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ΕΦΥΜΝΙON

Παρατίθενται γνώµες και απόψεις
σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη,
οράρχη και κδότη βιβλίων
κκλησιαστικής "ουσικής
Φώτη Θεοδωρακόπουλου

Εκδοτικός Οίκος
«Μυρίπνοον»
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ
Πρωτοψάλτης
Θεολόγος – Λυκειάρχης
Πυλαίας 57 – Θεσσαλονίκη (Τ.Κ. 54454)
Τηλ. 2310 922-171 & 6976 42 39 25
e mail: stefpas40@yahoo.gr

Θεσσαλονίκη 19/5/2010

Αξιότιμον κ. Φώτην Θεοδωρακόπουλον
Πρωτοψάλτην – Χοράρχην
Αίγιο
Αγαπητέ Φώτη
Θέλω να σε συγχαρώ θερμά για το εξαιρετικό σου μουσικό έργο
«ΧΕΡΟΥΒΙΚΑΡΙΟΝ» (Αίγιο 2010). Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο στο χώρο
της ψαλτικής τέχνης. Με εξαιρετική προσοχή μπόρεσες να συγκεντρώσεις
εξαιρετικά Χερουβικά κυρίως από διδασκάλους της Νεοπατριαρχικής μας
Παραδόσεως, τα οποία χωρίς το έργο σου πιθανόν να χάνονταν για την
ψαλτική μας τέχνη. Ταυτόχρονα στο έργο σου μας παρουσίασες ως πόνημα
ψυχής μια σειρά Χερουβικών σου που είναι εξαίρετα ως μουσικές συνθέσεις. Φαίνεται μέσα στις μουσικές γραμμές σου η μουσική σου ψαλτική
παιδεία, η λεπτή σου ευαισθησία, η συνθετική σου ικανότητα, που διασώζει
την ψαλτική μας παράδοση αλλά ταυτόχρονα δίνει και το προσωπικό σου
μουσικό στίγμα ως μια εξαίρετη ισορροπία παραδόσεως, μουσικής φαντασίας και δημιουργίας. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια!
Με εξαιρετική εκτίμηση και αγάπη
Στέφανος Πασχαλούδης
ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
Επίτιμος Συντάκτης Μουσικολόγος
Κέντρου ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας
Ακαδημίας Αθηνών.
Αγαπητέ μου κ. Θεοδωρακόπουλε

Αθήνα 20-12-1984

Έλαβα το από 5-12-1984 έγγραφό σας και αισθάνομαι την ανάγκη
να σας εκφράσω τις εκ βάθους καρδίας ευχαριστίες μου για τα τόσο φιλόφρονα για μένα λόγια σας. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω, τόσον εσάς
όσον και το συμβούλιον του Συλλόγου σας για την τιμή που μου εκάματε
να με ανακηρύξετε επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου σας. Είμαι εις την διάθεσή σας.
Επίσης και για την απονομή του τιμητικού διπλώματος κατά την
θαυμάσια εκδήλωση της 2ας Δεκεμβρίου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αιγίου
που με τόση επιτυχία οργανώσατε με τον έτερο αδελφό σύλλογο των Φίλων
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της Βυζαντινής Μουσικής για την ταπεινότητά μου. Παρακαλώ διαβιβάστε
εις τους αγαπητούς συναδέλφους τους χαιρετισμούς μου, τις ευχές μου για
τις επερχόμενες μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης, αλλά και πάλιν τα
θερμά μου συγχαρητήρια για την θαυμάσια εκτέλεση των εκκλησιαστικών
ύμνων, υπό την άξια και αριστοτεχνική διεύθυνσή σας για την οποίαν σας
συγχαίρω ιδιαιτέρως. Είσθε πολύ αξιέπαινος για τις προσπάθειές σας για
την Βυζαντινή εκκλησιαστική μας μουσική. Συνεχίζετε εξ άλλου, κι αυτό
σας τιμά, την πολυχρόνια ψαλτική παράδοση του τόπου μας, και μάλιστα
σε προηγμένο επίπεδο, και ανώτερο από καλλιτεχνική άποψη.
Αφού σας ευχαριστήσω και πάλιν για όλα, σας εύχομαι καλά
Χριστούγεννα, χαρούμενο και ευτυχισμένο τον καινούργιο χρόνο 1985 μετά
της οικογενείας σας και καλή δύναμη για τον ψαλτικό αγώνα των
προσεχών ιερών ακολουθιών.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη
Σπύρος Περιστέρης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ
Θεολόγος – Πρωτοψάλτης

Παλαιό Φάληρο 19-5-2010

κ. Θεοδωρακόπουλε χαίρετε.
Έλαβα το βιβλίο με τα Χερουβικά και το βιβλίο του κ. Βασίλη Κατσιφή.
Πολύ ωραίες οι συνθέσεις των δικών σας Χερουβικών.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΒΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Θεολόγος – Πρωτοψάλτης

