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ΠΡΟΛ ΕΓ ΟΜ ΕΝ Α
Του Προέδρου του Συλλόγου µας κ. ΦΩΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Πρωτοψάλτη –
Χοράρχη.
Με την χάρη του Θεού, φέτος συµπληρώνονται ογδόντα πέντε (85) χρόνια από
τότε που οι Ιεροψάλτες της Αιγιάλειας συνέστησαν σωµατείο για την αναγνώριση και
προστασία των δικαιωµάτων τους αλλά και των υπoχρεώσεών τους στην κοινωνία.
Σκοπός της έκδοσης του παρόντος λευκώµατος είναι να κρατηθεί άσβεστη η
µνήµη όλων εκείνων των προ ηµών διαλαµψάντων Ιεροψαλτών, οι οποίοι µε την βαθειά
τους πίστη και αγάπη προς την Εκκλησιαστική µας Μουσική αγωνίστηκαν να
περισώσουν και να διαδώσουν τον ανεκτίµητο αυτό Εθνικό µας θησαυρό, αυτόν που
γενιές Ψαλτών καλλιέργησαν και µας παρέδωσαν µε την εντολή να διατηρήσουµε
ανόθευτο εις το διηνεκές.
Είναι γνωστό ότι η Αιγιάλεια είχε πλούσια ψαλτική παράδοση. Αυτό
βεβαιώνεται τόσο από προφορικές αφηγήσεις όσο και από γραπτά ντοκουµέντα. Ο
µακαριστός Ιερεύς Ηρακλής Παπαδόπουλος αναφέρει στο βιβλίο του, ότι στο Αίγιο
υπηρέτησαν διαπρεπείς Ιεροψάλτες από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ού.
Από το έτος 1918 έως και σήµερα, έχουµε πλέον επίσηµες πληροφορίες που
προκύπτουν από το αρχείο του Συλλόγου µας, το οποίο περιέσωσε ο µακαριστός ∆ΗΜ.
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και το παρέδωσε στον γράφοντα, διάδοχό του στον Ι.Ν. Εισοδίων το
1963.
Την 12η Ιουνίου του 1918 ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Αιγίου ανεγνωρίσθη ως
«επίσηµον σωµατείον υπό του Πρωτοδικείου Πατρών», όπως µας πληροφορεί η
χειρόγραφη ενθύµηση του αείµνηστου Μιχαήλ Περπινιά. Ωστόσο, για το ακολουθούν
χρονικό διάστηµα από το 1918 έως το 1929 δεν διαθέτουµε στοιχεία για τις
δραστηριότητες και την εν γένει λειτουργία του Συλλόγου. Επίσηµα αναφέρεται ως
Πρώτος Πρόεδρος, ο οποίος εξελέγη την 17/11/1929, ο Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου,
Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Εισοδίων Αιγίου. Ζωντανή µαρτυρία αποτελεί η δωρεά του και η
αναφορά του ονόµατός του στην εικόνα του Αγίου Αθανασίου, που βρίσκεται στον Ιερό
Ναό των Εισοδίων Αιγίου, την οποία αγιογράφησε ο ονοµαστός Αιγιώτης αγιογράφος
Αθανάσιος Σταθακόπουλος.
∆εύτερος Πρόεδρος αναφέρεται ο Μιχαήλ Πεπρινιάς από το έτος 1938, µε
Αντιπρόεδρο τον Σπυρίδωνα Περιστέρη και Γενικό Γραµµατέα τον Σεραφείµ
Γεροθεοδώρου (Πράξις 4η, 16 Απριλίου 1938). Ο Μιχαήλ Περπινιάς κατήγετο από την
Σµύρνη της Μικράς Ασίας, ήταν Ιατρός και ονοµαστός Πρωτοψάλτης. Μεταλαµπάδευσε
το Σµυρνέικο ύφος της ψαλµώδησης, το οποίο διδάχθηκαν πάρα πολλοί µαθητές του,
µεταξύ των οποίων οι: Θεόδωρος Αργυριάδης, Ηρακλής Κυριακόπουλος, ∆ιονύσιος
Τσούλης κ.ά., ενώ την ευρωπαϊκή µουσική, µεταξύ των άλλων, διδάχθηκε και ο Νώντας
Φαραζουλής, µαέστρος της Χορωδίας Αιγίου για πολλά χρόνια. Ο Ηρακλής
Κυριακόπουλος έλαβε πτυχίο µουσικοδιδασκάλου από τον Μιχαήλ Περπινιά.
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να αναφέρω και ένα περιστατικό που µου διηγήθηκε ο
εκλεκτός µου φίλος Ηρακλής Κυριακόπουλος για τον δάσκαλό του, τον Περπινιά, που
δείχνει το µεγαλείο της ψυχής του. Στα χρόνια της Κατοχής, στον Άγιο Ανδρέα του
Αιγίου, έψαλλε στο δεξιό αναλόγιο ο Σπύρος Περιστέρης. Κάποια χρονιά, στον τέταρτο
Κατανυντικό Εσπερινό, προσκληθείς έψαλε στο δεξιό αναλόγιο ο Περπινιάς και στο
αριστερό ο Σπύρος Περιστέρης. Ο Περπινιάς έψαλλε το Ιδιόµελο του Ιακώβου «Ο τον
αµπελώνα φυτεύσας» σε ήχο βαρύ και απήντησε ο Περιστέρης µε το εξαίσιο Ιδιόµελο
του Ιακώβου «Λησταίς περιπεσών» σε ήχο πλάγιο του β΄. Το έψαλε τόσο ωραία, ώστε ο
Περπινιάς ενθουσιάστηκε και όταν ο Περιστέρης έφτασε στη κορύφωση, στη θέση «Ο
παραγενόµενος Θεός», εκεί όπου το µέλος µεταπίπτει σε β΄ ήχο, στις ψηλές θέσεις της
κλίµακας, φώναξε ενθουσιασµένος δυνατά: «Μπράβο!» και ακούστηκε σε όλο το
εκκλησίασµα. Εδώ έχουµε αφ’ ενός µεν την παραδοχή ότι ο Περιστέρης έψαλλε πάρα
πολύ ωραία αφ΄ετέρου δε και τη µεγαλωσύνη του Περπινιά που επιβράβευσε δηµόσια,
µε αυτόν τον αυθόρµητο τρόπο τον Λαµπαδάριό του.
