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Ένα πειραµατικό πρόγραµµα χορωδίας ανάµεσα σε προσφυγόπουλα και τα παιδιά ελληνικής 
παιδικής χορωδίας, εφαρµόστηκε για 4 µήνες στο πλαίσιο του φεστιβάλ παιδικών-νεανικών 
χορωδιών του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΜΜΘ), µε την πρωτοβουλία µέλους του ΔΣ 
του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ) και τη συνεργασία της ελληνικής 
χορωδίας. Τα προσφυγόπουλα παρακολούθησαν µαθήµατα-πρόβες χορωδίας µαζί µε τα 
ελληνόπουλα, σε ένα κοινό χορωδιακό ρεπερτόριο που παρουσιάστηκε σε δυο συναυλίες, µια 
στο ΜΜΘ και µια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Περιγράφεται η διαδικασία 
σχεδιασµού και υλοποίησης του προγράµµατος, γίνεται η αποτίµησή του και παρατίθενται 
προτάσεις για µελλοντικές εφαρµογές. 
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An experimental choral program between refugee kids and members of a Greek children's 
choir, was implemented for 4 months during the children's and youth choir Festival 
preparation, organized by the Thessaloniki Concert Hall, with the initiative of a member of 
the Board the Thessaloniki Concert Hall and the collaboration of the Greek choir. The 
refugees attended choir rehearsals together with the Greek children, they sang the same 
choral repertoire, which was presented at two concerts, one at the Thessaloniki Concert Hall 
and one at the Thessaloniki Book Festival. The article describes the process of planning and 
implementing the program, followed by an evaluation of the proposals for future applications. 
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Εισαγωγή 

Με την έντονη µεταναστευτική κινητικότητα των τελευταίων ετών, βιώνουµε µια νέα 
τάξη πραγµάτων, µε δραστικές µεταβολές στην δεδοµένη κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες κοινωνική δοµή των κρατών, η οποία χαρακτηριζόταν από εθνική 
οµοιογένεια, ιδιαίτερα των χωρών της Ευρώπης. Η µετακίνηση των λαών κατά τις 
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προηγούµενε δεκαετίες δεν χαρακτηριζόταν από τη µαζικότητα µε την οποία σήµερα, 
οι χώρες της Ευρώπης υποδέχονται ξένο πληθυσµό, υπό τη µορφή προσφύγων, είτε 
πολέµου, είτε πολιτικών (Guillot, 2017· Eurostat, 2018). Ο πόλεµος στη Μέση 
Ανατολή δηµιουργεί, ακόµη και σήµερα, χιλιάδες πρόσφυγες, οι οποίοι µε νόµιµα ή 
παράνοµα µέσα εισέρχονται στη χώρα µας, κυρίως λόγω γεωγραφικής εγγύτητας, 
αλλά και λόγω της ιδιότητάς της ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς τη 
βλέπουν ως ενδιάµεσο σταθµό για τη µόνιµη µετεγκατάστασή τους στην κεντρική και 
βόρεια Ευρώπη (Μπελαβίλας, 2016). Παρόλα αυτά, ένας σηµαντικός αριθµός 
µεταναστών παραµένει στη χώρα µας και απορροφάται σταδιακά από την τοπική 
κοινωνία. 

Το πρώτο επίπεδο επαφής µε την Ελληνική κοινωνία, σύµφωνα µε την 
ελληνική νοµοθεσία για την υποδοχή και ταυτοποίηση των µεταναστών στη χώρα (Ν. 
4375/2016 - ΦΕΚ 51/Α/3-4-2916), αποτελούν οι χώροι υποδοχής, οι οποίοι, παρά το 
γεγονός ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για καθαριότητα, σίτιση, στέγαση 
και ένδυση, δεν αποτελούν θετική εµπειρία, καθώς λόγω του υπερπληθυσµού που 
φιλοξενούν, οι συνθήκες διαβίωσης, από ανεκτές µεταβάλλονται ακόµη και σε 
απάνθρωπες (Bernhard, 2018). 

Δεύτερο επίπεδο επαφής αποτελεί η πρωταρχική προσπάθεια των 
προσφύγων να επικοινωνήσουν µε την τοπική κοινωνία. Οι τρόποι πολλοί: από την 
επίσκεψη στο γιατρό, τη βόλτα στην αγορά ή σε περιοχές που έχουν πρόσβαση και 
άρα επικοινωνία µε τον τοπικό πληθυσµό, ως την εγγραφή των παιδιών σε σχολεία 
υποδοχής (https://blog.refugee.info/greek-schools-open-for-refugees-gr/). Επίπεδα 
επαφής, ανθρώπινα, απλά και αυτονόητα τα οποία στην περίπτωση των προσφύγων 
από τη Μέση Ανατολή δεν είναι καθόλου απλά: αδυναµία προφορικής επικοινωνίας, 
καθώς προέρχονται από χώρες και δεν οµιλούν αγγλικά, πολύ δε περισσότερο 
Ελληνικά. Θρησκευτική κουλτούρα, που δεν αποτελεί µια απλή προσωπική επιλογή 
διαλογισµού και επικοινωνίας µε µια ανώτερη δύναµη, αλλά τρόπο ζωής που 
καθορίζει την ένδυση, τη διατροφή, τη µόρφωση, την επικοινωνία µε ανθρώπους 
άλλων κοινωνιών, την εσωτερική ιεραρχία της οικογένειας (Σταύρος, 2017) κ.λπ. 
Κάποιοι από τους πρόσφυγες εξακολουθούν να ζουν αποµονωµένοι µέσα στη χώρα 
υποδοχής τους, παρά το γεγονός ότι διαβιούν σε αυτήν χρονικό διάστηµα, το οποίο 
στην περίπτωση µεταναστών άλλων χωρών, όπως είχε συµβεί µε το µεταναστευτικό 
κύµα από τη Ρωσία, θα ήταν ικανό για την ενσωµάτωσή τους (Τσακάλοβα, 1998).  