18-4-2010

Αγαπητέ κ. Θεοδωρακόπουλε, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σπουδαίο και ωφέλιμο βιβιλίο του κ.
Βασιλείου Κατσιφή «Μορφολογία – Ανάπτυξη της Ελληνικής Οκτωηχίας»,
που είχατε την καλωσύνη να μου στείλετε, τιμής ένεκεν.
Σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας και να είστε πάντα καλά.
Με εκτίμηση
Αντ. Βακάκης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ
Θεολόγος – Πρωτοψάλτης Ι.Ναού Αγ. Σοφίας Πειραιώς

8-5-2009

Χριστός Ανέστη άγιε Πρωτοψάλτα. Συγχαρητήρια για το πόνημά σας
«Μουσικό Τρίπτυχο των ιερών ακολουθιών».Αρτιότατο μουσικά και δομικά.
Με εκτίμηση
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΑΚΗΣ
Αρχιμανδρίτης
Σκοπιά Φλωρίνης 23-7-2009
Προς
Τον κ. Φώτην Θεοδωρακόπουλον
Αγίου Ιωάννου 19, 25100 Αίγιο
Αγαπητέ Φώτη,
Το Χερουβικάριον είναι μια πρωτότυπη και αξιέπαινη εργασία, προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα του αναλογίου. Ελπίζω να γίνη ευμενώς
δεκτή από τον ψαλτικό κόσμο. Δίνει την άνεσι στον πρωτοψάλτη να
διαλέξη από έναν πανέμορφο ανθώνα όποιο λουλούδι θέλει, όποιου χρώματος και αρώματος. Έψαλα μερικά και τα βρίσκω πολύ ωραία.
Ευχόμενος από Θεού επιδαψίλευσι και ευλογία
διατελώ
Αθανάσιος Σιαμάκης Αρχιμανδρίτης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αγρίνιο 6-5-2008
Αγαπητέ μου Δάσκαλε, Χριστός Ανέστη.
Σας ευχαριστώ για τα βιβλία: «Τα Ψαλτοτράγουδα» και «Μουσικό
Τρίπτυχο». Είναι όντως εκδόσεις υψηλού επιπέδου από κάθε άποψη. Σας
συγχαίρω και εύχομαι τα βελτίω.
Με εκτίμηση
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πρωτοψάλτης
Αγρίνιο 10-6-2009
Εντιμότατε φίλε Πρωτοψάλτα
κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλε,
Έλαβα προ όλίγων το υπο της Υμετέρας μουσικολογιότητος
φιλοπόνως επεξεργασθέν «Χερουβικάριον» και σας ευχαριστώ θερμά, όσο
και για τα φιλόφρονα γραφόμμενα σχετικά με το πρόσωπό μου.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, αν και πολύ λίγο έχουμε συναναστραφεί, εκτιμώ βαθύτατα το πρόσωπό σας, τόσο για τις εντριφείς μουσικές
σας γνώσεις, όσο και για το υψηλό φρόνημά σας περί τα ψαλτικά.
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Παράλληλα, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οσάκις είχα τη χαρά και
την τιμή να παρακολουθήσω εκδηλώσεις του Συλλόγου Ιεροψαλτών
Αιγιαλείας, θαύμασα το χάρισμα της χοραρχίας σας και απήλαυσα το κλασικό και σοβαρό άκουσμα των ψαλλομένων μαθημάτων.
Σχετικά, τώρα, με το υπο έκδοσιν «Χερουβικάριον» θέλω να σας
συγχαρώ από την καρδιά μου για την αξιόλογη και κοπιώδη αυτή προσπάθεια.
Με εκτίμηση
Μιχάλης Οικονόμου
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Φιλόλογος – Θεολόγος
Τ. Εκπαιδευτικός

