
Μακαριώτατε, 

  

 Θεοφιλέστατε, Σεβαστοί Πατέρες, Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, 

 Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για εμάς, τους ανθρώπους που 

στελεχώνουμε το Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής μουσικής της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την Σχολή Β.Μ. του Ι. Ναού Ζωοδόχου Πηγής Ακαδημίας 

Αθηνών καθώς κ των άλλων Σχολών, Αγ. Αθανασίου Πολυδρόσου κ Αγ. Δημητρίου 

Όπλων.  Σημαντική διότι αφενός με την παρουσία του Μακαριωτάτου Ποιμενάρχη 

μας και του Θεοφιλεστάτου Πρωτοσυγκέλλου μας, καθαγιάζουμε και επίσημα την 

φετινή έναρξη του κύκλου μαθημάτων του ιδρύματος και των σχολών μας και 

αφετέρου ομοθυμαδόν ατενίζουμε την κοινή προοπτική που μοιραζόμαστε όλοι όσοι 

αγαπούμε τον πολιτισμό της μουσικής τέχνης που υπηρετούμε. 

  

 Όλοι μας είμαστε πρόσωπα που έχουμε όνειρα και ευαισθησίες. Αυτά τα όνειρα και 

αυτές τις ευαισθησίες μέσα από την μουσική τέχνη τα μετουσιώνουμε σε ανάγκη.  

Ανάγκη καθημερινής ενασχόλησης με κάτι το ευγενές, ανάγκη προσφοράς και 

αλτρουϊσμού σε μια κοινωνία η οποία αντιστέκεται και ελπίζει, ανάγκη θυσίας για 

μια αξία που θα μεταδοθεί από το δάσκαλο στο μαθητή σε μια νέα γενιά που θα 

σηκώσει στους ώμους της την πολιτιστική μας κληρονομιά. Κληρονομιά που έγινε 

παράδοση και τέχνη, με μουσουργούς και ερμηνευτές οι οποίοι μέσα απ΄την μουσική 

και το τραγούδι, γέλασαν και χόρεψαν μαζί, μοιρολόγησαν, χάρηκαν και γιόρτασαν 

για την πατρίδα. Σε αγρούς με την μαντούρα, στα βουνά με τον ταμπουρά, στα νησιά 

με το λαούτο, οι πρόγονοί μας,  μας παρέδωσαν όχι μόνον την μουσική τέχνη αλλά 

και το βίωμά τους για ένα τόπο που από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα αγάπησε και 

στερέωσε τον πολιτισμό και την μουσική όσο κανείς άλλος. 

  

 Σε αυτή την κληρονομιά ανήκουμε και εμείς, κληρονομιά στο να συνεχίσουμε  αυτή 

τη παράδοση αιώνων πολιτισμού. Αυτή την ζώσα παρακαταθήκη την οποίαν λάβαμε 

καλούμαστε να  μεταλαμπαδεύσουμε με αγάπη και υπομονή στους νέους και τις νέες. 

  

  
 

 

 Φωτεινός οδοδείκτης και αρωγός μας σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι ο 

Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπός μας κ.κ. Ιερώνυμος, 

• ο οποίος κυριολεκτικά εκ του μη όντος δημιούργησε το  Εκκλησιαστικό Ίδρυμα 

Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο 

αγκαλιάζει και τις τρείς σχολές της Ι.Α. καθώς και τα μουσικά εργαστήρια των 

ενοριών. 

• Το όραμά μας το έκανε πραγματικότητα και αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο το 

έκανε κατορθωτό. Μέσα στα ευθυνόφοβα και υψηλά του καθήκοντα, ασχολήθηκε με 

ζέση και πατρική αγάπη για την σύσταση και καθιέρωση του Ιδρύματος με επίσημο 

ΦΕΚ. 

• Συγκροτήθηκε επίσημο διοικητικό συμβούλιο. 



• Όρισε τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  Επίσκοπο Θεσπιών κ.Συμεών 

ως Αντιπρόεδρο του Ιδρύματός μας. 

• Κατόπιν εγκρίσεώς του διέθεσε χώρο γραφείων για το Ίδρυμα στην οδό Ευριπίδου, 

ώστε το Ίδρυμα να έχει τον δικό του χώρο και μια αξιοπρεπή παρουσία.   