Τρίτος Πρόεδρος στη σειρά αναφέρεται ο αείµνηστος ∆ηµήτριος Μαυρόπουλος,
ονοµαστός Πρωτοψάλτης από την Κων/πολη αλλά και ∆άσκαλος της Βυζαντινής
Μουσικής, ο οποίος ίδρυσε επίσηµη Σχολή. Μαθητές του υπήρξαν οι Ανδρέας Λέτσος,
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Τέλης Μιχαλακόπουλος, Αθανάσιος Παπασταθόπουλος, ο γιος του Απόστολος, ο νυν
Μητροπολίτης Κατερίνης κ. Αγαθόνικος και πάρα πολλοί άλλοι.
Τέταρτος Πρόεδρος αναλαµβάνει το έτος 1961 ο Θεόδωρος Αργυριάδης. Στη
θέση αυτή θα παραµείνει µέχρι το 1978.
Από την 12/06/1918 έως την 08/11/1979, ο Σύλλογος διανύει την πρώτη
ιστορική περίοδο µε την επωνυµία «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΙΕΡΟѰΑΛΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ».
Η πρώτη αυτή περίοδος έχει να επιδείξει σπουδαία ψαλτικά αναστήµατα. Οι
περισσότεροι Ψάλτες ήσαν άγνωστης καταγωγής, κάποιοι έφθασαν στο Αίγιο από τη
Μικρά Ασία, όλοι όµως µεταλαµπάδευσαν στην πόλη µας την πλούσια Ψαλτική Μουσική
Παράδοση της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Κοντά τους διδάχθηκαν την Ψαλτική Τέχνη και
έγιναν εγκρατείς της Μουσικής πολλοί Αιγιαλείς.
Ψάλτες όπως οι αείµνηστοι Εµµανουήλ ή Μανωλάκης, Χαράλαµπος
Παπαδηµητρακόπουλος,
Θεόδωρος
Βλάχος,
Σεραφείµ
Γεροθεοδώρου,
∆ήµος
Μπαρµπούνης, Μιχαήλ Περπινιάς, ∆ηµήτριος Μαυρόπουλος, Σπυρίδων Περιστέρης και
άλλοι, έλαµψαν στο ψαλτικό στερέωµα και διεκρίθησαν ακόµη και έξω από τα όρια της
Αιγιάλειας. ∆ηµιούργησαν ο καθένας τον θρύλο του αφήνοντας ιερά κειµήλια τα
ονόµατά τους να µνηµονεύονται στους αιώνες.
Αλλά και οι τελευταίοι επιζώντες, όπως οι: Θεόδωρος Αργυριάδης, Ανδρέας
Λέτσος,
Απόστολος
Μαυρόπουλος,
Αθανάσιος
Παπαπαναγιώτου,
Ιωάννης
Σπηλιωτόπουλος, Κων/νος Τασόπουλος, Παναγιώτης Χριστοδουλόπουλος και πλήθος
άλλων, οφείλουν την ψαλτική τους υπόσταση εν πολλοίς στους προαναφερθέντες
αείµνηστους ∆ασκάλους της Ψαλτικής Τέχνης. Οµοίως και αρκετοί νεώτεροι, όπως οι
Γεώργιος Θεοδοσίου, Γρηγόριος Κακούρης κ.ά. – που ψάλλουν εκτός των ορίων της
Αιγιάλειας – οφείλουν και αυτοί την υπόστασή τους στην παλαιά χρυσή χορεία των
προαναφερθέντων ∆ιδασκάλων µας.
Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι, εκτός των Μιχαήλ Περπινιά και ∆ηµητρίου
Μαυρόπουλου, εξ όσων γνωρίζουµε, ιδιωτικά δίδαξαν την Μουσική, ο Αρχιµανδρίτης του
Μεγάλου Σπηλαίου Νήφων ∆ηµόπουλος, ο Ανδρέας Λέτσος και ο Ιωάννης
Σπηλιωτόπουλος, ενώ στο επίσηµο Ωδείο, που ιδρύθηκε στο Αίγιο το 1955, δίδαξε την
Βυζαντινή Μουσική ο µετέπειτα Ιερεύς Ευθύµιος Ντρέκης. Επί των ηµερών που διανύει ο
Σύλλογος την Β΄ περίοδο δίδαξαν την Βυζαντινή Μουσική ο Πρωτοψάλτης Κων/νος
Τασόπουλος, από το έτος 1979 έως το 1992. Στη συνέχεια η Βυζαντινή Μουσική
διδάσκεται από τον Βασίλειο Μπίκο στην Σχολή της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων &
Αιγιαλείας, στο Αίγιο.
Την 09/11/1979 µε την αριθ.811/1979 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Πατρών εγκρίθηκε το από 31 άρθρα Καταστατικό του Σωµατείου µας µε την επωνυµία
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟѰΑΛΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ Ι ΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ». Από τότε αρχίζει
η Β΄ Περίοδος του Συλλόγου.
Πρώτος Πρόεδρος του νέου Συλλόγου εκλέγεται ο Αριστοτέλης (Τέλης)
Μιχαλακόπουλος, ο οποίος υπηρέτησε τον Σύλλογο από την 20/01/1980 έως την
02/06/1984.
Στη συνέχεια αναλαµβάνει ο γράφων, ο οποίος από την 03/06/1984 υπηρετεί
έως σήµερα.