Αγρίνιο 10-7-2010

Μόλις πρόσφατα (2010) κυκλοφόρησε από το Μουσικό Εκδοτικό
Οίκο «ΜΥΡΙΠΝΟΟΝ» του κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλου στο Αίγιο το «Χερουβικάριον».
Πρόκειται για μια σύγχρονη, καλαίσθητη, δίχρωμη έκδοση, άκρως
επιμελημένη και η οποία περιέχει 154 επιλεγμένους Χερουβικούς ύμνους,
κλασσικά διαχρονικά μαθήματα, αλλά και συνθέσεις παλαιών και νέων
διδασκάλων, κατανεμημένους κατ᾿ ήχον. Επίσης, στο βιβλίο περιέχονται
και 13 άλλα μαθήματα, τα οποία ψάλλονται στη θέση του Χερουβικού
ύμνου όπως: «Νῦν αἱ Δυνάμεις..», «Τοῦ δείπνου Σου τοῦ μυστικοῦ..» και
«Σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία..».
Ο Εκδοτικός οίκος του Μουσικολογιωτάτου Πρωτοψάλτου και
Χοράρχου κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλου, καίτοι πρόσφατος, τα πρώτα δείγματα, από τα βιβλία που κυκλοφόρησε, φανερώνουν τον υψηλό και φιλόδοξο
στόχο, τον οποίο έθεσε ο εκδότης με την προσπάθειά του αυτή. Όλα τα
βιβλία περιέχουν μαθήματα κλασσικά, παλαιά και νέα, υψηλής αισθητικής
αξίας, στην άρτια, εννοείται, εκτέλεσή τους από κάθε άποψη.
Για το λόγο αυτό εκφράζω τα θερμά και εγκάρδια συγχαρητήριά
μου προς τον φιλοπονότατον Μουσικολογιώτατον κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλον για το σπουδαίο αυτό εκδοτικό επίτευγμα.
Στο άρτι εκδοθέν «ΧΕΡΟΥΒΙΚΑΡΙΟΝ» θα συναντήσει ο συνάδελφος
ιεροψάλτης μεγάλη ποικιλία Χερουβικών ύμνων, παλαιών κλασσικών,
αλλά και συνθέσεις νέων γνωστών και αναγνωρισμένων Μουσικοδιδασκάλων και Πρωτοψαλτών. Έτσι, έχει την ευχέρεια, με το πολύτιμο αυτό βιβλίο
πάνω στο αναλόγιο του, να ποικίλλει την ψαλμωδία του, εις τρόπον ώστε
και ο ίδιος να μην επαναλαμβάνεται, αλλά και το εκκλησίασμα ν᾿ απολαμβάνει νέα ακούσματα σοβαρών και παραδοσιακών πάντοτε μαθημάτων.
Έχω τη στέρεη και μακριά από κάθε προσωποληψία, άποψη, πως το
βιβλίο αυτό θα παραμείνει ως μνημειώδες εκδοτικό επίτευγμα και θα
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αποτελεί πλούτο ανεκτίμητο για όλους, όσων θα κοσμεί τη μουσική τους
βιβλιοθήκη και που ασχολούνται καλλιτεχνικά και υπεύθυνα με τη
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική.
Με ευγνώμονα αισθήματα και ολόψυχα συγχαρητήρια προς τον
εκδότη για το έργο αυτό,
Διατελώ μετά τιμής
Μιχάλης Οικονόμου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΗΣ
Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος Μ.Χ.Ε
Πρωτοψάλτης – Συγγραφέας

Αθήνα 25-8-2009

Αγαπητέ μου Φώτη χαίρε,
Μετά από αρκετή προσπάθεια, τελείωσα την μελέτη του «Χερουβικαρίου» για το οποίο σε συγχαίρω θερμά. Το θεωρώ πολύ αξιόλογο έργο,
τόσον για την καθαρότητα που διατυπώνεται, όσο και για την χρησιμότητά
του, ιδίως προς τους νεώτερους οι οποίοι μέσω του εν λόγω βιβλίου, θα
γνωρίσουν και πολύ παλαιότερους συνθέτες, και μεταγενέστερους αλλά
και σύγχρονους.
Θα ευχόμουν τα μαθήματα του μακαριστού Θρασύβουλου
Στανίτσα, να ήσαν απλούστερα, αλλά βλέπεις ο μακαρίτης ότι έγραφε, το
έγραφε για το λαρύγγι του και τις δικές του φωνητικές δυνατότητες.
Πάντως δεν παύουν να έχουν την αξία τους. Μου έκανε ακόμη εντύπωση, ο
τρόπος που έγραφε ο Ραιδεστηνός, που ενώ ήταν απλουστευμένος, ήταν
μακροσκελής. Με κατέπληξε επίσης ο Μηναΐδης!! Το γράψιμό του είναι
στρωτό και απόλυτα εναρμονισμένο, με το πνεύμα της Εκκλησίας.
Με εκτίμηση
Βασίλειος Κατσιφής
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Πρωτοψάλτης – Μουσικοδιδάσκαλος