Αυτή τη σκληρή πραγµατικότητα επισκέφθηκε το καλοκαίρι του 2016 η 
διεθνής λυρική σοπράνο Barbara Hendricks, η οποία έχει διατελέσει πρέσβειρα καλής 
θέλησης της Unescο (UNHCR Goodwill Ambassador, 1987–2000) και από το 2000 
είναι µέλος του Δ.Σ. του Foundation for the Refugee Education Trust (RET) 
(IWD2019 - Barbara Hendricks, 2019). Τον Ιούλιο του 2016 έδωσε µια συναυλία στις 
εγκαταστάσεις υποδοχής προσφύγων στα Μάλγαρα. Συνδιοργανωτής της συναυλίας 
ήταν το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΜΜΘ) και η συναυλία αυτή γέννησε την 
ιδέα µιας διαχρονικότερης µουσικής δράσης ανάµεσα στα παιδιά του κέντρου 
υποδοχής των Μαλγάρων, το ΜΜΘ και µια παιδική χορωδία της Θεσσαλονίκης. Με 
την πρωτοβουλία µέλους του Δ.Σ. του ΜΜΘ, ζητήθηκε από παιδική χορωδία της 
Θεσσαλονίκης η συνεργασία για την εφαρµογή ενός πειραµατικού προγράµµατος 
χορωδιακής εκπαίδευσης των προσφυγόπαιδων, µε απώτερο σκοπό τη συµµετοχή 
τους στο επερχόµενο χορωδιακό φεστιβάλ παιδικών – νεανικών χορωδιών του ΜΜΘ,  
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στο οποίο θα συµµετείχε ως σολίστ η Barbara Hendricks. Το πρόγραµµα θα 
ερευνούσε τα πιθανά µουσικά αποτελέσµατα στους εξής τοµείς: 
- Διδασκαλία – εκµάθηση χορωδιακής µουσικής, χαµηλού βαθµού δυσκολίας µε 
εύκολο στίχο, σε ένα αρχικό πλάνο εξοικείωσης των παιδιών – προσφύγων µε τη 
δυτική ευρωπαϊκή µουσική. 

- Συµµετοχή των παιδιών – προσφύγων σε µουσική παράσταση (συναυλία), µε την 
εργαστηριακή χορωδία του ΜΜΘ, στο πλαίσιο του 7ου Χορωδιακού Φεστιβάλ 
Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών, µε σολίστ τη Barbara Hendricks. 

- Προσωπική επικοινωνία και κοινή δράση παιδιών – προσφύγων και παιδιών 
τοπικής χορωδίας της πόλης υποδοχής (Θεσσαλονίκη), µε κοινό στόχο τη 
χορωδιακή αγωγή – εκπαίδευση και τη µουσική παράσταση. 

- Δυνατότητα δηµιουργίας ενός σταθερού χορωδιακού προγράµµατος για παιδιά 
προσφύγων σε συνεργασία µε τοπική χορωδία της πόλης υποδοχής. 

Ήδη στο εξωτερικό υπήρχε αναφορά για την επιτυχή εφαρµογή παρόµοιων 
προγραµµάτων ανάµεσα σε πρόσφυγες και χορωδίες της χώρας υποδοχής (Balsnes, 
2016· De Quadros, 2016). Προγράµµατα αυτού του είδους αναδεικνύουν τα θετικά 
αποτελέσµατα που µπορεί να φέρει το χορωδιακό τραγούδι στον τοµέα της 
φωνητικής εκπαίδευσης και µουσικής ανάγνωσης, στην εξοικείωση µε την µουσική 
κουλτούρα της χώρας υποδοχής, αλλά και τις ευκαιρίες για την προσωπική επαφή, 
επικοινωνία και αλληλεπίδραση στο πλαίσιο της συµµετοχής σε αυτά (Womack, 
2018). 

Το πρώτο στάδιο της εφαρµογής του εν λόγω προγράµµατος αφορούσε την 
οργάνωση του λειτουργικού του πλάνου. Αρχικά, ρωτήθηκαν τα παιδιά της τοπικής 
χορωδίας, αλλά και οι γονείς τους, εάν επιθυµούσαν να συµµετάσχουν στο 
πρόγραµµα. Κατά πρώτον, έπρεπε οι γονείς να δώσουν συγκατάθεση. Κατά δεύτερον, 
και τα ίδια τα παιδιά κρίθηκε ότι έπρεπε να πάρουν θέση για τη συγκεκριµένη 
σύµπραξη, καθώς δεν ήταν απλά µουσική αλλά και διαπολιτισµική. Μολονότι τα 
παιδιά είχαν πραγµατοποιήσει ταξίδια, ως χορωδοί, στο εξωτερικό και είχαν 
φιλοξενηθεί από οικογένειες σε διάφορες χώρες, όπως στον Καναδά, τη Νότιο 
Αφρική, τη Ρωσία, κ.λπ., δεν είχαν κάποια προηγούµενη επαφή µε τον ισλαµικό 
πολιτισµό, είτε ως επίσκεψη για συναυλίες είτε ως σύµπραξη - µουσική συνεργασία. 
Επιπλέον, δεν υπήρχε κάποια προηγούµενη οργανωµένη επαφή ή µουσική 
συνεργασία µε παιδιά που δεν ανήκαν σε χορωδία ή δεν προέρχονταν από κάποιο 
οργανωµένο φορέα, όπως ένας πολιτιστικός σύλλογος, ένα σχολείο, κ.λπ. 

Μετά τη συγκατάθεση των γονέων και τη θετική στάση των παιδιών της 
χορωδίας απέναντι στο προτεινόµενο πρόγραµµα, σχεδιάστηκε ένα πιλοτικό 
πρόγραµµα διδασκαλίας µε τετράµηνη εφαρµογή. Άµεσος στόχος, η φωνητική 
καλλιέργεια, η µουσική προετοιµασία και η εκµάθηση των χορωδιακών έργων που θα 
παρουσίαζε η εργαστηριακή χορωδία  στο φεστιβάλ του ΜΜΘ. Ενδιάµεσος στόχος η 1

συµµετοχή στη µουσική παράσταση (συναυλία). Απώτερος στόχος, η συναυλία αυτή 
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να αποτελέσει την αφετηρία ενός διαχρονικότερου χορωδιακού προγράµµατος που θα 
µπορούσε να βρίσκει εφαρµογή σε οργανωµένους µουσικής φορείς της χώρας 
υποδοχής, ανάµεσα σε παιδιά – πρόσφυγες  και παιδιά της χώρας υποδοχής. 

Το δεύτερο στάδιο εφαρµογής του προγράµµατος αποτέλεσε η αναζήτηση 
και επιλογή των παιδιών – προσφύγων του κέντρου υποδοχής Μαλγάρων που θα 
συµµετείχαν στο πρόγραµµα και στη συναυλία. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 
ήταν η ανοιχτή πρόσκληση για ακρόαση παιδιών 9–17 ετών, µε κριτήριο την 
ικανότητα τραγουδιού στον τόνο. Αναρτήθηκε ανακοίνωση στο κέντρο υποδοχής, και 
τα ενδιαφερόµενα παιδιά δήλωσαν συµµετοχή. Περίπου 60 παιδιά, αγόρια και 
κορίτσια προσήλθαν στις ακροάσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο ΜΜΘ τον 
Ιανουάριο του 2017.  

