδιάσ ςτθν Αίκουςα 

Σελετϊν του ΑΠΘ για να ερμθνεφςει το τραγοφδι «Σα παιδιά ςϊηουν ηωζσ», το οποίο το 

δθμιοφργθςαν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου μζςα ςτα πλαίςια του βιωματικοφ 

ςεμιναρίου «KIDS SAVE LIVES» που πραγματοποιικθκε κατά το προθγοφμενο ςχολικό 

ζτοσ ςτο ςχολείο μασ. 

 Επίςθσ, προγραμματίηεται θ ςυμμετοχι τθσ χορωδίασ τον Ιοφνιο του 2019 ςε εκδιλωςθ 

με κζμα τθν Αςφαλι Χριςθ του Διαδικτφου ςτθ Λζςχθ Αξιωματικϊν Θεςςαλονίκθσ. 

 

Διδαςκαλία- διεφκυνςθ χορωδίασ:  Φοίβθ Μυτιλθναίου 

 
 Παράλλθλα με τθν επίςθμθ χορωδία του ςχολείου, λειτουργεί τμιμα βυηαντινισ 

μουςικισ, που καλφπτει ψάλλοντασ γιορτζσ και εκδθλϊςεισ, αλλά κυρίωσ τουσ ςχολικοφσ 

εκκλθςιαςμοφσ.  

 Επίςθσ, λειτουργεί και χορωδία με τουσ μικρότερουσ μακθτζσ τθσ Βϋ και Γϋ Δθμοτικοφ 

του ςχολείου μασ, με τθ μορφι φυτώριου, το οποίο δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 

παραδοςιακι μουςικι. 

 

Διδαςκαλία- διεφκυνςθ Βυηαντινισ χορωδίασ- φυτϊριου: Κωνςταντίνοσ Βοςκίδθσ 

 