Κοζάνη 26-3-2008

Αγαπητέ συνάδελφε κ. Θεοδωρακόπουλε,
Έλαβα το πόνημά σας «ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ» (Βάπτισης, Γάμου και Νεκρωσίμου ακολουθίας). Σας
συγχαίρω για την όντως πολύτιμη και επιμελημένη εργασία σας.
Απαραίτητο εφόδιο και πολύτιμος οδηγός – ιδίως για τους νέους
ιεροψάλτες – αλλά και για κάθε χριστιανό που ενδιαφέρεται για την
εξύψωση της Λειτουργικής μας Βυζαντινής Μουσικής. Τέτοια έργα πρέπει
να τυγχάνουν ενισχύσεως και συμπαραστάσεως εκ μέρους όλων μας.
Θερμά συγχαρητήρια
Σωτήρης Αρβανίτης
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
Πρωτοψάλτης
Αθήνα 22-2-2005
Αγαπητέ μοι κ. Φώτιε,
Χαίρε εν Κυρίω και υγίαινε κατ᾿ άμφω.
Έλαβα τας ευχάς και τα δώρα σου. Ευχαριστώ θερμώς και συγχαίρω την
ωραίαν σου προσπάθειαν. Εύχομαι εν υγεία και ειρήνη να συνεχίζητε τον
καλόν σας αγώνα, όπου εις τας ημέρας μας, και ιδία εν τη επαρχία, είναι
λίαν αναγκαίον αι τοιαύται πρωτοβουλίαι, προς εμπέδοσιν των ιερών μας
παραδόσεων. Η εκτέλεσις των ύμνων υπό του χορού των συναδέλφων είναι
θαυμάσια. Μεταφέρατε εις όλους τα συγχαρητήρια μου και τας ευχάς μου.
Εύχομαι κάθε καλόν εις σε προσωπικώς, την οικογένειάν σου, την τε
φυσικήν και ιεροψαλτικήν.
Με εκτίμηση και αγάπη Χριστού
Χαράλαμπος Καρακατσάνης.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
Πρωτοψάλτης
22-2-2008
Αγαπητέ μοι κ. Φώτιε, Χαίρε εν Κυρίω και υγίαινε κατ᾿ άμφω.
Έλαβον τα δύο βιβλία σου. Το βιβλίο σου «ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΤΡΙΠΤΥΧΟΝ» είναι
καλαίσθητον, εύχρηστον, και το θετικόν, ότι καταγράφη μελωδίας
κλασικάς, παλαιών διδασκάλων εξασφαλίζον το πολυπόθητον της ορθογραφίας πρόβλημα, όπερ δυστυχώς ταλανίζει τας Νέας εκδόσεις.
Με αγάπη ειλικρινή και ευχές
Χαράλαμπος Καρακατσάνης.
π. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πρωτοπρεσβύτερος

Νοέμβριος 2008

Αγόρασα και διέτρεξα με ενδιαφέρον το αποσταλέν από τον συγγραφέα
μουσικό βιβλίο του κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλου «ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ».
Είναι μία συγκροτημένη προσπάθεια, κινείται εντός της γνησίας
παραδόσεως του σοβαρού εκκλησιαστικού ύφους και αποτελεί σημαντική
συμβολή στην μουσική καταγραφή του. Μπορεί να χαρακτηριστεί έργο
υψηλού επιπέδου, που κάθε επιμελής ιεροψάλτης οφείλει να το μελετήσει.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τεχνολόγος Μηχανικός – Ιεροψάλτης.
Δημ. Γούναρη 14, Νέα Σμύρνη Αθήνα
Αθήνα 3-3-1981
Αγαπητέ κ. Θεοδωρακόπουλε,
Σας συγχαίρω σαν σύλλογο δια την εκδήλωση που σχεδιάζετε να
πραγματοποιήσετε στις 25 Μαρτίου.
Πραγματικά ο σύλλογός σας φαίνεται ότι αποτελείται από άτομα
με ευγενική ψυχή γιατί μόνον τέτοια άτομα δεν ξεχνούν τους
συνανθρώπους των που έφυγαν, συναδέλφους και δασκάλους των.
Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως, για την ξεχωριστή τιμή στη μνήμη των
αειμνήστων Πατέρα μου και Θείου μου οι οποίοι τόσα προσέφεραν στο
τόπο αυτό, εκτελώντας και διδάσκοντας την θεία τέχνη.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και φιλικούς
και συναδελφικούς χαιρετισμούς.
Απόστολος Μαυρόπουλος
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αφεντούλη 1, Πειραιάς 18536
Πειραιάς 26-4-2009
Αγαπητέ κ. Φώτη, Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά!
Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Αντεύχομαι πάσαν χαράν και ευτυχίαν στην οικογένειά σας καθώς επίσης αισίαν επίτευξη των εκδοτικών σας
προσπαθειών.
Επι τη ευκαιρία θέλω να σας συγχαρώ για τη συμβολή σας στη διάδοση της γνήσιας Βυζ. Μουσικής, την καλαίσθητη και προσεγμένη έκδοση
του περιοδικού των «Υπέρμαχων» και για τις εκδόσεις σας.
Θα περιμένω με χαρά το υπό έκδοση «Χερουβικάριο» σας.
Καλή δύναμη στο έργο σας.
Μετά τιμής
Ταμπακόπουλος Βασίλειος
ΣΑΠΟΥΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Πρωτοψάλτης