Κατά την δεύτερη αυτή περίοδο, που διανύει ο Σύλλογος, εδόθη έµφαση στην
προβολή και διάδοση της παραδοσιακής Ψαλτικής Τέχνης, όπως αυτή προκύπτει µέσα
από τις κλασικές µελωδίες των ονοµαστών Μελωδών και ∆ιδασκάλων της
Εκκλησιαστικής µας Μουσικής, τις οποίες ακούσαµε να ψάλλουν τόσο στην πόλη µας
όσο και αλλού οι αριστείς της τέχνης.
Από όσα γνωρίζουµε, στο Αίγιο για πρώτη φορά έγινε µουσική εκδήλωση από
Χορό Ψαλτών µε την καθολική συµµετοχή των Ιεροψαλτών της Αιγιάλειας την
25/03/1980. Την πρώτη αυτή εκδήλωση ακολούθησαν και άλλες πολλές, µε αρκετή
επιτυχία, τόσο στο Αίγιο όσο και στο Αγρίνιο, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα, ενώ από
το έτος 1982 έως και σήµερα κλιµάκιο Ιεροψαλτών ψάλλει κάθε χρόνο, κατά τρόπο
υποδειγµατικό, στην πανήγυρη της Πολιούχου της πόλεώς µας ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ,
της Παναγίας της Τρυπητής.
Ο γράφων ταύτα είναι ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί επί των ηµερών του είδε όλους
τους Ψάλτες του Αιγίου αδελφωµένους, να βοηθούν και να σέβονται κάθε συνάδελφό

9
τους. Ευχές εκφράζονται προς στους νεώτερους Ιεροψάλτες να είναι αγαπηµένοι και
ενωµένοι αποβάλλοντας πάθη και µικροεγωϊσµούς.
Χάριτες οφείλονται στους νέους δόκιµους Ιεροψάλτες για τον ιδιαίτερο ζήλο
που δείχνουν, προκειµένου να µάθουν σωστά κάθε στοιχείο που θα τους βοηθήσει να
αποδίδουν άριστα οποιαδήποτε Βυζαντινή µελωδία. Προκειµένου να οδηγηθούν τα
βήµατά τους σε σωστή κατεύθυνση, ο Σύλλογος σκοπεύει να καταγράψει τις κλασικές
µελωδίες σε CD ως παρακαταθήκη στους νεώτερους Ιεροψάλτες.
Η έκδοση του παρόντος λευκώµατος συνοδεύεται µε C.D. που περιέχει ύµνους
προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, προς την οποίαν κάθε πιστός απευθύνει ικεσίες για τη
σωτηρία του κόσµου.
Εξ ονόµατος του Συλλόγου, που µου ανέθεσε τιµητικά να τον εκπροσωπώ,
εύχοµαι το παρόν λεύκωµα να αποτελέσει έναυσµα για περαιτέρω προσπάθεια προς
κάθε τι το αγαθόν και ευάρεστον. Τέλος, προτρέπω τους νέους Ιεροψάλτες να
διαφυλάξουν ό,τι παρ’ ηµών παρέλαβαν, να συνεχίσουν την προσπάθεια των
παλαιοτέρων και να υπερβάλουν εαυτούς προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού, τον οποίον
τάχθηκαν να υµνούν εις τον αιώνα.

Αίγιο, 1 Μαρτίου 2003
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ΟΙ ΨΑΛΤΕΣ
Θεοδώρου Ε. Ακρίδα
Πρωτοψάλτου–Μουσικολόγου–Συγγραφέως
Στην επετειακή έκδοση λευκώµατος του λαµπρού «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΟѰΑΛΤΩΝ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ», για τη συµπλήρωση 85 ετών ιστορίας του,
(εκ των µακροβιοτέρων της χώρας), συµµετέχω ασµένως µε την παρούσα εργασία µου,
ανταποκρινόµενος θετικά στην πρόταση του αξιοτίµου Προέδρου του, διακεκριµένου
Πρωτοψάλτου, εγκρίτου Χοράρχου και εκλεκτού µου φίλου, κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλου.
Το σοβαρότατο, λεπτότατο και πολυδιάστατο θέµα του κλάδου των Ψαλτών, θα
προσπαθήσουµε να το θέσουµε στις σωστές του βάσεις και στις πραγµατικές του
διαστάσεις. Κατ΄ αρχάς, ας αναφερθούµε επιγραµµατικώς στην ιστορία, τη θέση, την
αποστολή, το έργο και την προσφορά των Ψαλτών.
Ψάλτης: τίτλος επίζηλος, γεµάτος αίγλη.
Ιστορία: χιλιετιών.
Θέση: περίοπτη, υπεύθυνη.
Αποστολή: υψηλή, ιερή, µυστηριακή.
Έργο: θεάρεστο, ανώτερο.
Προσφορά: πολύτιµη, θρησκευτική, εθνική.
Προκειµένου όµως να δοθεί µια–όσο το δυνατόν– πληρέστερη και σαφέστερη
εικόνα του όλου θέµατος, κρίνεται σκόπιµη µια εκτενέστερη ανάλυση και παρουσίασή
του.
Ο άνθρωπος ανέκαθεν ένιωθε την ανάγκη να λατρεύει τους θεούς. Για την
πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού, τρεις βασικοί παράγοντες ήσαν απαραίτητοι: α) ο
υµνογράφος, ποιητής του λατρευτικού λόγου, β) ο µελοποιός, επενδυτής του λόγου µε
µουσική και γ) ο αοιδός (Ψάλτης), εκφραστής στην πράξη του εµµελισµένου λόγου. Ο
τελευταίος µάλιστα, είναι ο βασικότερος παράγων, αφού δια του στόµατος και της
φωνής του αναπέµπονται οι ύµνοι. ∆ηλαδή, έστω και αν διαθέταµε σωρείαν τόµων
υµνογραφικών και µουσικών κειµένων, αν δεν υπάρχει φωνή ζώσα Ψάλτου, ύµνος δεν
ακούγεται. Αντιθέτως, αν υπάρχει Ψάλτης, ακόµα και χωρίς βιβλίο, µπορεί να
αυτοσχεδιάσει και –έστω και πληµµελώς– να αναπέµψει ύµνο. Άλλωστε, η συντριπτική
πλειοψηφία των υµνογράφων και µελοποιών, ήσαν πρωτίστως Ψάλτες.
