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Με την υποστήριξη της  Στέγης Ελληνικών Χορωδιών 

 

 

 

 

 

 

Μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Χορικής Αοιδής 

mailto:odeioimp2020@gmail.com


Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος: 

 Το Ωδείο Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου σε συνδιοργάνωση με την Πανελλήνια 

Ένωση Διευθυντών Χορωδιών. και το Δημοτικό Ωδείο Δήμου Δελφών, με την υποστήριξη 

της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα δύο μηνών που απευθύνεται σε μουσικούς με ενδιαφέρον για την 

αρχαία ελληνική μουσική παράδοση. Τα μαθήματα εστιάζουν σε μια σειρά σημαντικών 

δεξιοτήτων όπως: 

 

• Χορικά άσματα αρχαίων μελωδιών που έχουν διασωθεί σε μορφή αρχαίας 

ελληνικής παρασημαντικής (αρχαίες «νότες»). 

• Χορικά άσματα από αποσπάσματα αρχαϊκής επικής ποίησης μελοποιημένα και 

ενορχηστρωμένα βάσει της αρχαίας ελληνικής μουσικής θεωρίας 

• Αρχαία ελληνική μουσική θεωρία 

• Ακουστικές και φωνητικές ασκήσεις 

• Διδασκαλία της ανασυντεθειμένης προφοράς του αρχαίου λόγου 

• Ασκήσεις προσωδίας και μετρικής 

• Μουσική Ιστορία: τα μουσικά όργανα, τα είδη της μουσικής, τα είδη της ποίησης, 

η θέση της μουσικής στην κοινωνία, η έννοια της μουσικής κατά τους αρχαίους. 

• Βασική φιλολογική ανάλυση των αρχαίων κειμένων με στόχο την κατανόηση του 

νοήματος τους 

 

Στο πρόγραμμα αυτό θα γίνεται ένα ομαδικό μάθημα/πρόβα κάθε Τετάρτη 18:00 - 

19:30 καθώς και ένα σύντομο ατομικό μάθημα διάρκειας 15 λεπτών πριν το ομαδικό. Οι 

ώρες διαθεσιμότητας του ατομικού θα είναι από το μεσημέρι μέχρι και την έναρξη του 

ομαδικού κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή.  

 Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Google Meetings, 

μέσω συνδέσμου που θα κοινοποιηθεί με το πέρας της εγγραφής. Όλοι οι συμμετέχοντες θα 

λάβουν πιστοποιητικό φοίτησης.  

 Συμμετέχοντες που δεν παρίστανται στα μαθήματα ή δεν είναι ταμειακώς εντάξει δε 

θα λάβουν πιστοποιητικό φοίτησης. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί από τον διδάσκοντα και 

τον Διευθυντή σπουδών του Ωδείου πριν το τέλος του προγράμματος. Δεν προβλέπεται 

επιστροφή χρημάτων.   

   Το συνολικό κόστος του προγράμματος  ανέρχεται στα 100€. Για τα μέλη της 

Π.Ε.ΔΙ.ΧΟ και της Στέγης Ελληνικών Χορωδιών υπάρχει έκπτωση 20% και το συνολικό 



κόστος ανέρχεται στα 80€.. Για τους τρόπους πληρωμής ισχύει η οικονομική πολιτική του 

Ωδείου. 

 

Εκπαιδευτικό υλικό: 

           Τα μαθήματα στο ατομικό θα επικεντρώνονται κυρίως στην εκμάθηση της αρχαίας 

προφοράς, προσωδίας και του εμμέτρου λόγου. Στο ομαδικό θα γίνονται όλα τα θεωρητικά 

μαθήματα (μουσική θεωρία, ιστορία, φιλολογικές αναλύσεις, κ.α.) και όλα τα πρακτικά με 

εξαίρεση αυτών που θα γίνονται στο ατομικό (φωνητικές, ακουστικές ασκήσεις, χορικά 

άσματα, κ.α.). Το ομαδικό μάθημα θα χωρίζεται σε δύο μέρη, στο πρώτο μέρος θα 

διδάσκονται τα θεωρητικά ενώ στο δεύτερο τα πρακτικά.  

Η διδασκαλία του προγράμματος καθώς και η μουσική εκτέλεση των χορωδιακών 

έργων θα πραγματοποιηθούν με συνοδεία αρχαίου ελληνικού αυλού και αρχαίας ελληνικής 

λύρας/κιθάρας από τους μουσικούς της μουσικής ομάδος «Ευτέρπη»: Αντώνιο Κτενά και 

Κωνσταντίνο Φραγκή. 

Με το τέλος κάθε ομαδικού μαθήματος οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μέσω 

email αναλυτικές σημειώσεις και συνοπτικά βίντεο με όλες τις αναφορές του μαθήματος. 

 

 

Διαδικασία Εγγραφής: 

 Δικαίωμα εγγραφής έχουν, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, όλοι οι επαγγελματίες 

ή ερασιτέχνες μουσικοί άνω των 16 ετών.  Ο υποψήφιος προς εγγραφή θα πρέπει να έχει ως 

ελάχιστο προαπαιτούμενο «σωστή» φωνή και μουσική αντίληψη.  

 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στο Ωδείο 

της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου. Στο πεδίο «Σχολή Ωδείου» θα πρέπει να 

συμπληρώσουν «Μαθήματα αρχαίας ελληνικής μουσικής» και στο πεδίο τάξη  

“Μαθήματα αρχαίας ελληνικής χορικής αοιδής”. Στο πεδίο καθηγητής θα αναγράφεται ο 

διδάσκων Κτενάς Αντώνιος. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί με email στον διδάσκοντα 

info@euterpe.vision, τον Διευθυντή dr.efstathiosarvanitis@gmail.com και στο email του 

Ωδείου odeioimp2020@gmail.com  Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να επισυνάψετε σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα έως 250 λέξεις.  
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 Λήξη αποστολής αιτήσεων είναι Τετάρτη 5 Μαΐου. Οι αιτούντες εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας θα λάβουν email με τον σύνδεσμο παρακολούθησης (link) 

και σχετικές οδηγίες. Το Ωδείο μπορεί να μεταβάλλει τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 

ή να τροποποιήσει το πρόγραμμα δημιουργώντας νέες θέσεις μαθητείας στην περίπτωση 

μεγάλου ενδιαφέροντος. Τέλος το Ωδείο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαγράψει ή 

να μη δεχτεί μαθητή σύμφωνα με τον εσωτερικό του κανονισμό του και τις ισχύουσες 

διατάξεις του Υπ. Πολιτισμού που διέπουν τη λειτουργία των αναγνωρισμένων Ωδείων στη 

χώρα μας.  

 

Για το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου 

 

Δρ Ευστάθιος Αρβανίτης 

Διευθυντής 

Κτενάς Αντώνιος 

Διδάσκων Καθηγητής 

 

 

 

 

 