Αθήνα 15-4-1994

Αγαπητέ συνάδελφε κ. Θεοδωρακόπουλε, χαίρε και υγίαινε.
Παίρνω το θάρρος και απευθύνομαι στον ενικό για να μικρύνω την
απόσταση. Θεώρησα σκόπιμο να σου γράψω πέντε γραμμές, πρώτον να
σου ευχηθώ «Καλό Πάσχα», δεύτερον να σου απευθύνω «θερμά συγχαρητήρια» δια την όντως ωραία από πάσης απόψεως εκδήλωση. Η επιτυχία
οφείλεται στη σκληρή αλλά καλή δουλειά που προηγήθηκε. Η επιλογή των
μαθημάτων, η συνοχή όλων, τα ισοκρατήματα, τα πάντα σου καταλογίζουν
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την υπευθυνότητα η οποία σε διακρίνει, όταν απευθύνεσαι σε αυστηρό
κριτήριο. Ήταν όλα άψογα. «Θερμά Συγχαρητήρια».
Σε χαιρετώ ευχόμενος υγείαν, χαρά, μακροημέρευση σε σένα και
στην οικογένειά σου, καλή δύναμη για την Μεγάλη Εβδομάδα και «Καλό
Πάσχα».
Με εκτίμηση
Φώτιος Σαπουτζάκης