Κατά τη διενέργεια των ακροάσεων διαπιστώθηκαν οι δυσκολίες που βίωσαν 
τα παιδιά στη χώρα τους, καθώς όχι µόνο δεν είχαν συµµετάσχει σε κάποια οµάδα 
σχολικού, οµαδικού ή χορωδιακού τραγουδιού, αλλά τα περισσότερα, όταν 
ρωτήθηκαν σε ποια τάξη του σχολείου φοιτούν, απάντησαν ότι δεν είχαν φοιτήσει 
στο σχολείο. Τα παιδιά, επιπλέον, δεν ήταν εξοικειωµένα µε τη Δυτική Μουσική, 
καθώς προέρχονταν από χώρα της Μέσης Ανατολής, µε διαφορετική µουσική 
κουλτούρα. Αυτοί οι δύο παράγοντες, είχαν ως αποτέλεσµα να παρατηρηθεί ένα 
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό παιδιών, τα οποία αδυνατούσαν να τραγουδήσουν στο 
τονικό σύστηµα ή µπορούσαν να το επιτύχουν σε µια µικρή περιοχή της φωνητικής 
τους έκτασης. Έτσι, συµπεριλήφθηκαν στην οµάδα όσα παιδιά µπορούσαν να 
τραγουδήσουν στο τονικό σύστηµα, έστω και σε µια µικρή έκταση της φωνής τους, 
µε την προσδοκία να βελτιωθεί η ικανότητά τους στο τονικό µουσικό σύστηµα, µέσα 
από τη συµµετοχή και εκπαίδευσή τους στο πρόγραµµα. 

Η κοινωνική συµπεριφορά των παιδιών, κατά την ηµέρα των ακροάσεων 
ήταν αξιοσηµείωτη: ένα αγόρι διέφυγε της προσοχής των συνοδών και εντοπίστηκε 
στην παραλία. Μερικά παιδιά παρουσίασαν συµπεριφορά αταξίας, η οποία 
εκφράστηκε είτε µε την άρνηση να κάνουν ακρόαση, είτε µε την απρόσκλητη 
«επίθεση» στα πλήκτρα του πιάνου και την άρνηση να σηκωθούν από αυτό, µετά από 
ικανό διάστηµα που τους επιτράπηκε να πειραµατιστούν στο όργανο, το οποίο 
ενδεχοµένως έβλεπαν για πρώτη φορά. Κάποια άλλα, ήταν πρόσχαρα και πολύ 
φιλικά, προσπαθώντας να επικοινωνήσουν µαζί µας, είτε µε µεµονωµένες αγγλικές 
λέξεις, είτε µε ελληνικές λέξεις χωρίς σύνταξη. Οι γονείς των παιδιών, φιλικοί, 
ήσυχοι και από το χαµόγελό τους ήταν προφανές ότι η διαδικασία που ακολουθούσαν 
τα παιδιά τους, τους έδινε χαρά. Υπήρχε διερµηνέας, που µετέφραζε στα παιδιά, για 
τη διευκόλυνση της διαδικασίας των ακροάσεων.  

Στην ακρόαση προσήλθαν αγόρια και κορίτσια σε ισο-µοιρασµένο ποσοστό, 
στοιχείο, επίσης, ενδιαφέρον, καθώς στην ελληνική πραγµατικότητα, το σύνηθες 
είναι να προσέρχονται σε χορωδιακές ακροάσεις σηµαντικά περισσότερα κορίτσια 
(Μελιγκοπούλου, 2009). Μετά την ολοκλήρωση των ακροάσεων, επιλέχθηκαν 
συνολικά 28 παιδιά, µε ιδιαίτερα ελαστικά φωνητικά κριτήρια, όπως αναφέρθηκε πιο 
πάνω, από τα οποία τα 10 ήταν αγόρια και τα 18 κορίτσια. 

Επόµενο στάδιο αποτέλεσε η οργάνωση της διδακτικής µεθοδολογίας και το 
αναλυτικό πλάνο των προβών: Ένα τετράµηνο πρόγραµµα διδασκαλίας, κάθε 
Κυριακή στις 19.00–21.00, κατά τη διάρκεια της τακτικής πρόβας της τοπικής 
χορωδίας. Πρόσφορη µέθοδος διδασκαλίας κρίθηκε η συνδιδασκαλία τόσο των 
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φωνητικών προθερµάνσεων όσο και των χορωδιακών έργων. Σε κάθε χορωδό της 
τοπικής χορωδίας σχεδιάστηκε να αντιστοιχεί ένα προσφυγόπουλο, που θα το 
ονόµαζε brother/sister, και ο πρώτος θα τον καθοδηγούσε φωνητικά και µουσικά στην 
παρτιτούρα κατά τη διάρκεια της πρόβας, ώστε να µπορεί να ακολουθεί πιο εύκολα 
τη διδακτική διαδικασία. 

Στην πρώτη κοινή πρόβα των δύο οµάδων µοιράστηκαν παρτιτούρες σε όλα 
τα παιδιά και τα προσφυγόπουλα κάθισαν διπλά στο brother/sister που ορίστηκε από 
τη µαέστρο της χορωδίας, ανάλογα µε την ηλικία και τη φωνή  του κάθε παιδιού. Το 2

πρώτο πρόβληµα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της πρόβας ήταν η πειθαρχία. 
Τα προσφυγόπουλα µιλούσαν δυνατά, αδυνατώντας να καταλάβουν ότι έπρεπε να 
κάνουν ησυχία και να ακούσουν την πρώτη άσκηση της φωνητικής προθέρµανσης, 
την οποία µε νοήµατα και οδηγίες στην αγγλική γλώσσα προσπάθησε να υποδείξει η 
µαέστρος της χορωδίας. Η πειθαρχία ήρθε όταν οι οδηγίες δόθηκαν στη µητρική 
γλώσσα των παιδιών, µέσω του διερµηνέα που ήταν παρών.  

Η φωνητική προθέρµανση ήταν µουσικά ενδιαφέρουσα, καθώς τα 
περισσότερα προσφυγόπουλα δε γνώριζαν πώς να τραγουδήσουν µε κεφαλική φωνή, 
και επιπλέον, ήταν για αυτά «ξένο» και το τονικό µουσικό σύστηµα. Στην αρχή 
γέλασαν, µε το άκουσµα των κλιµάκων και των φωνητικών βοκαλισµών, αλλά 
κατόπιν, δοκίµασαν και προσπάθησαν µε πολλή καλή θέληση. Μετά από 15 λεπτά 
µελωδικών ασκήσεων, η µαέστρος διέκρινε κάποιες φωνές παιδιών που κατάφερναν 
να τραγουδούν τονικά σωστά και αυτό αποτέλεσε το πρώτο θετικό αποτέλεσµα του 
εγχειρήµατος. Υπήρχαν ακόµη αρκετά παιδιά που δεν τα κατάφερναν, αλλά τα 15 
λεπτά ήταν ελάχιστος χρόνος. Η αρχή όµως είχε γίνει. 

