
 

Αξιότιμοι  Κύριοι,  

Ο Διαγωνισμός Χορωδιών «Τάσος Παππάς» είναι αφιερωμένος στη μνήμη ενός πρωτοπόρου 

μαέστρου και  καθηγητή του Κρατικού  Ωδείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος στο σύντομο διάστημα 

της ζωής του διακρίθηκε τόσο ως διευθυντής των χορωδιών του Κ.Ω.Θ  και του Αμερικανικού 

Κολλεγίου Θεσσαλονίκης «Ανατόλια», αλλά και ως συνθέτης χορωδιακών έργων. Ο 

διαγωνισμός αυτός έχει ως σκοπό την ανάδειξη της  ποιοτικής χορωδιακής μουσικής για 

παιδιά και νέους στην Ελλάδα, μέσω της καλλιέργειας του ομαδικού πνεύματος και της  

ευγενούς άμιλλας. Παράλληλα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά και τους μαέστρους να ακούσουν 

άλλες χορωδίες, να γνωρίσουν το χορωδιακό έργο των  Ελλήνων συνθετών,  να εμπλουτίσουν 

τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους με τις εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις 

και συμβουλές της κριτικής επιτροπής που δίνονται γραπτά σε κάθε χορωδία χωριστά.  

Για την υλοποίηση του διαγωνισμού αυτού, το Τμήμα Επιμορφωτικών Προγραμμάτων της  

Χ.Α.Ν.Θ.  συνεργάζεται με το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - Κ.Ω.Θ., την Αντιδημαρχία 

Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

καθώς  και τρεις καταξιωμένες μαέστρους χορωδιών που συμμετέχουν αφιλοκερδώς στην 

προσπάθεια αυτή  και αποτελούν την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, τις  κ.κ. Εριφύλη 

Δαμιανού, Μαίρη Κωνσταντινίδου και Μαρία Μελιγκοπούλου. Γενική συντονίστρια στην 

οργάνωση του διαγωνισμού, είναι η κ. Λέττη Παππά,  κόρη του αείμνηστου Τάσου Παππά, 

καταξιωμένη πιανίστα, παιδαγωγός, καθηγήτρια του Δημοτικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. 

Ο 1ος Διαγωνισμός Χορωδιών «Τάσος Παππάς» για Παιδικές και Νεανικές Χορωδίες, έγινε στις 

3 Μαρτίου 2019, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και 

συμμετείχαν συνολικά 6 χορωδίες.  Ο 2ος Πανελλήνιος Μουσικός Διαγωνισμός Χορωδιών 

«Τάσος Παππάς», είχε προγραμματιστεί  για τις 8 Μαρτίου 2020 στην Θεσσαλονίκη, 

αναβλήθηκε όμως λόγω πανδημίας.   

Ο 3ος Πανελλήνιος Μουσικός Διαγωνισμός Χορωδιών «Τάσος Παππάς»  προβλέπεται να γίνει 

στην Θεσσαλονίκη μέσα στην σχολική περίοδο 2021-22, μόλις το επιτρέψουν οι 

επιδημιολογικές συνθήκες και με την τήρηση όλων των τα προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. 

Ενδεικτική ημερομηνία διεξαγωγής του 3ου διαγωνισμού είναι οι 21-22 Νοεμβρίου 2021.  



 Είναι αξιοσημείωτο ότι αρκετές σχολικές χορωδίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Για τον λόγο αυτό ζητούμε την 

έγκριση του Υπουργείου για την συμμετοχή τους. Στην κατηγορία Παιδικές Χορωδίες έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής χορωδίες με μέλη αγόρια και κορίτσια ηλικίας έως 15 ετών (Δημοτικό, 

Γυμνάσιο). Στην κατηγορία Νεανικές Χορωδίες ομοίων ή μικτών φωνών, έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής χορωδίες με μέλη αγόρια και κορίτσια ή μόνο κορίτσια ή μόνο αγόρια ηλικίας έως 

25 ετών (Λύκειο, Μεταλυκειακή εκπαίδευση).  Όλες οι πληροφορίες για την διοργάνωση 

υπάρχουν στο: https://ymca.gr/pro.../mousikos-diagonismos-tasos-pappas/ 

 

Οι χορωδίες θα βαθμολογηθούν με τα εξής κριτήρια: 

 Ποιότητα και ομοιογένεια ήχου (sound quality) 

 Τονική απόδοση (intonation) 

 Πιστή απόδοση της παρτιτούρας (score fidelity) 

 Μουσική ερμηνεία των έργων (interpretation) ανάλογα με την εποχή και το ύφος τους 

 Επιλογή ρεπερτορίου (ποικιλία εποχών – συνδυασμός έργων – επίπεδο δυσκολίας 
ανάλογο με τις δυνατότητες της χορωδίας) 

 Μουσική επικοινωνία μαέστρου και χορωδίας 

Κάθε χορωδία θα ερμηνεύσει 4 έργα: 

 Επιβεβλημένο, το οποίο ορίζεται από την κριτική επιτροπή και παραδίδεται στις 
διαγωνιζόμενες χορωδίες με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο διαγωνισμό. 