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
Πρωτοψάλτης
Αθήνα 14-12-2003
Αξιότιμον κ. Φώτην Θεοδωρακόπουλον
Πρόεδρον – Χοράρχην
Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγιαλείας Αίγιον
Αγαπητέ μου Πρόεδρε, χαίρε.
Έλαβον το λεύκωμα του Συλλόγου σας που είχατε την καλοσύνη
να μου στείλετε και να με καταστήσετε κοινωνόν της μεγάλης παρουσίας
σας εις τον χώρον της Ελληνικής Μουσικής.
Η Αιγιάλεια υπήρξεν η πρωτοπόρος περιοχή της Ελλάδος που
καλούσε ψάλτας εγνωσμένης αξίας δια τας πανηγύρεις των Ιερών Ναών
της.
Άλλωστε, ως αναγράφεται εις το εμπεριστατωμένον και άψογον
από πάσης απόψεως λεύκωμά σας, η περιοχή σας είχεν μεγάλην προϊστορίαν ικανών πρωτοψαλτών με επι κεφαλής τους αειμνήστους Σπύρο
Περιστέρην και Νικόλαον Μαυρόπουλον, εις του οποίου την χειροτονίαν
του εις ιερέαν, κατόπιν προσκλήσεως του, έψαλλον.
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ δεχθήτε τας ευχαριστίας μου και τα
θερμά μου συγχαρητήρια δια την ιστορικήν έκδοσιν του Συλλόγου σας και
εύχομαι εις τα μέλη του Συλλόγου σας και σε σας προσωπικώς καλές
Γιορτές και με υγείαν το Νέον Έτος 2004.
Με εκτίμησιν
Μανώλης Χατζημάρκος
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ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αθήνα 18-9-2008
Επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Σύλλογος ιεροψαλτών Ελλάδος και του
Παννελληνίου Συνδέσμου ιεορψαλτών
«ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ»
Αγαπητέ μου Φώτη, σε χαιρετώ.
Σ᾿ ευχαριστώ θερμά για τα βιβλία που μου έστειλες. Θερμά συγχαρητήρια για το προσωπικό σου βιβλίο το «Μουσικό τρίπτυχο» και γενικώτερα για τις σπουδαίες εκδόσεις σου.
Με εκτίμηση
Χρίστος Χατζηνικολάου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΒΟΥΡΛΗΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήνα 28-5-2010
Αγαπητέ συνάδελφε κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλε,
Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
Έλαβα το αποσταλέν πόνημά σας, «Χερουβικάριον», για την έκδοση
του οποίου σας συγχαίρω. Το νέο βιβλίο σας είναι απαραίτητο εργαλείο για
τον κάθε ιεροψάλτη ως «συλλογή» και «επιλογή» χερουβικών διαφόρων
«διδασκάλων» και πρωτοψαλτών κατάλληλη για το ζητούμενο «χορικό»
ψάλσιμο που λείπει από τους Ιερούς Ναούς μας.
Ευχόμενος καλές και νέες εκδόσεις για την προαγωγή της ψαλτικής
μας τέχνης, δεχθήτε τις καλύτερες ευχές μου.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Αθανάσιος Βουρλής (εκ Φιλίων Καλαβρύτων)
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ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΪΔΗΣ
Πρωτοψάλτης
Αθήνα 16-3-2009
Αγαπητέ κ. Θεοδωρακόπουλε.
Έλαβα τα βιβλία σας των Ιερών Ακολουθιών και των Ψαλτοτράγουδων καθώς επίσης και λοιπά μουσικά κείμενα. Σας ευχαριστώ δια την
χειρονομίαν σας και σας συγχαίρω δια την πολύ καλή και άρτια δουλειά
σας.
Παρατήρησα την ιδιαίτερα λεπτομερή ανάλυσίν σας στα μουσικά
κείμενα σχετικά με τις διέσεις και υφέσεις οι οποίες διευκολύνουν τους
μαθητάς ακόμη και συναδέλφους εις την σωστήν απόδοσιν των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της Β. Μουσικής. Θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσωμεν
και να τις παρομοιάσωμεν με το αλατοπίπερο στο φαγητό.
Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και εις τον αγαπητόν μου