Κατόπιν, άρχισε η διαδικασία εκµάθησης του πρώτου τραγουδιού, το οποίο 
ήταν ένα νανούρισµα , και το βασικό του κείµενο ήταν «λου – λα – λου». Μετά από 3

αρκετές προσπάθειες, τα προσφυγόπουλα µπόρεσαν να ακολουθήσουν φωνητικά την 
ελληνική χορωδία. Δεν κατάφεραν να αποδώσουν αυτόνοµα την απλή unison 
µελωδία, καθώς δεν ήταν εξοικειωµένα µε τα διαστήµατα της ευρωπαϊκής µουσικής. 
Το ίδιο συνέβη και µε το δεύτερο χορωδιακό έργο, ένα gospel, το οποίο ήταν 
τετράφωνο και κατάφεραν να ακολουθούν στο µέρος της φωνής τους µόνο µε τη 
βοήθεια – φωνητική σύµπραξη των παιδιών της τοπικής χορωδίας. Στο τέλος της 
πρώτης πρόβας, σε µια κίνηση φιλοξενίας των παιδιών, το ΜΜΘ τους πρόσφερε 
κρύο γεύµα και χυµό. 

H πρώτη πρόβα άφησε θετικές εντυπώσεις και στις δύο πλευρές. Στα παιδιά 
της τοπικής χορωδίας άφησε ποικίλα συναισθήµατα. Όταν ρωτήθηκαν από τη 
µαέστρο τι νιώθουν, απάντησαν, χαρά, ικανοποίηση που πρόσφεραν µουσική 
καθοδήγηση στα προσφυγόπουλα, λύπη, γιατί τα παιδιά είναι πρόσφυγες, 
απογοήτευση, γιατί δε µιλούν καµµία κοινή γλώσσα, περιέργεια, για τη 
διαφορετικότητα της κουλτούρας, (π.χ. κάποια κορίτσια ήρθαν στην πρόβα µε 
µπούρκα).  

Ένα πρόβληµα που δεν είχε υπολογιστεί κατά τον αρχικό σχεδιασµό του 
προγράµµατος, εµφανίστηκε στη δεύτερη πρόβα: ο ίδιος αριθµός προσφυγόπουλων 
κατέφθασε στην πρόβα, δεν ήταν όµως τα ίδια παιδιά. Τι είχε συµβεί: κάποια παιδιά 
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είχαν µετακινηθεί σε άλλες δοµές ή σε άλλη χώρα, ενώ κάποια άλλα, µόλις είχαν 
καταφθάσει στη δοµή, πληροφορήθηκαν για την πρόβα και θέλησαν να 
συµµετάσχουν σε αυτήν. Έτσι οργανώθηκε µια νέα ακρόαση πριν την έναρξη της 
δεύτερης πρόβας. Η πρόοδος της δεύτερης πρόβας, η οποία ακολούθησε το πλάνο της 
πρώτης, ήταν µικρή, καθώς έπρεπε να διδαχθούν τα έργα από την αρχή, για όσους 
δεν τα γνώριζαν. Ο βαθµός αφοµοίωσης των έργων ήταν πιο βραδύς από µια 
συνηθισµένη πρόβα της εν λόγω χορωδίας.  

Όταν ρωτήθηκαν, στο τέλος της δεύτερης πρόβας, τα παιδιά της τοπικής 
χορωδίας, πώς νιώθουν µε την εξέλιξη του προγράµµατος, οι απαντήσεις τους δεν 
εστιάστηκαν ιδιαίτερα στο µουσικό αποτέλεσµα. Μίλησαν για τα συναισθήµατα που 
ένιωσαν: λύπη, γιατί τα παιδιά στερούνται βασικά αγαθά που «εµείς τα θεωρούµε 
δεδοµένα», αγάπη για αυτά και ιδιαίτερη συµπάθεια για το brother/sister που τους 
είχε ανατεθεί, καθώς είχε αρχίσει να αναπτύσσεται µια πιο προσωπική σχέση µεταξύ 
τους. Εξέφρασαν ενδιαφέρον σε δεύτερο επίπεδο και για το µουσικό µέρος, καθώς 
αναρωτήθηκαν εάν τα προσφυγόπουλα θα καταφέρουν να µάθουν τα έργα, να 
καλλιεργηθούν φωνητικά και πώς θα εξελισσόταν το όλο εγχείρηµα µέσα σε ένα 
τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

Μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάστηκε, στις επόµενες πρόβες, µε τα 
τραγούδια που είχαν στίχο, όπως το έργο Listen to Me από το African Madonna. Η 
αδυναµία των παιδιών να διαβάσουν το λατινικό αλφάβητο, οδήγησε στη διαδικασία 
εκµάθησης του στίχου αποκλειστικά δια της µίµησης – επανάληψης και διάρκεσε 
πολλαπλάσιο χρόνο από αυτόν που αρχικά είχε εκτιµηθεί. Όταν τελικά τα παιδιά 
έµαθαν όλους τους στίχους, ήταν έκδηλη η χαρά και η ικανοποίησή τους. Ζητούσαν 
«να το ξαναπούµε», καθώς ένιωθαν ότι τώρα τα έχουν καταφέρει. Η συµπεριφορά 
τους διακρινόταν από πολλή προσπάθεια, συγκέντρωση και ενδιαφέρον για αυτό που 
έκαναν. Τα συναισθήµατά τους έντονα και εξωστρεφή, και της χαράς, και της 
ανησυχίας και της προσπάθειας. Όπως αναφέρει και ο συντονιστής εκπαίδευσης 
προσφύγων της δοµής, Δηµήτριος Παπαδόπουλος , τα παιδιά ανέµεναν µε πολλή 4

χαρά την κάθε επόµενη πρόβα και τον ρωτούσαν πότε θα έχουν πρόβα, µε το δικό 
τους τρόπο: «λα-λα, πότε;». 

Τα υπόλοιπα έργα του πιλοτικού προγράµµατος επιλέχθηκαν σκόπιµα µε 
εύκολο κείµενο, όπως το τραγούδι Africa, Beautiful Africa ή χωρίς κείµενο, όπως τα 
τραγούδια Nobody Knows, στη συλλαβή «ου» ή τη φράση “hold οn” στο οµότιτλο 
spiritual. Έτσι, η εκµάθησή τους ήταν ταχύτερη. Μετά τις πρώτες τέσσερις πρόβες 
(πρώτος µήνας), ο ρυθµός των προβών άρχισε να σηµειώνει πρόοδο στους εξής 
τοµείς: α) Άρχισε να διακρίνεται τονική και µελωδική αυτονοµία  των προσφύγων 
στην µουσική απόδοση των διδασκόµενων έργων. β) Στα έργα που είχαν στίχο, 
άρχισε να διαφαίνεται καθαρή άρθρωση του στίχου και ρυθµική ακρίβεια.  

