


Το ΕΝ ΧΟΡ∆ΑΙΣ & ΟΡΓΑΝΟΙΣ {Η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή} είναι ένα µη 

κερδοσκοπικό σωµατείο που ιδρύθηκε το 2017 στη Σύρο, την ιδιαίτερη πατρίδα του 

Μάρκου Βαµβακάρη.  Στεγάζεται σε ένα διώροφο ανακαινισµένο κτήριο του 1830, 

στο κέντρο της Ερµούπολης.

 

Το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος ως δωρητής του σωµατείου, υποστηρίζει µε δωρεά 

του, τη λειτουργία του οργανισµού από τον  Σεπτέµβριο του 2018 έως και τον 

∆εκέµβριο του 2020. Καθοριστική για τη λειτουργία της Σχολής είναι και η συµβολή 

της τοπικής Εκκλησίας και ιδιαίτερα του Ναού της Γεννήσεως της Θεοτόκου 

Χρουσσών.

Η δηµιουργία της µουσικής σχολής αποτίει τον ελάχιστο φόρο τιµής στον Μάρκο 

Βαµβακάρη. Έχει σκοπό την ανάδειξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της ρεµπέτικης µουσικής, σε ανταπόκριση µιας σκέψης που εξέφρασε ο Σταύρος 

Ξαρχάκος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Μουσικού Οµίλου Σύρου προς τιµήν 

του, το καλοκαίρι του 2016. 

Ο Σταύρος Ξαρχάκος εµπιστεύθηκε λαϊκούς και βυζαντινούς δασκάλους µουσικής 

οι οποίοι και ανέλαβαν να διδάξουν στη Σχολή, µεταφέροντας την εµπειρία και τις 

γνώσεις τους.

Η ΣΧΟΛΗ
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Η Σχολή απευθύνεται σε όλους όσους αγαπούν τη λαϊκή και βυζαντινή µουσική, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και µουσικού επιπέδου, επιδιώκοντας, µέσω αυτής, την 
ανάδειξη µουσικών ταλέντων, τη µετάδοση αξιών, και γενικά την καλλιέργεια 
οµαδικού – συλλογικού πνεύµατος.

Για την επίτευξη των στόχων του, το ΕΝ ΧΟΡ∆ΑΙΣ & ΟΡΓΑΝΟΙΣ διοργανώνει και 
υλοποιεί σπονδυλωτές δράσεις & µεθόδους διδασκαλίας, προσαρµοσµένες στους 
αντίστοιχους στόχους του:

• Τη διάσωση, διαφύλαξη και διάδοση της λαϊκής ρεµπέτικης και βυζαντινής 
µουσικής µέσω της διδασκαλίας των λαϊκών µουσικών οργάνων. 

• Την ανάδειξη και προώθηση του καλλιτεχνικού δυναµικού της τοπικής 
κοινωνίας  και την προώθηση µουσικών ταλέντων.

• Τη συµβολή στην αναβάθµιση της πολιτιστικής ζωής του τόπου.

• Την διοργάνωση και συµµετοχή σε φεστιβάλ, µουσικές συναντήσεις, 
σεµινάρια, συναυλίες όχι µόνο στη Σύρο αλλά και σε άλλα µέρη  της χώρας 
καθώς και του εξωτερικού.

ΣΤΟΧΟΙ

Το ΕΝ ΧΟΡ∆ΑΙΣ & ΟΡΓΑΝΟΙΣ δεν είναι ένα κλασικό ωδείο εκµάθησης και παραγωγής 
µουσικής.  Στόχος του είναι να φέρει σε επαφή τα νέα παιδιά µε το ρεµπέτικο, το 
λαϊκό τραγούδι και τη βυζαντινή µουσική. Να τους µυήσει στο εύρος και την 
πολυπλοκότητα τους.  Η µέθοδος που το επιτυγχάνει διαφέρει από εκείνη του 
κλασικού ωδείου.

Ο σπουδαστής έρχεται πρώτα, για ένα µεγάλο σχετικά χρονικό διάστηµα, σε επαφή 
µε το όργανο που θα επιλέξει και αφού ξεκινήσει µια εµπειρική και βιωµατική σχέση 
µαζί του, τότε φτάνει σε σηµείο να δεχτεί και την κλασική θεωρητική παιδεία.

Οι µαθητές, αφού εντρυφήσουν στις διάφορες σχολές παιξίµατος των οργάνων, 
ακούγοντας και παίζοντας, κατέχοντας αργότερα και την θεωρητική κατάρτιση, θα 
κατανοήσουν ότι δεν πρέπει να αντιµετωπίζουν το λαϊκό τραγούδι ως µουσειακό 
είδος, αλλά ως ζωντανό οργανισµό που εξελίσσεται. Έτσι οι µαθητές µας θα έχουν 
τη δυνατότητα να προχωρήσουν τη µουσική µας ένα βήµα παρακάτω. Ο τρόπος 
αυτός είναι δοκιµασµένος και τα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
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ΤΜΗΜΑΤΑ

• Τρίχορδο Μπουζούκι,

 Τζουράς, Μπαγλαµάς

• Λαϊκή Κιθάρα

• Κόντρα Μπάσο

• Ακορντεόν 

• Λαϊκό Πιάνο

Τµήµατα Λαϊκών Οργάνων

• Θεωρία

• Παρασηµαντική

• Ισοκράτηµα

• Τυπικό

• Μονωδία 

• Βυζαντινός Χορός

Τµήµα Βυζαντινής Μουσικής

Τµήµα Ηχοληψίας – Μουσικής Τεχνολογίας

Σύγχρονη επιστήµη ηχητικής αποτύπωσης µουσικών ιδεών µε την χρήση υπολογιστικού 
συστήµατος και λογισµικού (DAW Hardware & Software). ∆υνατότητα ενορχήστρωσης µε 
ηχητική «εικόνα» των οργάνων. Είναι από τις ειδικότητες όπου οι απόφοιτοι µπορούν να 
απασχοληθούν στον χώρο της µουσικής και του θεάµατος (τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
θέατρο, στούντιο ηχογραφήσεων κ.ο.κ.).

Τµήµα Σεµιναρίων

Σεµινάρια, εργαστήρια, εκπαιδευτικές ηµερίδες και διαλέξεις, µε τη συµµετοχή 
δεξιοτεχνών της λαϊκής και βυζαντινής µουσικής.

Τµήµα Πρετοιµασίας για Εισαγωγή σε Μουσικά Πανεπιστήµια

Στούντιο Ηχογραφήσεων

Στούντιο πλήρως εξοπλισµένο και διαµορφωµένο έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα να 
ηχογραφούνται σωστά και ποιοτικά, τραγούδια και µουσικές όχι µόνο από τους καθηγητές 
και τους µαθητές του ΕΝ ΧΟΡ∆ΑΙΣ & ΟΡΓΑΝΟΙΣ αλλά και από άλλους µουσικούς που θέλουν 
να ηχογραφήσουν σε έναν άρτια εξοπλισµένο χώρο.

Οι µικροί µαθητές, έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε τον µαγικό κόσµο της µουσικής 
και προετοιµάζονται για τη µελλοντική τους εκµάθηση.

Τµήµα Μουσικής Προπαιδείας (για µαθητές ηλικίας 5 έως 7 ετών)
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Χίου & Πάρου, 84100, Ερµούπολη - Σύρος

22810 76516, 6932 327772

enhordais.organois@gmail.com

www.enhordais.gr

ΕΝ ΧΟΡ∆ΑΙΣ & ΟΡΓΑΝΟΙΣ
{Η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή}