Μεταξύ των αρχαιοτέρων θρησκευτικών αοιδών (Ψαλτών), που αναφέρονται
στην ιστορία, είναι και αυτοί που αναφέρει ο πατέρας της ποίησης Όµηρος, ως εξής:
«Οι δε πανηµέριοι µολπήι θεόν ιλάσκοντο, καλόν αείδοντες παιήονα κούροι
Αχαιών»1. (Τα δε παιδιά των Αχαιών, οληµερίς ικέτευαν τον Θεό, ψάλλοντες ωραίους
ύµνους). Εξ άλλου η Ορφική φράση, που µας διέσωσε ο Απολλινάριος ο Λαοδικέας, όχι
µόνο µας βεβαιώνει ότι η τάξη των Ψαλτών υπήρχε από αρχαιοτάτων χρόνων, αλλά και
–το σηµαντικότερο– µας καθορίζει τον τρόπο και την ποιότητα της ψαλτικής τους
έκφρασης ως εξής: «Αείδω ξυνετοίσι θύρας δ’ επίθεσθε βέβηλοι»2. (Ψάλλω για τους
γνωστικούς, µείνετε έξω από τις κλειστές θύρες οι βέβηλοι). Και, ασφαλώς, συνετότεροι
των συνετών ακροατών, ήσαν οπωσδήποτε οι ψάλλοντες. Από αρχαιοτάτων χρόνων,
λοιπόν, οι αοιδοί (Ψάλτες–τραγουδιστές) κατείχαν περίοπτη θέση στην κοινωνία και
αναντιρρήτως διαδραµάτιζαν βασικό ρόλο, µε υψηλή αποστολή και πολύτιµη
προσφορά. Αναφέρεται µάλιστα ότι: «Ο αοιδός ήταν πρόσωπο σεβαστό σε µεγάλο
βαθµό, απ’ όλους και συχνά ονοµαζόταν θείος»3.

1

Οµήρου, «ΙΛΙΑΣ» Α΄ 472–473.
ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΡΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ – ΓΑΥ∆ΕΝΤΙΟΣ.
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ, σελ. 80.
3
Σ. Μιχαηλίδη, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, σ. 41.
2
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Περνώντας στους µεταχριστιανικούς χρόνους οι Ψάλτες συνέχισαν να
προσφέρουν τις πολύτιµες υπηρεσίες τους στην επικρατήσασα –πλέον– νέα θρησκεία.
Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, συµµετείχε και ο λαός στις ψαλµωδίες, αφού οι ύµνοι
ήσαν ελάχιστοι και αφοµοιώσιµοι. Ο Ιερός Χρυσόστοµος γράφει σχετικώς: «Και γαρ
γυναίκες και άνδρες και πρεσβύται και νέοι διήιρηνται µεν κατά τον υµνωδίας
λόγον Την γαρ εκάστου φωνήν το πνεύµα κεράσαν, µίαν εν άπασιν εργάζεται την
µελωδίαν»4. (∆ιότι και άνδρες και γυναίκες και γέροι και νέοι χωρίζονται µεν κατά την
ψαλµωδίαν. ∆ιότι του καθενός τη φωνή την ενώνει το πνεύµα, ώστε όλοι µαζί να
αποδίδουν µία µελωδία). Όµως η ραγδαία εξέλιξη της υµνογραφίας και ο
πολλαπλασιασµός των ύµνων, απαιτούσε την απόδοσή τους από ειδικούς και µόνο,
δηλαδή από τους Ψάλτες, προς αποφυγήν χασµωδιών και παραφωνιών. Έτσι, η κατά το
367 Σύνοδος της Λαοδικείας ορίζει: «Περί του µη δειν πλην των κανονικών Ψαλτών
των από του άµβωνος αναβαινόντων και από διφθέρας ψαλλόντων ετέρους τινάς
ψάλλειν εν τηι Εκκλησίαι»5. (∆εν πρέπει να ψάλλουν κάποιοι άλλοι στην Εκκλησία, παρά
µόνο οι κανονικοί Ψάλτες που θα ανεβαίνουν στο βάθρο και θα ψάλλουν µέσα από
βιβλίο). Αργότερα, η εν Τρούλλω ΣΤ΄ Οικουµενική Σύνοδος (553) µε τον οε΄ κανόνα ορίζει
ακριβώς τον σωστό τρόπο του ψάλλειν, καθώς και τους κατάλληλους ύµνους: «Τους επί
το ψάλλειν εν ταις Εκκλησίαις παραγινοµένους, βουλόµεθα µήτε φωναίς ατάκταις
κεχρήσθαι και την φύσιν προς κραυγήν εκβιάζεσθαι, µήτε τι επιλέγειν των µη εν τηι
Εκκλησίαι αρµοδίων τε και οικείων Αλλά µετά πολλής προσοχής και κατανύξεως
τας ψαλµωδίας προσάγειν τωι των κρυπτών εφόρωι Θεώι»6. (Σε αυτούς που
καταγίνονται µε την ψαλµωδία στις Εκκλησίες, θέλουµε να επισηµάνουµε να µην
χρησιµοποιούν άτακτες, δυνατές φωνές και να µην παραβιάζουν τη φυσική φωνή
µεταβάλλοντάς την σε άγρια κραυγή, ούτε να επιλέγουν ανάρµοστους και αγνώστους
για την Εκκλησία ύµνους, αλλά µε µεγάλη προσοχή και κατάνυξη να προσφέρουν τις
ψαλµωδίες στον παντογνώστη Θεό). Ο δε Ιερός Αυγουστίνος γράφει: «Παραδέχοµαι ότι
η διάταξις της µουσικής εν τη Εκκλησία είναι λίαν ωφέλιµος, ιδίως όταν το
αδόµενον µεταδίδητε διά καθαράς φωνής και δονήσεων των τόνων, ακριβώς
ανταποκρινοµένων εις τας λέξεις του κειµένου»7. Έτσι λοιπόν, «καίτοι οι Ψάλται δεν
ετάχθησαν µεταξύ του κλήρου, αείποτε όµως απήλαυον µεγάλης υπολήψεως»8. Για
να είναι µάλιστα αρκούντως αποδοτικοί «οι Ψάλτες εµορφώνονταν µουσικώς σε
ιδιαίτερες Σχολές» γι’ αυτό «και απελάµβανον µεγάλης τιµής και υπολήψεως και
από αυτόν τον Αυτοκράτορα»9. Εξ άλλου πληροφορούµαστε ότι: «τω 355 µ.Χ. εις τον
περίλαµπρον ναόν της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινουπόλεως έψαλλον 50 Ψάλται,
100 ∆ιάκονοι, 100 Υποδιάκονοι, 115 Αναγνώσται και 40 νεάνιδες. Ηκούοντο δηλαδή,
405 φωναί εν συνόλωι»10. Έχοντας συναίσθηση της υψηλής αποστολής τους, οι Ψάλτες
µεριµνούν για την όσο το δυνατόν τελειοτέρα µουσική τους µόρφωση αλλά και για την εν
γένει κοσµία διαγωγή τους. Γνωρίζουν καλώς ότι: «οι Ψάλται ως αντιπρόσωποι
ολοκλήρου του εκκλησιάσµατος δέον να είναι ευσεβέστεροι όλων των
προσευχοµένων χριστιανών»11.