Παρόλα αυτά, υπήρχαν ακόµη µέσα στην οµάδα ορισµένα παιδιά που 
δυσκολευόταν στην απόδοση της µελωδικής γραµµής. Τραγουδούσαν όµως σωστά το 
στίχο και το ρυθµό. Η διαπίστωση των υπό α) και β) αποτέλεσε τα πρώτα θετικά 
στοιχεία ένταξης των παιδιών – προσφύγων στο χορωδιακό πρόγραµµα ευρωπαϊκής 
µουσικής. Η πλήρης ενσωµάτωση είναι κάτι που επιτυγχάνεται σε βάθος χρόνου, 
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όπως συµβαίνει και µε τους νέους χορωδούς της τοπικής χορωδίας, και αυτό 
αποτελούσε δεδοµένο στοιχείο κατά τον αρχικό σχεδιασµό του προγράµµατος. 

Οι δίωρες εβδοµαδιαίες πρόβες, χωρίς άλλη ενδιάµεση πρακτική εξάσκηση ή 
πρόσθετα µουσικά ερεθίσµατα από το οικείο περιβάλλον στο κέντρο υποδοχής, δε 
µπορούσαν να αποτελέσουν ικανό χρόνο για τη βέλτιστη προετοιµασία των παιδιών. 
Πρωταρχικής σηµασίας για τους διοργανωτές του προγράµµατος ήταν η οµαδική 
προσπάθεια και η αποτίµηση τους αποτελέσµατος που θα προέκυπτε µέσα από τη 
συνεργασία ανάµεσα στις δυο οµάδες παιδιών. 

Ανάµεσα στα παιδιά από τη δοµή, υπήρχε ένα ιδιαίτερα καλλίφωνο κορίτσι, 
ηλικίας 10 ετών, το οποίο κατάφερε να µάθει ένα σύντοµο σόλο και να το 
παρουσιάσει στη συναυλία µαζί µε την Hendricks . Η χαρά του κοριτσιού για το σόλο 5

ήταν έκδηλη και µετά την πρώτη της πρόβα µε την Hendicks στο ΜΜΘ έκλαιγε από 
συγκίνηση, όπως η ίδια ανέφερε όταν ρωτήθηκε από τη µαέστρο της τοπικής 
χορωδίας για ποιο λόγο έκλαιγε. Εµπειρίες αυτού του είδους αποτελούν «significant 
experiences” (σηµαντικές εµπειρίες), οι οποίες συνοδεύουν θετικά τα υποκείµενά 6

τους σε µελλοντικές επιλογές ή αποφάσεις της ζωής τους, και µια τέτοια θετική 
εµπειρία, βίωσε η 10χρονη µικρή σολίστ κοντά στη διεθνή σοπράνο. 

Οι πρόβες συνεχίστηκαν για ολόκληρο το τετράµηνο, όπως είχαν σχεδιαστεί 
και οι γενικές πρόβες έλαβαν χώρα τον Απρίλιο στο ΜΜΘ µε την Hendricks. Το 
πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε τη συµµετοχή των παιδιών – προσφύγων στο 7ο 
Φεστιβάλ Παιδικών Νεανικών Χορωδιών του ΜΜΘµε τον τίτλο «Φωνητικό Σύνολο 
Φωνές της Ελευθερίας» .   7

Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερα φιλική συµπεριφορά µε τα 300 παιδιά της 
εργαστηριακής χορωδίας στις γενικές πρόβες, µολονότι δεν υπήρχε γλωσσική 
επικοινωνία. Η συµπεριφορά ορισµένων από αυτά, ήταν λίγο απροσδόκητη σε 
κάποιες στιγµές, καθώς δεν καταλάβαιναν τη γλώσσα. Λ.χ. ενώ τους µιλούσε η 
Hendricks στη σκηνή, επιχείρησαν να τρέξουν στις θέσεις του ακροατηρίου, 
µιλούσαν δυνατά ή φωτογράφιζαν µε τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς συναίσθηση ότι 
πρέπει να παρακολουθούν ήσυχα τη διαδικασία της πρόβας. Σε κάποιες περιπτώσεις 
ζητήθηκε από το brother/sister να επαναφέρει στην τάξη το παιδί. Κάποια άλλα 
µιλούσαν µεταξύ τους δυνατά κατά τη διάρκεια της πρόβας.   

Πρόβληµα πειθαρχίας παρατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια της συναυλίας. 
Κάποια παιδιά διέφυγαν της προσοχής των επιµελητών και κατά τη διάρκεια του 
πρώτου µέρους της συναυλίας άνοιξαν την πλευρική πόρτα της σκηνής και άρχισαν 
να κατεβαίνουν τη σκάλα της σκηνής χαιρετώντας το κοινό, χωρίς συναίσθηση ότι 
γίνεται συναυλία. Το ακροατήριο νόµισε ότι η κίνηση αποτελούσε µέρος της 
παράστασης, σύντοµα όµως οι επιµελητές τα επανέφεραν στα καµαρίνια. 
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Η συναυλία ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Η κεντρική σάλα του ΜΜΘ σηµείωσε 
sold out . Οι φωνές των προσφυγόπουλων ενσωµατώθηκαν µε τις φωνές των 300 8

χορωδών της εργαστηριακής χορωδίας του φεστιβάλ του ΜΜΘ και τη σολιστική 
φωνή της Hendricks σε µια µουσική πανδαισία που έφερε ένα άριστο µουσικό 
αποτέλεσµα . Τα παρατεταµένα χειροκροτήµατα του ακροατηρίου είχαν ως 9

αποτέλεσµα σολίστ και χορωδία να παρουσιάσουν ένα έργο του προγράµµατος ως 
encore.  

Δέκα µέρες µετά την παράσταση, το ΜΜΘ ενηµέρωσε την τοπική χορωδία 
ότι η συναυλία, χωρίς την Hendricks αλλά µε τα ίδια χορωδιακά έργα, θα 
επαναλαµβανόταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στο πλαίσιο της 14ης 
Έκθεσης Βιβλίου, στην οποία θα ήταν παρούσα η υπουργός πολιτισµού και άλλα 
πολιτικά στελέχη της χώρας. Όταν τα παιδιά συναντήθηκαν για τη σκηνική πρόβα 
στη ΔΕΘ, αγκάλιασαν τη µαέστρο, έτρεξαν να βρουν το brother/sister τους και 
συµµετείχαν στην πρόβα µε ιδιαίτερη πειθαρχία και προσοχή. Ήταν στοιχεία που 
έδειχναν ότι η οµαδική εργασία και ο συντονισµός µε τα παιδιά της τοπικής χορωδίας 
είχαν αρχίσει να λειτουργούν αποτελεσµατικά. Κάποια προσφυγόπουλα είχαν φύγει 
από τη Θεσσαλονίκη έτσι η οµάδα ήταν µικρότερη, περίπου 20 παιδιά, καθώς δεν 
υπήρχε χρόνος για εκ νέου εκµάθηση του ρεπερτορίου.  