 Ένα αυθεντικό χορωδιακό έργο Έλληνα συνθέτη (όχι διασκευή). 

 Δύο έργα ελεύθερης επιλογής. 

Συνολική διάρκεια έργων: 8 – 12 λεπτά. Τα έργα μπορεί να είναι a capella ή με αυθεντική 

συνοδεία πιάνου. 

Οι χορωδίες θα βαθμολογηθούν με κλίμακα 1 – 40. 

 01-10 Επιτυχής Συμμετοχή  

 11-20 Γ΄ Βραβείο,  

 21-30 Β΄ Βραβείο  

 31-40 Α΄ Βραβείο 

Η κριτική επιτροπή πέραν των βραβείων, έχει δικαίωμα να απονείμει και επαίνους ή ειδικά 

βραβεία. Τα πρώτα βραβεία της κάθε κατηγορίας θα εμφανιστούν από κοινού με τα πρώτα 

βραβεία του διαγωνισμού των οργάνων σε συναυλία που θα διοργανώσει ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης σε κεντρική αίθουσα της πόλης.. 

Την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού, η προετοιμασία των Χορωδιών με ζέσταμα φωνών 

και σκηνική πρόβα στον χώρο που θα διαγωνιστούν, υπολογίζεται περίπου στα 30’ ανά 

χορωδία. Η διαγωνιστική φάση υπολογίζεται περίπου στα 15’ ανά χορωδία.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fymca.gr%2Fpro...%2Fmousikos-diagonismos-tasos-pappas%2F%3Ffbclid%3DIwAR3j9uU9hC2RhgqUqObJaceJcfZro94kikXi_P1DMCIKfCquKUQVA9gFyDU&h=AT2Lk1N3-ICPMJ89nD2yqDnIH-hLwsjFZ_zmA-zSqsS-kbldmukv_L7ETgDU9-nyQ5OMc6Uw-XwWUH9YQ7XAjsqyu929PriEpqeWGMITBl1IREvcO8w_9i8dxJnB2LnetbamoSQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3jxb7ZVhQcJvjm57AZMDvtkwdGMh5hAz_kC-H96JOpg4aegZXyXSUT20sJw1QQSawWsFVjqEtE-WruNBZFT5-1iE70QyRAeH_c_toadelVYAb7rNJvyY6PlVLJaBR1gmmzHQfg0c9deG68pqV6S8-BQOg


Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι χορωδίες μπορούν να παρακολουθήσουν τις άλλες 

χορωδίες που διαγωνίζονται. Ο συνολικός χρόνος παρουσίασης εξαρτάται από τον αριθμό των 

χορωδιών που θα συμμετάσχουν. Η σειρά εμφάνισης των διαγωνιζομένων χορωδιών θα 

καθοριστεί έπειτα από κλήρωση και θα ανακοινωθεί 3 μέρες πριν το διαγωνισμό Κατά την 1η 

διοργάνωση (2019) ο συνολικός χρόνος παρουσίασης όλων των χορωδιών που διαγωνίστηκαν 

ήταν περίπου 85’ 

Μετά την διεξαγωγή του διαγωνισμού προβλέπεται συζήτηση των μελών της κριτικής 

επιτροπής με τους μαέστρους των χορωδιών με στόχο την  γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και 

προτάσεων για την περαιτέρω βελτίωση της διοργάνωσης. Στην συζήτηση που ακολούθησε 

την 1η διοργάνωση, οι μαέστροι των χορωδιών  που συμμετείχαν  επεσήμαναν το υψηλό 

επίπεδο του διαγωνισμού, μουσικά και οργανωτικά.  

Η συμμετοχή των σχολικών χορωδιών στον διαγωνισμό θα είναι δωρεάν. Η οργανωτική 

επιτροπή του διαγωνισμού,  έχει καταθέσει αιτήματα χρηματοδότησης  και χορηγιών σε 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την κάλυψη των οργανωτικών εξόδων. 

Στο σημείο αυτό πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής καθώς 

και τα μέλη της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού, συμμετέχουν αφιλοκερδώς.  

 

Ευελπιστούμε στην θετική  σας γνωμοδότηση. Η έγκρισή σας για τη συμμετοχή των σχολικών 

χορωδιών στον Διαγωνισμό, είναι πολύ σημαντική για την συνέχιση του έργου μας που έχει ως 

στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη του εξαιρετικού μουσικού δυναμικού που υπάρχει στη 

χώρα μας, μέσα από την καλλιέργεια της μουσικής χορωδιακής παιδείας, του ομαδικού 

πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών των Ελληνικών σχολείων.  

Με εκτίμηση, 

Δέσποινα Ζηκοπούλου 

Υπεύθυνη Τομέα Εκπαίδευσης Χ.Α.Ν.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


