Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
Η Βυζαντινή Χορωδία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από ταλαντούχους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και
υποψηφίους Διδάκτορες του τομέα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας καί Ψαλτικῆς Τέχνης, οι οποίοι
ασκούνται στη Bυζαντινή Εκκλησιαστική και Παραδοσιακή Mουσική και ανταποκρίνονται στίς
απαιτήσεις της Σχολής και του Πανεπιστημίου ψάλλοντας υποδειγματικά τους ύμνους των
αρχαϊκών και βυζαντινών Λειτουργιών και Ακολουθιών στο Φροντιστήριο Λειτουργικής και
Ψαλτικής της Θεολογικής Σχολής.
Χοράρχης καί διδάσκαλος της Χορωδίας, είναι ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Στ.
Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής Bυζαντινής Mουσικολογίας, Ψαλτικής Tέχνης και Υμνολογίας,
στον τομέα Λατρείας, Αρχαιολογίας και Tέχνης, του Tμήματος Ποιμαντικής και Kοινωνικής
Θεολογίας του Α.Π.Θ.
Η Χορωδία παρουσιάζει σέ διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κατά τρόπο πρότυπο
και σύμφωνο με τις αρχές της παράδοσης της Λειτουργικής μουσικής, βυζαντινά και
μεταβυζαντινά μελουργήματα μεγάλων εκκλησιαστικών συνθετών. Συμμετέχει σε επετειακές
εορτές και εκδηλώσεις ιδρυμάτων, σε επιστημονικά συνέδρια της Θεολογικής Σχολής και του
Πανεπιστημίου γενικότερα.
Τα τελευταία δέκα χρόνια, έδωσε περί τις 60 συναυλίες, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος,
με σκοπό τη προβολή και συνάμα την οικονομική και ηθική στήριξη ιδρυμάτων και
πολιτιστικών οργανισμών της πόλης μας, με ομολογημένη επιτυχία.
Συνέδραμε επίσης στην παρουσίαση συναυλιών στις ΗΠΑ (Boston, New York), Kύπρο και
Κωνσταντινούπολη. Η Χορωδία έχει δεχθεί τον έπαινο και την επιβράβευση του Οικουμενικού
Πατριάρχου, των Πατριαρχών Ιεροσολύμων, Αλεξανδρείας, των Αρχιεπισκόπων Αμερικής,
Αλβανίας, Αθηνών και πολιτικών αρχόντων σε ιστορικές τελετές και εκδηλώσεις.
Η εργώδης δραστηριότητα της Χορωδίας έχει ως στόχο να προβάλλει στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό το θησαυρό της σπουδαίας και μεγάλης πολιτισμικής δημιουργίας του
ελληνορθοδόξου κόσμου, τον μακροβιότερο στον κόσμο (2500 ετών) γραπτό μουσικό μας
πολιτισμό.
Η Χορωδία έχει θέσει ως στόχο της την συστηματική έρευνα, παρουσίαση και
μουσικολογική ανάλυση άγνωστων μελουργημάτων της παράδοσής μας.
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Στο ρεπερτόριό της περιλαμβάνονται έργα των Μεγάλων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
μελουργών, ( περιοχών Μακεδονίας, Θράκης, Πόντου, Αγίου Όρους, κ.ά), όπως των Ιω.
Κουκουζέλη, Νικ. Ηθικού, Ιω. Κλαδά, Ξένου Κορώνη, Μαν. Χρυσάφη, Γερμανού Νέων Πατρών,
και πολλών άλλων, καθώς και Χορικά αρχαίων τραγωδιών, και Δημοτικά τραγούδια.
Συνεργάστηκε με Χορωδίες της Βοστώνης, του Βελιγραδίου, της Κωνσταντινούπολης κ.ά.
Η Χορωδία παρουσιάζεται συχνά στις Αίθουσες Τελετών του Α.Π.Θ.,

και σε

διακεκριμένους χώρους, όπως τους Ι. Ν. Αγίας Σοφίας, Αγ. Δημητρίου, Αγ. Γεωργίου Ροτόντα,
Παναγίας Δεξιάς, κ.ά, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού,

κ. α. Έχει μαγνητοσκοπήσει

διάφορες συναυλίες με έργα Βυζαντινών συνθετών για την TV 4E, ΕΤ3, TV 100. Ἐξέδωσε σὲ
δίσκους ἀκτίνας ὕμνους τῆς Οκτωήχου, παλαιὰ βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ μελουργήματα
των Χριστουγέννων, Μελωδήματα γιά τήν ἅλωση τῆς Πόλης. Η Χορωδία έχει τακτική παρουσία
στα Δημήτρια και μια καλλιτεχνική δημιουργία, αφιερωμένη στον φίλο, διδάσκαλο, και
συμπολίτη μας, Αγιο Δημήτριο, όπως είναι η έκδοση επιλεγμένων ύμνων από την ακολουθία και
από τη μεγάλη Εβδομάδα του πολιούχου, πολλών εξ αυτών ερμηνευθέντων για πρώτη φορά,
στα 1700 χρόνια ἀπό τό μαρτύριο τοῦ Μεγαλομάρτυρα.
Οι πρόβες της χορωδίας γίνονται κάθε ΠΕΜΠΤΗ η ΚΥΡΙΑΚΗ, ώρα 20.00 - 22.00 σε
αίθουσα της Σχολής, νέα μέλη γίνονται δεκτά μετά από ακρόαση.
Υπεύθυνος χορωδίας: π. Σπυρίδων Αντωνίου, επίκ. Καθηγητής
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. επικοινωνίας: 2310.99.96.18, και τηλ – fax 2310.99.66.77
ή στο santonio@past.auth.gr
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