Στο τέλος της δεύτερης συναυλίας έγινε συζήτηση ανάµεσα στους 
συντελεστές και τους διοργανωτές του προγράµµατος για τους τρόπους µε τους 
οποίους θα µπορούσε να συνεχίσει το πρόγραµµα σε µια πιο σταθερή κι διαχρονική 
βάση. Θεωρήθηκε απαραίτητη προϋπόθεση η εφαρµογή του όχι µέσα στη δοµή 
φιλοξενίας, αλλά µέσα στην πόλη, µε έναν φορέα «συνεργάτη», διότι αυτό θα έδινε 
στα προσφυγόπουλα ευκαιρίες προσωπικής επαφής και κοινής δράσης µε παιδιά της 
χώρας υποδοχής. Έγινε µια πρόταση για σταθερή συµµετοχή των παιδιών στην 
τοπική χορωδία σε ετήσια βάση, ειδικά αυτών που θα είχαν πιο µόνιµη εγκατάσταση 
στην περιοχή. Το χορωδιακό ρεπερτόριο αποτέλεσε κοµβικό σηµείο της συζήτησης. 
Η τοπική χορωδία, κατά το χειµερινό εξάµηνο θα ετοίµαζε πρόγραµµα 
χριστουγεννιάτικης µουσικής. Θα ήταν κάτι τέτοιο αποδεκτό – συµβατό µε τα 
ενδιαφέροντα και την κουλτούρα των παιδιών του κέντρου υποδοχής; 

Τρεις µήνες αργότερα, κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους, ανέκυψαν 
τα εξής προβλήµατα: 
1. Στο διάστηµα του καλοκαιριού η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που 
συµµετείχαν στο πρόγραµµα µετακινήθηκε σε άλλα µέρη της χώρας ή στο 
εξωτερικό και χάθηκε ο πυρήνας των παιδιών που θα λειτουργούσε ως 
προωθητής του προγράµµατος στην εσωτερική κοινωνία του κέντρου υποδοχής. 

2. Το χριστουγεννιάτικο προτεινόµενο ρεπερτόριο µείωσε σχεδόν ολοκληρωτικά το 
ενδιαφέρον συµµετοχής. 

3. Παρουσιάστηκαν δυσκολίες στην χρηµατοδότηση του προγράµµατος που 
αφορούσε τη µετακίνηση και τη σίτιση των παιδιών στις πρόβες. 
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Αποτίµηση προγράµµατος 

Κατά τον αρχικό σχεδιασµό του προγράµµατος τέθηκαν ορισµένοι στόχοι. 
Ειδικότερα:  
- Διδασκαλία – εκµάθηση χορωδιακής µουσικής, χαµηλού βαθµού δυσκολίας µε 
εύκολο στίχο, σε ένα αρχικό πλάνο εξοικείωσης των παιδιών – προσφύγων µε τη 
Δυτική Ευρωπαϊκή µουσική. 

- Συµµετοχή των παιδιών – προσφύγων σε µουσική παράσταση (συναυλία), µε την 
εργαστηριακή χορωδία του ΜΜΘ, στο πλαίσιο του 7ου Χορωδιακού Φεστιβάλ 
Παιδικών – Νεανικών Χορωδιών, µε σολίστ την Barbara Hendricks. 

- Προσωπική επικοινωνία και κοινή δράση παιδιών – προσφύγων και παιδιών 
τοπικής χορωδίας της πόλης υποδοχής (Θεσσαλονίκη), µε κοινό στόχο τη 
χορωδιακή αγωγή - εκπαίδευση και τη µουσική παράσταση. 

- Δυνατότητα δηµιουργίας ενός σταθερού χορωδιακού προγράµµατος για παιδιά 
προσφύγων σε συνεργασία µε τοπική χορωδία της πόλης υποδοχής. 

Από τους παραπάνω στόχους του προγράµµατος που εφαρµόστηκε κατά το 
τετράµηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2017, οι εξής επιτεύχθηκαν µε επιτυχία: 
- Εκµάθηση του χορωδιακού υλικού. Μολονότι τα προσφυγόπουλα δεν 

αποτέλεσαν leading voices  στην εργαστηριακή χορωδία, κατάφεραν να µάθουν 10

τη µελωδική γραµµή, τον ρυθµό και τον στίχο των έργων και να ενταχθούν  
επιτυχώς στην εργαστηριακή χορωδία του Φεστιβάλ του ΜΜΘ. 

- Με τη συµµετοχή τους στη συναυλία του παραπάνω φεστιβάλ αλλά και στη 
δεύτερη συναυλία στη ΔΕΘ, η οποία δεν αποτελούσε µέρος του αρχικού 
σχεδιασµού του προγράµµατος, αλλά προέκυψε από τη µεγάλη επιτυχία της 
συναυλίας στο ΜΜΘ , τα προσφυγόπουλα βίωσαν την εµπειρία της µουσικής 11

παράστασης (συναυλίας), χειροκροτήθηκαν από το κοινό και ένιωσαν 
συναισθήµατα χαράς, ικανοποίησης και αποδοχής για το έργο που επιτελούν, 
αντίστοιχα µε αυτά των νεαρών καλλιτεχνών της ελληνικής εργαστηριακής 
χορωδίας. 

- Αναπτύχθηκαν φιλικές σχέσεις ανάµεσα στα παιδιά των δύο πλευρών, µέσα από 
την προσωπική τους επαφή στις πρόβες. Καλλιεργήθηκαν εξω-µουσικές 
κοινωνικές έννοιες, όπως, hospitality, singing together, making friendship,taking 
care. Κυριάρχησαν συναισθήµατα χαράς και φιλικότητας και τα προσφυγόπουλα 
ένιωσαν αποδεκτά και αγαπητά από τα µέλη της τοπικής χορωδίας. 

- Επιτεύχθηκε, µέσω της εφαρµογής του προγράµµατος, η έµµεση συµµετοχή και 
των γονέων των παιδιών από τη Συρία και την Ελλάδα σε αυτό, καθώς ήταν 
ελεύθεροι να παρακολουθούν τις πρόβες και παραβρέθηκαν στις δύο συναυλίες. 