4

Γ. Παπαδοπούλου, ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, σελ. 56.
5
Γ. Παπαδοπούλου, ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, σελ. 56.
6
Γ. Βιολάκη, ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ Μ.Χ.Ε. σελ. ζ΄ .
7
Βιβλίον Ι΄ 50.
8
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, Τοµ. Α΄, σελ. 180.
9
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, σελ. 68.
10
Π.Σ. Αντωνέλη, Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, σελ.13–14.
11
Χαραλάµπους Οικονόµου, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΧΟΡ∆Η, σελ. 151.
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Γνωρίζουν επίσης, ότι µετά το φυσικό χάρισµα της καλλιφωνίας, οι «γνώσεις
είναι το απαραίτητο εφόδιο του Ψάλτη» και ότι «γενικώς, ο Ψάλτης θα πρέπει να
ενστερνιστεί την διά βίου παιδείαν για την µουσική του κατάρτιση και την
τελειοποίηση της ψαλτικής του τέχνης»12. Και ασφαλώς, οι Ψάλτες γνωρίζουν ότι «ο
Ψάλτης είναι ο –µετά τον Ιερέα– κατευθυντήριος παράγοντας των προσευχών των
πιστών δι’ αυτού προσεύχεται όλο το εκκλησίασµα. Να έχει πλήρη συναίσθηση της
υψηλής αποστολής του και να εκτελεί ευσυνείδητα τα καθήκοντά του, ώστε να
δηµιουργεί ατµόσφαιρα κατάνυξης και µυσταγωγίας. Να γνωρίζει και να σέβεται
τους ιερούς κανόνες περί Ψαλτών, αλλά και εκείνους της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής
Μουσικής και της ψαλτικής τέχνης. Να εµπνέει την αγάπη και τον σεβασµό προς την
Βυζαντινή Μουσική σε νέα παιδιά και να µεριµνά µε κάθε τρόπο για την
µεταλαµπάδευσή της. Τέλος, να τον διακρίνει «σύνεσις εν πάσι»13. Αυτές οι αρχές και
οι αξίες χαρακτήριζαν –ανέκαθεν– και εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τον βίο και την
πολιτεία των ενσυνειδήτως και ευσυνειδήτως λειτουργούντων Ψαλτών. ∆ιευκρινίζουµε
δε, ότι µόνο οι λειτουργούντες τοιουτοτρόπως είναι πραγµατικοί Ψάλτες. ∆ιότι τη θέση,
το έργο και την αίγλη του Ψάλτου ζηλούντες, δυστυχώς, παρεισφρύουν στην τάξη και
άτοµα, τα οποία ούτε τα απαιτούµενα για την άσκηση του λειτουργήµατος προσόντα
διαθέτουν, αλλά και ούτε και το αρµόζον προς αυτό ήθος. Είναι οι «κατ΄ ευφηµισµόν»
Ψάλτες, που αµαυρώνουν την εικόνα της ψαλτικής τάξης. Αλλά από παρόµοια
φαινόµενα καµία κοινωνική ή επαγγελµατική τάξη δεν είναι απαλλαγµένη. Το απορίας
άξιον όµως είναι, ότι οι µη διαθέτοντες προσόντα και ήθος, είναι –πολλές φορές– οι
ευνοούµενοι, οι προσφιλείς πολλών προϊσταµένων κληρικών και µητροπολιτών. Όµως
αξίζει να αναφερθούµε, για λίγο, στους ικανούς και συνετούς, στους πραγµατικούς
Ψάλτες. Στους Ψάλτες που ενστικτωδώς εφαρµόζουν τον –σε δεκαπεντασύλλαβο–
τετράστιχο Βυζαντινό κανόνα:

«Ο θέλων µουσικήν µαθείν και θέλων επαινείσθαι,
θέλει πολλάς υποµονάς, θέλει πολλάς ηµέρας,
τιµήν προς τον διδάσκαλον, δουκάτα εις τας χείρας,
τότε να µάθηι ο µαθητής και τέλειος να γίνηι»14.