φίλον και παλαίμαχον του αναλογίου κ. Βασίλειον Κατσιφή με τον οποίον
μας συνδέει φιλία περί των 40 – 50 ετών.
Τα τραγούδια τα οποία έχει εις το βιβλίον του τα βρήκα υπέροχα.
Το ψαλτοτράγουδο το οποίον με συγκίνησε ιδιαιτέρως ήτο το «Μάτια γλυκά
μαχμούρικα» που πρωτοάκουσα προ 70 ετών από τον αείμνηστον δάσκαλον μου Κωνσταντίνον Ρουσινόπουλον. Θεωρώ ότι πρέπει να είμεθα
ευγνώμονες προς τους δασκάλους μας οι οποίοι μας εδίδαξαν την πραγματικήν παράδοσιν της Β. Μουσικής.
Οφείλω να σας συγχαρώ δια την συνεχή σας προσπάθειαν και
αγώνα που σκοπόν έχει μέσω της φωνής των «Υπέρμαχων» την διαφύλαξιν
και την διάδοσιν της παραδοσιακής μας Μουσικής έτσι όπως πρέπει να
είναι και όχι όπως επιθυμούν με κάθε τρόπον, ορισμένοι εκ των συναδέλφων, να καταντήσουν.
Δυστυχώς δια όλην αυτήν την ανάρμοστον συμπεριφοράν και
εμμονή την οποία επιδεικνύουν κάποιοι συνάδελφοι, θεωρώ υπεύθυνη την
Εκκλησίαν της Ελλάδος η οποία τα τελευταία χρόνια και ιδίως μετά τον
θάνατον του αειμνήστου Περιστέρη δεν ενήργησε με σωστό τρόπο με
αποτέλεσμα την εμφάνησιν και υιοθέτησιν καινοτομιών αντιθέτων προς
την παράδοσιν της Β. Μουσικής όπως αυτή καθιερώθηκε από την απόφασιν
των τριών Διδασκάλων το έτος 1814, η οποία πρέπει να τηρείται απαρεγκλίτως καθ᾿ όσον «δεν υπάρχουν λόγοι αλλαγής των παραδεδομένων εις την
Βυζαντινήν Τέχνην και Μουσικήν».
Θεωρώ πλέον επιτακτικήν την ανάγκην ιδρύσεως Ακαδημίας Β.
Μουσικής η οποία πρέπει να είναι στελεχομένη από αξίους καθηγητάς –
ιεροψάλτας, όπου θα εξετάζονται όλοι οι πτυχιούχοι των ωδείων, ιδιωτικών
και μή, προκειμένου να τηρείται μια ενιαία αμερόληπτη αρχή δια την
σωστήν διάδοσιν της παραδοσιακής μας Ελληνικής Μουσικής στο πλαίσιο
της μεθοδολογίας των τριών Διδασκάλων.
Με εκτίμηση
Μηνάς Μηναΐδης
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε. ΑΚΡΙΔΑΣ
Μουσικολόγος – Πρωτοψάλτης – Συγγραφέας
Πρόεδρος της Πανελ. Εν. Προασπ. Εθνικής Μουσικής
«ΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ»
Μεσολόγγι 15-5-2010
Μουσικολογιώτατε Πρωτοψάλτα – Χοράρχη και εκλεκτότατε φίλε Φώτη.
Απερίγραπτη δοκίμασα χαρά παίρνοντας το τελευταίο εκδοθέν
περισπούδαστο μουσικό έργο σου με τον τίτλο «Χερουβικάριον». Κατ᾿αρχάς
σου εκφράζω τις άπειρες ευχαριστίες μου, τόσο για την τιμητική αφιέρωση,
όσο και για την καταχώρηση ενός Χερουβικού μου σε αυτό το εξαίσιο έργο.
Το «Χερουβικάριον», αναντιρρήτως, είναι ένα περίφημο έργο, απόρροια
πολυετούς έρευνας, μελέτης και επεξεργασίας. Τα 167 «μαθήματα» Χερουβικού ύμνου είναι μέλη παλαιών και νέων διδασκάλων, επιμελώς
επιλεγμένα, αριστοτεχνικά επεξεργασμένα και στοργικώς φιλοξενούμενα
στο ιστορικό αυτό πόνημά σου. Αρκετά εξ᾿ αυτών μάλιστα, τα διασώζεις
από την λήθη.
Το μνημειώδες αυτό έργο σου αγαπητέ μου, αντικατοπτρίζει τις
βαθύτατες γνώσεις, την πολυετή πείρα, την ορθή κρίση, την ευαισθησία και
την αυστηρή προσήλωση στα παραδεδομένα του εμβριθέστατου
δημιουργού του. Σου αξίζει, λοιπόν, κάθε έπαινος.
Εκφράζοντάς σου τα θερμά και ειλικρινή συγχαρητήριά μου, σου
εύχομαι «εκ βαθέων» μακροημέρευση, υγεία και δύναμη, ώστε να συνεχίσεις το όντως θεάρεστο, υπέρ της μουσικής μας, περίλαμπρο έργο σου.
Με ειλικρινή φιλία
Θεόδωρος Ε. Ακρίδας
FR. SILOUAN FOTINEAS
Greek Orthodox Archidiocese of Australia
Holy Monastery of Saint Nectarios