• Με ευλογία Του προσελήφθη η Γραμματέας κα Αικατερίνη Πολίτη, η οποία 

εξυπηρετεί  τις ανάγκες της Γραμματείας αλλά και της προβολής, επικοινωνίας και 

των δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος. 

• Μας διαθέτει αυτό τον χώρο (εδώ που βρισκόμαστε), για τα μαθήματα της σχολής 

και της παιδικής χορωδίας. 

• Και το σπουδαιότερο, ετοιμάζεται ο νέος χώρος της σχολής. Το κτίριο στην οδό 

Κωστή Παλαμά στα Πατήσια, το οποίο όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνιση και 

αναμόρφωσή του, θα είναι ο νέος σύγχρονος χώρος που θα στεγάσει την Σχολή μας. 

         Μακαριώτατε σας ευχαριστούμε πολύ. 

  

 Δε πρέπει να παραλείψω ότι όλα τα ανωτέρω συντελέσθηκαν και συνεχίζουν να 

συντελούνται με την αμέριστη στήριξη του Πρωτοσυγκέλλου μας, Θεοφιλεστάτου 

Επισκόπου Θεσπιών κ.Συμεών, ο οποίος συνοδοιπορεί και συμπαρίσταται μαζί μας 

σε κάθετί με καρτερία και μακροθυμία.  Ως έλεγε ο Αριστοτέλης «καματηρόν το 

άρχειν», αλλά ο κάματός σας Θεοφιλέστατε να είσθε βέβαιος ότι ευδοκιμεί και 

καρποφορεί στα πλαίσια της λειτουργίας της σχολής μας και του ιδρύματός μας. 

 

Ευχαριστίες πολλές πρέπουν σε όλους τους καθηγητές και τους συνεργάτες μας για 

την αμέριστη βοήθειά τους, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της σχολής π. Ήλία Δροσινό 

καθώς και σε εκείνους που πάντα είναι δίπλα μας με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. 

  

 Εμείς όλοι που απαρτίζουμε το Ίδρυμα και την Σχολή,  μολονότι ακόμη 

αντιμετωπίζουμε ουκ ολίγα λειτουργικά προβλήματα,  παρά ταύτα,  

δραστηριοποιούμαστε και προγραμματίζουμε. 

  

Να δούμε επιγραμματικά που και σε τι δραστηριοποιούμαστε. 

  

Η σχολή με τη συνεργασία εξαιρετικών διδασκάλων κάνει μαθήματα: 

βυζαντινής μουσικής, ψαλτικής, φωνητικής, ευρωπαϊκής μουσικής, ευρωπαϊκών και 

παραδοσιακών μουσικών οργάνων, Βυζαντινού χορού σπουδαστών υπό την 

διεύθυνση και διδασκαλία του Κωνσταντίνου Αγγελίδη,  παιδική βυζαντινή χορωδία 

υπό την διεύθυνση των κυρίων καθηγητών Δεμελή, Λιλιόπουλου και Ντέτσικα,  

καθώς και παιδική χορωδία των Οινοφύτων υπό τη διδασκαλία και διεύθυνση της 

Σοφίας Μανου.  Τέλος επίσης λειτουργεί τμήμα εκμάθησης αγιογραφίας και ιστορίας 

της τέχνης . 

  

Επίσης η σχολή έχει παραρτήματα στο Κάϊρο της Αιγύπτου, στο Βουκουρέστι της 

Ρουμανίας, στη Κύπρο, στη Μυτιλήνη και προσφάτως  στην Αμοργό. 

Παράλληλα αναπτύξαμε συνεργασία με την σχολή της Ιεράς Μητροπόλεως 

Δημητριάδος στο Βόλο, όπου ανταλλάξαμε και επισκέψεις στις εξετάσεις των δύο 



σχολών καθώς επίσης συμμετείχαμε φέτος για πρώτη φορά στο φεστιβάλ χορωδιών  

το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι. 

  

Το ‘Ιδρυμα προγραμματίζει για το άμεσο μέλλον 

  

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ στη πλατεία Καρύτση, την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου στις 8 μ.μ., με τίτλο 

«Όλη η πόλη μια γιορτή Χριστούγεννα 2018».                         