Ο τελευταίος στόχος, αυτός της δηµιουργίας ενός σταθερού χορωδιακού 
προγράµµατος για παιδιά προσφύγων σε συνεργασία µε τοπική χορωδία της πόλης 
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Λαζαρίδη, ο οποίος συµµετείχε ως σολίστ στη συναυλία του φεστιβάλ του ΜΜΘ, διαπίστωσε την 
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υποδοχής, δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί µέχρι σήµερα, για λόγους που 
περιγράφονται στην ενότητα µε τα συµπεράσµατα. 

Συµπεράσµατα 

Από τα παραπάνω, θα µπορούσαν να εξαχθούν ορισµένα συµπεράσµατα, σχετικά µε 
τις επιδράσεις που µπορεί να επιφέρει η εφαρµογή αντίστοιχων προγραµµάτων 
ανάµεσα σε προσφυγόπουλα και παιδιά της χώρας υποδοχής: 
- Τα χορωδιακά προγράµµατα, ως οµαδική µουσική δραστηριότητα, η οποία φέρνει 
σε προσωπική επαφή τα προσφυγόπουλα και τα παιδιά της χώρας υποδοχής, µε 
σκοπό την επίτευξη ενός κοινού στόχου, τη µουσική παράσταση (συναυλία), 
µπορούν να συµβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης των παιδιών – προσφύγων µε µέλη της τοπικής κοινωνίας 
ένταξης/υποδοχής. 

- Μαζί µε τα παιδιά – προσφυγόπουλα µπορούν και οι γονείς τους να 
αλληλοεπιδρούν κοινωνικά µε µέλη της τοπικής κοινωνίας, παρακολουθώντας 
πρόβες, συναυλίες ή όποια άλλη δράση των παιδιών τους σε συνεργασία µε 
φορείς της τοπικής κοινωνίας. 

- Η µουσική – χορωδιακή εκπαίδευση καθαυτή, µέσα από προγράµµατα µικτής 
συµµετοχής, µπορεί να αποφέρει σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό µουσικής 
προόδου και φωνητικής καλλιέργειας στα παιδιά – πρόσφυγες, σε σχέση µε 
προγράµµατα εφαρµοζόµενα µέσα στις δοµές, χωρίς τη συµµετοχή παιδιών της 
τοπικής κοινωνίας. Μέσα στη δοµή έχουν αναφερθεί περιπτώσεις εφαρµογής 
οµαδικού τραγουδιού (Ακογιούνογλου, 2019), αλλά δεν υπάρχουν αντίστοιχες 
αναφορές για διδασκαλία πολυφωνικής ευρωπαϊκής µουσικής µέσα σε δοµές. Η 
µικτή συµµετοχή εποµένως, αποτελεί παράγοντα επιτυχούς ένταξης παιδιών – 
προσφύγων σε χορωδιακά προγράµµατα ευρωπαϊκής µουσικής. 

- Η προσωπική αλληλεπίδραση των παιδιών των δύο µερών, µέσα στο περιβάλλον 
µιας χορωδίας, µπορεί να συµβάλει επιπλέον, στην εξοικείωση µε την εκατέρωθεν 
κουλτούρα και να γεννήσει συναισθήµατα αγάπης, στοργής, φιλικότητας και 
εµπιστοσύνης, σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συνεργασία, τον 
αλληλοσεβασµό, την αγάπη για τη µουσική αλλά και το συνάνθρωπο. 

- Οι σηµαντικές εµπειρίες (significant experiences), όπως µια συναυλία στο ΜΜΘ 
µε µια διαπρεπή διεθνή σοπράνο ή µια επαγγελµατική ορχήστρα (κ.λπ.), που 
µπορεί να έχουν τα παιδιά µέσα από τέτοιες οµαδικές καλλιτεχνικές δράσεις, 
δηµιουργούν συναισθήµατα χαράς, αυτοπεποίθησης, αισιοδοξίας και αποδοχής, 
καλλιεργούν την αλληλεγγύη, την ισότητα, τον αλληλοσεβασµό, την ειρηνική 
συνύπαρξη και µπορούν να δηµιουργήσουν έδαφος για µια πιο οµαλή και φυσική 
ένταξη στον κοινωνικό ιστό της χώρας υποδοχής.  
Ανάµεσα στις δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εφαρµογή του 

προγράµµατος αναφέρονται:  
- Ο διαρκώς µετακινούµενος πληθυσµός των προσφύγων δυσχεραίνει την 
προσπάθεια για εφαρµογή ενός σταθερού και µακροπρόθεσµου προγράµµατος, 
καθώς η χορωδιακή εκπαίδευση, πολύ δε περισσότερο το καλλιτεχνικό της 
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αποτέλεσµα, στηρίζονται στην τακτική και µακρόχρονη συµµετοχή και φωνητική 
εκπαίδευση. 

- Οι θρησκευτικές – πολιτισµικές διαφορές ανάµεσα στον λαό υποδοχής και τους 
πρόσφυγες, ιδίως από τις ισλαµικές χώρες, επιφέρουν αναπόφευκτα περιορισµούς 
στην επιλογή του ρεπερτορίου. Από τη µια, µπορεί ευκαιριακά να διδαχθεί ένα 
ουδέτερο ρεπερτόριο, όπως έγινε µε την περίπτωση του εν λόγω πειραµατικού 
προγράµµατος. Από την άλλη, δεν µπορεί να υπάρξει περιορισµός του ρεπερτορίου 
µιας χορωδίας της χώρας υποδοχής, καθώς κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση µε την 
ελευθερία έκφρασης και το γενικότερο πλαίσιο ελευθερίας της µουσικής έκφρασης 
των πολιτών της χώρας υποδοχής. 

- Οι πρακτικές δυσκολίες µετακίνησης από τη δοµή υποδοχής – φιλοξενίας προς την 
αίθουσα δοκιµών της τοπικής χορωδίας, λειτουργούν ως εµπόδιο, καθώς δεν είναι 
εύκολη η ελεύθερη µετακίνηση των προσφύγων από και προς τη δοµή φιλοξενίας 
τους. 

Τα τρία τελευταία συµπεράσµατα, αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους που το 
πρόγραµµα δεν µπόρεσε, επί του παρόντος, να βρει σταθερή εφαρµογή. 