Εκτός λοιπόν, του φυσικού χαρίσµατος της φωνής αφιερώνουν και πολύ χρόνο
και αρκετό χρήµα για τις µουσικές σπουδές τους. Η µελέτη τους µάλιστα διαρκεί και εφ΄
όρου ζωής. Από τη στιγµή δε, που αναλαµβάνουν αναλόγιο, το υπηρετούν µε πίστη και
αφοσίωση, µε αυταπάρνηση θα έλεγα, αφού από το πρόγραµµα της ζωής τους
διαγράφουν πολλές οικογενειακές, κοινωνικές και επαγγελµατικές υποχρεώσεις, χάριν
του αναλογίου. Χρόνος για ανάπαυση και αναψυχή δεν υπάρχει για τους Ψάλτες.
Κυριακές, εορτές και αργίες, κατά τις οποίες όλοι αναπαύονται ή εκδράµουν, οι Ψάλτες
συνεπείς προς τις αναλογιακές τους υποχρεώσεις, «όρθρου βαθέως» και µε
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, βρίσκονται στα αναλόγιά τους. Εκεί επάνω, σε όποια
κατάσταση –υγείας ή ψυχολογική– και αν βρίσκονται, καταβάλλουν προσπάθειες να
αποδώσουν το µέγιστο των δυνατοτήτων τους, ευρισκόµενοι σε διαρκή υπερένταση για
2, 3 ή και 4 ώρες (ανάλογα µε την ακολουθία) προκειµένου να υποβάλουν το
εκκλησίασµα σε προσευχή και να συντελέσουν «εις την εξαΰλωσιν και ψυχικήν
ανάτασιν» 15 των πιστών. Και µόνον οι Ψάλτες έχουν το µέγα προνόµιο να
µετουσιώνονται και την ιερή αποστολή να µετουσιώνουν το χριστεπώνυµο πλήρωµα,
αφού, υποδυόµενοι τους Αγγέλους, ψάλλουν αντί αυτών τον θεσπέσιο ύµνο τους:
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Θεοδώρου Ε. Ακρίδα, ΗΧΩ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Τοµ.
Α΄ ΟΡΘΡΟΣ, σελ. 24.
13
Ενθ. αν. σελ. 25.
14
Κ.Α. Ψάχου, Η ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, σελ. 43.
15
Ενθ. αν. σελ. 32.
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«Οι τα Χερουβίµ µυστικώς εικονίζοντες και τηι ζωοποιώι Τριάδι τον
τρισάγιον ύµνον προσάδοντες, πάσαν την βιοτικήν αποθώµεθα µέριµναν». Είναι οι
Ψάλτες που διασώζουν και µεταλαµπαδεύουν το, µετά τη γλώσσα, εθνικό µας κεφάλαιο,
την παραδοσιακή µας µουσική, εκκλησιαστική και κοσµική, αφού µε την καλλιφωνία
τους και την επιστηµονική κατάρτισή τους, αποδίδουν τέλεια, σοβαρά και υπεύθυνα,
τόσο τους εκκλησιαστικούς ύµνους, όσο και τα δηµοτικά–λαϊκά µας τραγούδια. Και είναι
πάρα πολλοί οι Ψάλτες, που έχουν αφήσει µνηµειώδεις ηχογραφήσεις του όλου
φάσµατος της µουσικής µας καθώς και περισπούδαστα έργα καταγραφής της στην
Ελληνική Παρασηµαντική, µεριµνώντας έτσι για τη διαιώνισή της. Είναι, λοιπόν,
επιστήµονες και καλλιτέχνες Εθνικοθρησκευτικής υπόστασης. Είναι άτοµα υψηλού
επιπέδου –κατά κανόνα– προερχόµενα από όλους τους επαγγελµατικούς χώρους. Πολλοί
µάλιστα είναι πανεπιστηµιακής µόρφωσης και διαπρεπείς επιστήµονες. Εκπαιδευτικοί
όλων των βαθµίδων, δικαστικοί, γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί, οικονοµολόγοι,
στρατιωτικοί, αστυνοµικοί, υπάλληλοι όλων των κλάδων, όλοι τους πιστοί εργάτες της
Βυζαντινής µουσικής και της ψαλτικής τέχνης «µέχρι τελευταίας αναπνοής». Και όλες
αυτές τις µεγάλες θυσίες, όλες αυτές τις πολύτιµες υπηρεσίες, τις προσφέρουν αντί
οικονοµικών ψιχίων και –σχεδόν– ανυπάρκτων ηθικών αµοιβών. Τουναντίων µάλιστα:
πολλές φορές δέχονται (αδικαιολογήτως) παρατηρήσεις και προπηλακισµούς, όχι µόνο
από απαίδευτους κληρικούς αλλά και από τελείως άσχετους προς την Εκκλησία,
διορισµένους και περιστασιακώς υπηρετούντες επιτρόπους. Και µάλλον είναι δύσκολο
να βρεθεί Ψάλτης, που να µην έχει υποστεί ταπεινώσεις και ταλαιπωρίες και να µην
έχει ζήσει τραυµατικές εµπειρίες. Ευτυχώς, υπάρχουν και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις
λαµπρών κληρικών, που αναπτερώνουν το ηθικό των Ψαλτών και τους δίνουν δύναµη
για να συνεχίσουν το µεγάλο έργο τους.
Προς επιβεβαίωση των γραφοµένων µου, παραθέτω εδώ απόσπασµα ενός
θαυµάσιου άρθρου του φωτισµένου, ευρυµαθούς και δραστηρίου κληρικού, του
Αρχιµανδρίτη π. ∆οσιθέου Κανέλλου, Ηγουµένου της Ι.Μ. Παναγίας Τατάρνας
Ευρυτανίας. Ο π. ∆οσίθεος, πέραν του ότι είναι βαθύς γνώστης του όλου ζητήµατος,
εκθέτει δηµοσίως, εγγράφως και µετά παρρησίας τις εγκυρότατες απόψεις του, στο
περίφηµο άρθρο του µε τίτλο: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΘΕΛΗΜΕΝΩΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΗ» 16.

«Η Θεία Λειτουργία είχε τελειώσει. Οι πιστοί σιγά–σιγά αραίωναν, σκόρπιζαν.
Έκαστος εις τα ίδια. Ο ψάλτης µάζεψε τα βιβλία του, τα χαρτιά του και απεχώρησε.