31-5-2010

Αγαπητέ κ. Φώτιε.
Με τη χάρη του Θεού αξιωθήκαμε να λάβουμε το «Χερουβικάριον» σας. Ο
ψάλτης μας είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το έργο σας, και ενθουσιασμένος με την προσφορά σας στην Βυζαντινή Μουσική. Να είστε πάντα
άξιος να δοξολογάτε τον Θεόν με τα πολλά χαρίσματα που σας έχει δώσει.
Σας ασπάζομαι εν Κυρίω.
Fr. Silouan
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Father EPHRAIM
St. Anthony᾿s Monastery
Florence AZ 85132 HΠΑ

30-5-2010

Αγαπητέ μου κ. Φώτη.
Έλαβα τα βιβλία προχθές, και μου φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Ιδιαίτερα
το Χερουβικάριον περιέχει μεγάλο πλούτο και ποικιλία. Δεν ήξερα ότι ο
Ραιδεστηνός έγραψε χερουβικά. Σας συγχαίρω για την καλή επιτυχία των
έργων σας.
Σε ασπάζομαι εν Κυρίω
Father Ephraim
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΑΔΗΣ
Άρχων Μουσικοδιδάσκαλος της αγίας του Χριστού Μ.Χ.Ε.

Ν.Ιωνία 2/9/2010

Αγαπητέ μου κ. Θεοδωρακόπουλε,
Έλαβα το βιβλίο σας «Μουσικό Τρίπτυχο», δια την προσφορά του
οποίου σας ευχαριστώ θερμώς.
Το έργο σας περιέχει αριστουργήματα της Εκκλησιαστικής μας
Υμνογραφίας. Είναι δε εκλεκτό τόσον από απόψεως εκτυπώσεως, όσον και
περιεχομένου, σεμνοπρεπών δηλαδή και κατανυκτικών μελωδικών θέσεων.
(«Θέσις δέ ἐστίν ἡ τῶν σημαδοφώνων ἕνωσις, ἤτις ἀποτελεῖ τό μέλος» Μ.
Χρυσάφης ΙΕ΄ αἰ.)
Είναι αληθές ότι ο μελετητής του Επιβλητικού πονήματος σας
οφείλει να τονίσει πλείστα όσα αξιόλογα όντως στοιχεία, τα οποία
διαλαμβάνονται εις αυτά.
Το μέτρο, τα ισοκρατήματα και οι έλξεις, είναι κατά την ταπεινή
μου γνώμη, εξ εκείνων τα οποία αποτελούν τα κατ᾿ εξοχήν ιδιώματα της
παραδοσιακής μας μουσικής. Ιδιαιτέρως οι έλξεις, οι οποίες απετέλεσαν θέμα συζητήσεων υπο της ειδικής επι της Μουσικής Επιτροπής (1881-83), η
οποία απεφάνθη ότι η έλξεις «Ἐστί νόμος ὑπ᾿ αὐτῆς τῆς φύσεως ἐπιβαλλόμενος». Αλλά και ο διαπρεπής μουσικολόγος αείμνηστος Κ. Ψάχος τονίζει
ότι άνευ των έλξεων «τὸ ψαλλόμενον μέλος δέν εἶναι μέλος ἤχου, ἀλλά
μέλος ἐπί κλίμακος γυμνῆς παντός χρωματισμοῦ καί συνεπῶς πτῶμα
μέλους».
Το πόνημά σας αυτό κ. Θεοδωρακόπουλε, «καταπροδίδει» ότι είστε
ένας αξιόλογος μελετητής και συγγραφέας του μελωδικού πλούτου της
αχράντου ιεράς τέχνης.
Σας συγχαίρω και εύχομαι την από Θεού υγεία και μακροημέρευση,
ώστε να μας παρουσιάσετε και άλλες εργασίες, ως η «μετά χείρας».
Με βαθυτάτη εκτίμηση.
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Ένα πολύτιµο µουσικό βιβλίο: «Το Χερουβικάριο»
του Ανδρέα Φλογερά
στην πληθώρα των ειδήσεων και την απροθυμία ή
Μ έσα
αδεξιότητα έκφρασης της γλώσσας που τονίζει τα νοήματα και
προβάλλει την ουσία του γραπτού λόγου, έρχονται και κάποιες
αναπάντεχες αναφορές που ξαφνιάζουν. Αλλά και δικαιώνουν αθόρυβους
και σεμνούς εραστές της φωνητικής δωρεάς που έχουν λάβει, οι οποίοι
γεωργούν με αφοσίωση τον αμπελώνα της παραδοσιακής εκκλησιαστικής
βυζαντινής μουσικής ή άλλως υμνολόγησης του Θεού, όπως η χιλιόχρονη
διαδρομή της εκκλησίας καθιέρωσε στους κοινούς τόπους λατρείας, τους
Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς, απλούστερα την Εκκλησία.
Είναι κάποια πρόσωπα του ιερού αναλογίου, τα οποία ως
πνευματικοί σκυταλοδρόμοι διατρέχουν τις εποχές και μεταφέρουν
άσβεστη και αναλλοίωτη τη θεία μελωδία ή άλλως την παραδοσιακή
εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική, στους Ναούς της Ορθοδοξίας. Πολλές
φωνές εκλεκτών υμνωδών και άπειρες παρτιτούρες εξαίσιων μελωδημάτων, αναπαράγονται και διασώζονται και μεταβιβάζονται σε
νεότερους που διαδέχονται το φαινόμενο της ζωής. Αντιστέκονται δε σε
νεωτερισμούς, αλλοιώσεις του γνήσιου αισθήματος, παραλλαγές αν μη και
αλλαγές που συμβαίνουν είτε από άγνοια των αμετάθετων κανόνων της
εκκλησιαστικής υμνολογίας, είτε από ασεβή σκοπιμότητα παράλλαξης των
καθιερωμένων. Υπάρχει όντως θέμα, μεταξύ των παραδοσιακών
βυζαντινών ιεροψαλτών και των ευρωπαϊστών, θα λέγαμε, με μια λέξη.
Έτσι, αντί να μυούνται οι εκκλησιαζόμενοι στην απ’ αιώνων αποδεκτή
μουσική έκφραση προσευχής και λατρείας στους ναούς, εθίζονται σε ό,τι
προσφέρεται παραλλαγμένο, από άγνοια φυσικά και συνακροάζονται το
περίπου ιμιτασιόν και καινοφανές ψαλτικό εγχείρημα.
Με επιφύλαξη, ότι δε θα προσκρούσομε
στην ουσιαστική
μετριοφροσύνη του συμπολίτη Πρωτοψάλτη, Χοράρχη και Συγγραφέα κ.
Φώτη Θεοδωρακόπουλου, ο οποίος διδάσκει το γνήσιο βυζαντινό μουσικό
εκκλησιαστικό ύφος, τόσο από τη θέση του στο ιερό αναλόγιο όσο και με
την επίμονη διδασκαλία του στο Σύλλογο Αιγιαλέων Ιεροψαλτών, ως
προέδρου και οδηγητή τους, προστίθεται και η στήλη στις επαινετικές
επιστολές που του απηύθυναν, έγκυρα και έγκριτα ονόματα της Εκκλησίας,
με την ευκαιρία της εκδόσεως ενός ακόμη βιβλίου του, του
«ΧΕΡΟΥΒΙΚΑΡΙΟΥ» στο οποίο έχει συλλέξει, συμπεριλάβει, μελοποιήσει
και καταγράψει, γνωστά και άγνωστα μελωδήματα, τα οποία διασώζονται
και προσφέρονται, από τούδε και εφεξής, ως υψηλές παρακαταθήκες
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εκκλησιαστικής παραδοσιακής μουσικής παιδείας, τα οποία δεν είναι
βέβαιο αν θα έρχονταν έτσι μεθοδικά τυπωμένα στο, εν χρήσει πλέον,
«Χερουβικάριο».
Το μουσικό αυτό ανθολόγιο, υποδέχθηκαν με ενθουσιαστικά σχόλια,
μεταξύ άλλων και, διακεκριμένοι ιεράρχες και μουσικολόγοι όπως ο
Μητροπολίτης μας κ. Αμβρόσιος, ο επίσης άγιος Ναυπάκτου και Αγίου
Βλασίου κ. Ιερόθεος, ο πρωτοψάλτης – Θεολόγος κ. Στέφανος Πασχαλoύδης
και ο Πρωτοψάλτης Μουσικολόγος Δρ. Σόλων Ι. Χατζησολωμός. Σε άλλη
στιγμή θα αναφερθούμε στην όλη συγγραφική και εκδοτική προσπάθεια
του κ. Θεοδωρακόπουλου, ο οποίος εκτός της χαρισματικής φωνής του,
διαθέτει και συγγραφικόν τάλαντον, εκδίδοντας βιβλία ψαλτικής τέχνης,
έναντι καταβολής πολλών...ταλάντων, σε δύσκολη, οικονοµικά, περίοδο.
Αίγιο 2-6-2010