Προτάσεις για µελλοντικές δράσεις 

Η παρουσίαση του προγράµµατος θα µπορούσε να ολοκληρωθεί µε µερικές 
προτάσεις για µελλοντικές δράσεις ανάµεσα σε πρόσφυγες, παιδιά ή ενήλικες και 
πολίτες της χώρας υποδοχής, σε ένα πλαίσιο αµοιβαίας συνεργασίας. 
- Tο σχολικό περιβάλλον, αλλά και οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς 

µπορούν ευκαιριακά ή και σε σταθερή βάση, ανάλογα µε τις συνθήκες, να 
προσφέρουν προγράµµατα πολιτιστικού διαλόγου ανάµεσα σε διαφορετικούς 
λαούς: προγράµµατα χορωδίας, παραδοσιακών χορών, θεάτρου, παντοµίµας, 
ζωγραφικής, γλυπτικής, µουσικών συνόλων.  

- Προγράµµατα καλών τεχνών, ιδίως µέσα στο σχολικό περιβάλλον, µπορούν να 
φέρουν κοντά ελληνόπουλα και προσφυγόπουλα και να συµβάλλουν θετικά στην 
ταχύτερη ένταξη των δεύτερων στο κοινωνικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής. 

- Αντίστοιχα προγράµµατα θα µπορούσαν να εφαρµοστούν και για ενήλικες σε 
προγράµµατα τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων, όπως λ.χ. τα ΚΑΠΗ, στα 
οποία να συµµετέχουν άτοµα της χώρας υποδοχής και πρόσφυγες, µε διάφορα 
κίνητρα συµµετοχής, όπως η παροχή σίτισης µετά το µάθηµα ή η παραχώρηση 
δωρεάν εισιτηρίων για πολιτιστικές εκδηλώσεις, η λοταρία για άλλα ακριβότερα 
υλικά αγαθά κ.λπ., κίνητρα που θα κινήσουν το ενδιαφέρον των προσφύγων για 
την κουλτούρα της χώρας υποδοχής, ώστε να επικοινωνήσουν µε τον τοπικό 
πληθυσµό σε ένα περιβάλλον ελεύθερο και φιλικό. 

Επίλογος 

Το παραπάνω πρόγραµµα χορωδιακής µουσικής ανάµεσα σε παιδιά προσφύγων και 
παιδιά χορωδίας της πόλης υποδοχής αποτέλεσε µια θετική εµπειρία και για τις δύο 
πλευρές, όπως προέκυψε από την περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης και 
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αποτίµησης του προγράµµατος. Η χορωδιακή µουσική διακρίνεται για την ιδιαίτερη 
φύση της, καθώς αποτελεί µια κοινωνική τέχνη, µια τέχνη δηλαδή, η οποία 
συνίσταται στην οµαδική συνεργασία και σύµπραξη των συντελεστών της. Η διεθνής 
και ελληνική βιβλιογραφία κάνει εκτενή αναφορά στα ποικίλα οφέλη του χορωδιακού 
τραγουδιού, τόσο ως διαδικασία µουσικής εκπαίδευσης (µουσική ανάγνωση – 
καλλιέργεια φωνής και µουσικού αφτιού – εκµάθηση χορωδιακού ρεπερτορίου) 
(Collins, 1999· Ashworth, 2002· Smith, 2006· Κοντογεωργίου, 2011·· 
Μελιγκοπούλου, 2011), όσο και ως διαδικασία που επιδρά θετικά στην ψυχική 
διάθεση και τη γενικότερη σωµατική και πνευµατική υγεία των ανθρώπων που 
τραγουδούν σε χορωδία (Claydon, 2018). Εποµένως, η εφαρµογή χορωδιακών 
προγραµµάτων, έξω από το περιβάλλον των δοµών υποδοχής, µε τη µικτή συµµετοχή 
παιδιών – προσφύγων και παιδιών της τοπικής κοινωνίας, µπορεί να αποφέρει 
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα στους τοµείς της µουσικής γνώσης και της βελτίωσης 
της ψυχικής και σωµατικής υγείας και των δύο πλευρών. 

Το οµαδικό τραγούδι, το οποίο αποτελεί το πρώτο στάδιο επαφής µε το 
τραγούδι σε συλλογικό πλαίσιο, βρίσκει ήδη, εφαρµογή σε σηµαντικό αριθµό δοµών 
υποδοχής προσφύγων της χώρας µας (Ακογιούνογλου, 2019) προσφέροντας 
ευκαιρίες για κοινή – οµαδική δράση των προσφύγων και γνωριµία µε µελωδίες της 
χώρας υποδοχής, αλλά και µελωδίες των λαών που συγκατοικούν στις δοµές. Το 
ευρωπαϊκό χορωδιακό τραγούδι, αποτελεί το δεύτερο επίπεδο οµαδικής φωνητικής 
µουσικής, καθώς χαρακτηρίζεται από πολυφωνία και είναι απαραίτητη τόσο η 
φωνητική καλλιέργεια όσο και η βασική ικανότητα µουσικής ανάγνωσης. Το 
παραπάνω πρόγραµµα έδειξε ότι ένα τέτοιο χορωδιακό πρόγραµµα, σε παιδιά που 
προέρχονται από διαφορετική µουσική κουλτούρα, µπορεί να λειτουργήσει επιτυχώς 
µέσα σε περιβάλλον µε µικτή συµµετοχή και σε χώρο εκτός των δοµών υποδοχής. 

Θα ήταν ευκταίο να δηµιουργηθούν οι συνθήκες δηµιουργίας µακροπρό-
θεσµων και σταθερών δοµών που θα προσφέρουν στα προσφυγόπουλα ευκαιρίες 
συµµετοχής σε χορωδιακά προγράµµατα που περιλαµβάνουν συστηµατική φωνητική 
αγωγή, δυνατότητα συναυλιών και προσωπικής αλληλεπίδρασης µέσω της 
χορωδιακής µουσικής µε άτοµα της χώρας υποδοχής, εκτός του περιβάλλοντος των 
δοµών υποδοχής, οι οποίες συµβάλλουν θετικά στην ένταξή τους στον κοινωνικό 
ιστό της χώρας υποδοχής. Αντίστοιχα προγράµµατα, εξάλλου, που βγήκαν εφαρµογή 
στη Σουηδία (De Quadros, 2016), τη Ρουµανία (Womack, 2018) και τη Νορβηγία 
Balsnes, 2016), παρουσιάζουν ενδιαφέροντα αποτελέσµατα αναφορικά µε τις θετικές 
επιδράσεις που είχε η συµµετοχή προσφύγων σε τοπικές χορωδίες στην ανάπτυξη 
φιλίας µε άτοµα του τοπικού πληθυσµού και την οµαλότερη ένταξή τους στην τοπική 
κοινωνία. 
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Στιγµιότυπα από την υλοποίηση του Προγράµµατος 

Εικόνα 1: Η συναυλία στο ΜΜΘ µε την Barbara Hendricks, ελληνικές παιδικές χορωδίες  
και τα προσφυγόπουλα 
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