Σιωπηλός, σκεπτικός. Περνά στο απέναντι πεζοδρόµιο. Στέκεται. Στρέφεται προς τον
ναό. Απορροφηµένος απ’ τις σκέψεις του, κοιτάζει. Κάποιος γνωστός τον πλησιάζει: «Τι
βλέπεις; Τι σκέπτεσαι;» «Βλέπω το καµπαναριό, το θαυµάζω. Εγώ βρε το έφτιαξα …».
∆εν ήταν ψάλτης. Ήταν ο Ψάλτης. Ήταν ο Άρχων Πρωτοψάλτης της του Χριστού
Μεγάλης Εκκλησίας, ο µοναδικός, ο ανεπανάληπτος Θρασύβουλος Στανίτσας. Ο ναός
είναι ο Άγιος ∆ηµήτριος Αµπελοκήπων. Το καµπαναριό µόλις είχε τελειώσει …
Αυτός ο ναός, ο πριν άγνωστος στους εκτός ενορίας, έγινε Πανελλήνιο
προσκύνηµα. Έγινε ο τόπος συναντήσεως των όπου γης φιλοµούσων. Ο σύρων αυτές τις
πτωχές γραµµές, οσάκις κατήρχετο στην Αθήνα, εκεί έβρισκε φίλους, γνωστούς και
τέκνα πνευµατικά.
Κάθε Θ. Λειτουργία ήταν και µια µουσική πανδαισία. Κάθε κατανυκτικός
εσπερινός και ένας λυγµός. Κάθε χαιρετισµός στην Παναγία και µια κλίµαξ µετάγουσα
τους εκ γης προς ουρανόν.
Αυτός ο κόσµος όµως, όλο και κάτι άφηνε στο παγκάρι. Όλο και κάτι έρριχνε
στον δίσκο «υπέρ αποπερατώσεως».
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Και να! που γρήγορα–γρήγορα ξεφύτρωσε το καµπαναριό.
Ασχέτως αν αργανωσιακοί ιερείς και του Σακελλαρίδη θιασώται, αντιδρούσαν
γιατί –λέει– αυτοί δεν έρχονταν για να προσευχηθούν αλλά για να ακούσουν ή να
µαγνητοφωνήσουν τον Στανίτσα.
Και τι δεν έκαναν για να εµποδίσουν αυτές τις µαγνητοφωνήσεις …
∆ιερωτάται κανείς: Έστω, δεν ήλθαν για να προσευχηθούν. Αν ήθελαν να
προσευχηθούν θα το έκαναν στο Καρπενήσι, στα Γιάννενα, στο Αγαθονήσι. ∆ε θα ήταν
ανάγκη να διανύσουν τόσα χιλιόµετρα, να ξοδευθούν για να προσευχηθούν. Έρχονταν
µόνο και µόνο για τον Στανίτσα. Κακό ήταν αυτό; Θα µπορούσαν να πάνε σε
ξενυχτάδικα, σε σκυλάδικα. Όµως αυτοί, πριν καν να σηµάνει η πρώτη καµπάνα, πριν
έλθει ο νεωκόρος, ξεροστάλιαζαν έξω από την πόρτα, περιµένοντας.
∆εν ήταν όµως το ζήτηµα της προσευχής που ενοχλούσε–αλήθεια το
κουβεντολόι των ιερέων µέσα στο ιερό είναι προσευχή;
Ήσαν τα µαγνητόφωνα που τους ενοχλούσαν. Γιατί, όταν άρχιζαν να
απαγγέλλουν, σε ύφος γλυκανάλατο τις ευχές, µόλις άρχιζαν τα βαρύγδουπα κηρύγµατα
τότε ακούγονταν τα κλικ–κλικ. Όσα και τα µαγνητόφωνα. Αυτό δεν το άντεχαν.
Μετέχω και στα δυο. Ως πρεσβύτερος στο Άγιο Βήµα. Ως ψάλτης στο αναλόγιο
(εξ ανάγκης ένεκα λειψανδρίας). Εποµένως µπορώ να µιλήσω και για τα δύο. Λέγω,
λοιπόν, ότι τον ναό λαµπρύνουν οι καλοί και ευλαβείς ψάλται.
Πάρτε ωσάν παράδειγµα µια πανήγυρι. Είκοσι και τριάντα επίσκοποι και ιερείς
και αν είναι, αυτό δε λέει τίποτε. Αν οι ψάλται νιαουρίζουν και µοιρολογούν µαύρη και
άραχνη πανήγυρις γίνεται. Αν όµως υπάρχουν ψάλται καλλίφωνοι και µε ένα µόνον
παπά γίνεται η καλύτερη πανήγυρις.
Όταν οι Ρώσοι παρηκολούθησαν την Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία και
έµειναν εκστατικοί αναφωνώντας «ουκ ίσµεν εί εσµεν εν ουρανώ ή εν γη», στους ψάλτες
οφειλόταν. Και δεν είναι υπερβολή να πούµε ότι η µεταστροφή των Ρώσων στην
Ορθοδοξία ήταν κατά πρώτον έργο των ψαλτών, των καλοφωνάρηδων, των
κανοναρχών, των βαστακτών της Αγίας του Θεού Σοφίας.
Είναι τεράστια –πέραν της οικονοµικής– η πνευµατική προσφορά του ψάλτου,
του όντως ψάλτου. Όχι εκείνου του στυγνού επαγγελµατία που, όσο να ψάλλει ο
απέναντι, αυτός συµπληρώνει προ–πό ή χασκογελάει λέγοντας πονηρά ανέκδοτα στους
βοηθούς του ή κοιτάζοντας εµπαθώς προς τον λαό. Όχι, αυτοί δεν προσφέρουν τίποτε.