Η εκδήλωση  θα  περιλαμβάνει μόνο κλασικά συμφωνικά θέματα, γνωστές άριες και 

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μεγάλων συνθετών όπως  G.Puccini, F.Schubert, 

A.Lara, E.di Capua, G.Rossini, A.Aliabief, F.Gruber & J.Mohr  κτλ. μιας και στην 

Αθήνα θα γίνουν διάφορες συναυλίες Β. Μουσικής εμείς είπαμε να 

πρωτοτυπήσουμε.   Τα μουσικά θέματα θα  αποδοθούν από την διεθνούς φήμης 

Υψίφωνο (Soprano), Μarina Rechkalova, τον Tενόρο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κ. 

Ιωάννη Χριστόπουλο και τον Πανοσιολογιώτατον Αρχιμ. Ειρηναίο Νάκο. Τη 

μουσική θα ερμηνεύσει η Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα της καταξιωμένης 

Μαέστρου κ. Νίνας Πατρικίδου, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

  Η εκδήλωση γίνεται με σκοπό να τιμήσουμε το σεπτό πρόσωπο του πνευματικού 

μας  πατέρα, Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 

κ.Ιερωνύμου. Θα είναι ένα πραγματικά μοναδικό γεγονός το οποίο θα διεκδικεί θέση 

στις μουσικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου. 

 Η παραγωγή του δίσκου «Ο πρώτος ήλιος», (που ξεκίνησε πέρυσι) έχει 

ολοκληρωθεί και σε λίγο θα ξεκινήσει η διάθεσή του σε μορφή βινυλίου και usb, ενώ 

η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2019 στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο δίσκο αυτό η Σοφία Μάνου ερμηνεύει τραγούδια 

του αειμνήστου συνθέτη Σταύρου Κουγιουμτζή, η μουσική ερμηνεύεται και πάλι από 

την παιδική ορχήστρα της κας Νίνας Πατρικίδου και την ορχήστρα ΚΑΝΩΝ και 

συμμετέχουν 300 παιδιά σε σύνολα παιδικών χορωδιών, οι οποίες είναι: 

η παιδική χορωδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Παιδική Χορωδία του 

Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων, η Νεανική χορωδία ΕΠΤΑΧΟΡΔΗ 

ΛΥΡΑ Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου, η παιδική και Νεανική χορωδία Δήμου 

Διονύσου,   η Νεανική Χορωδία Η χορωδία της καρδιάς κτλ. 

Θεωρώ ότι εδώ πρέπει να σταθώ με σημασία στη προσφορά της ευγενεστάτης 

εριτίμου κας Αικατερίνης Μπελεφάντη – Σοφιανού, η οποία από την αρχή μας 

στήριξε και μας βοήθησε με ειλικρινή διάθεση και κυριολεκτικά με μητρική αγάπη. 

Μοιράστηκε τα οράματά μας και συμπορεύεται μαζί μας με πολύ χαρά. 

  

 Επιστημονικό Συνέδριο - Ημερίδα με θεματική την Βυζαντινή Μουσική Τέχνη. Η 

Ημερίδα αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα του 2019 και θα είναι 

ακαδημαϊκού επιπέδου όπως αρμόζει στην παράδοση και την ιστορία της Βυζαντινής 

Μουσικής. Καθώς και τη συναυλία της Μεγαλής Τεσσαρακοστής από τον Βυζαντινό 

χορό της  Σχολής μας με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος. 

  



 Όπως γίνεται αντιληπτό ο σκοπός μας είναι να θέσουμε βάσεις για μια ουσιαστική 

και ενεργή εξωστρεφή παρουσία μας στα μουσικά δρώμενα του τόπου μας. Να 

δείξουμε σε όλους ότι η Εκκλησία μας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας, το Ίδρυμα και η 

Σχολή μας είναι εδώ. Να αναδείξουμε τα Βυζαντινά μέλη και την μουσική τους. Να 

διατηρήσουμε και να διαδώσουμε την παράδοση. Να θέσουμε θεμέλια στέρεα στις 

ψυχές των μαθητών και μαθητριών μας οι οποίοι και οποίες θα αποτελέσουν την 

μικρά ζύμη η οποία θα ριζώσει περαιτέρω και θα ποτίσει τις ψυχές όλων με Χριστό 

και Ελλάδα. 

  

  

  

  