Σίγουρα τίποτε. Μάλλον βλάβη προκαλούν. Κυρίως όταν ο λαός µεταλαµβάνει και αυτοί
µένουν απαθείς ψάλλοντας – φευ! «Του δείπνου Σου του µυστικού» …
∆εν εννοώ αυτούς/
Εννοώ τους άλλους. Εκείνους που ψάλλουν και κατανοούν. Που κατανύσσονται
και κατανύσσουν. Που δοξολογούν και ευχαριστούν. Που ικετεύουν και δέχονται. Που
καταφέρνουν αυτά που βγαίνουν απ’ το στόµα να περνούν από µυαλό και από καρδιά.
Ζούµε σε µια εποχή δεσποτοκρατίας και ιεροκρατίας. Στον χώρο της Εκκλησίας
βεβαίως. Αν καί τινες των κληρικών µας θα ήθελαν να δεσπόζουν και σε άλλες
εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.
Οπότε µέσα στον ναό –δυναστικώς πολλάκις– κυριαρχεί ο ιερατικός
προϊστάµενος. Αν δε αυτός και τις εικοσιπεντάχρονος αρχιµανδρίτης, πνευµατικόν
«ανάστηµα» του επιχωρίου αρχιερέως, τότε δη τότε. Εάν ο ιερεύς είναι κορακόφωνος
φροντίζει να έχει και τον ανάλογο ψάλτη. Κι αν δε τον έχει, φροντίζει να τον µειώνει.
Αν ο ιερεύς είναι καλλίφωνος, ανταγωνίζεται τον ψάλτη. Οπότε τα µινόρε και
οι κορώνες καλύπτουν τα ψαλτικά, και οι εκφωνήσεις από απλές και απέριττες και εις
κλιτόν ύφος που πρέπει να εκφωνούνται, γίνονται το: τύφλα νάχει η Κάλας στο Casta
diva …
Τα εξ αντιθέτου κακά.
Οπότε ο ψάλτης –σαν µαρούλι σε σάντουϊτς– δεν µπορεί να αναλάβει
πρωτοβουλίες. ∆εν τολµά να ψάλει ένα µάθηµα της προκοπής. Ακόµη και στο Χερουβικό,
που τόσα έχει να πει και να κάµει ο ιερεύς στο Άγιο Βήµα δεν προλαβαίνει ο ψάλτης να
πει «Οι τα Χε …» και ο ιερεύς βγαίνει για να θυµιάσει.
Γνωρίζω ψάλτες –ας µην αναφέρω ονόµατα– που συγκεντρώνουν κόσµο.
«Μαζεύουν» κόσµο. Ενορίες µε ελάχιστους ενορίτες γεµίζουν από φιλακολούθους και
φιλοµούσους. Ενορίες µε χιλιάδες ενοριτών φυτοζωούν γιατί οι «προϊστάµενοι» δεν
φροντίζουν να έχουν καλούς ψάλτες ή δεν θέλουν να έχουν καλούς ψάλτες.
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Αφήνω τελευταία τη µεγάλη προσφορά: Η συνέχισις της παραδόσεως. Χωρίς
κρατική βοήθεια, χωρίς Εκκλησιαστική αντίληψη, αλλά «µε πολλά δουκάτα εις τας
χείρας» έµαθαν την Ιερή Εκκλησιαστική Μουσική, την ζουν, τη µεταδίδουν.
Το πόσον δύσκολο είναι να ξεκινήσεις ένα παιδί απ’ το «νη–πα–βου» και να το
φθάσεις στο Χερουβικάριο, το γνωρίζουν µόνον όσοι επιχειρούν αυτόν τον άθλο.
Υπάρχουν χιλιάδες επιγραφές ανοικοδοµήσεων και ανακαινίσεων. Αναγράφεται
(οπωσδήποτε) ο αρχιερεύς, ο προϊστάµενος, οι επίτροποι. Και οι νυν και οι αεί
(υπάρχουν και τέτοιοι). Ποτέ και πουθενά δεν αναγράφονται οι ψάλται.
Κι όµως ένα µέρος της ανοικοδοµήσεως ανήκει σ’ αυτούς.
Αλλά η ψαλτική «θέλει πολλάς υποµονάς …».
Ταύτα γράφει ο π. ∆οσίθεος. Αλήθειες, που «καίνε», προβληµατίζουν και
συγκινούν. Ιδιαιτέρως συγκινεί η αναφορά του στον αείµνηστο Άρχοντα Πρωτοψάλτη
Θρασύβουλο Στανίτσα. Ακουσίως, «εµνήσθην ηµερών αρχαίων» και πληθώρα
περιστατικών, από την –πάλαι ποτέ– θητεία µου κοντά στον µεγάλο φίλο και δάσκαλο.
Για το Οικουµενικό Πατριαρχείο –και για τον ίδιο– ήταν βέβαια, µεγάλη απώλεια η
απέλασή του από την Πόλη. Όµως, ήταν εξίσου µεγάλη εύνοια της τύχης για τους
Ελλαδικούς Ψάλτες η εγκατάστασή του στην Αθήνα. Και κυρίως για όσους –τύχη αγαθή–
βρεθήκαµε κοντά του. Ήταν ο Μέγας Μαΐστωρ, που µε τη σπάνια, λυγηρά και αέρινη
φωνή του, ερµήνευε τέλεια όλες τις λεπτοµέρειες της Βυζαντινής µουσικής,
αναδεικνύοντάς την σε µία µεγαλειώδη ψαλτική τέχνη. Ήταν η κορυφή της ψαλτικής
πυραµίδας. Ήταν ο θρυλικός Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Χ.Ε. Θρασύβουλος
Στανίτσας. «Εκ βαθέων» τον ευγνωµονούµε για όσα µπορέσαµε να αφοµοιώσουµε κοντά
του. Αιωνία του η µνήµη!
Με την ευκαιρία, µακαρίζουµε όλους τους προαπελθόντας πιστούς τηρητές της
ψαλτικής παράδοσης και υπηρέτες των αναλογίων και εκφράζουµε τον θαυµασµό και
την εκτίµησή µας προς όλους τους άξιους συνεχιστές τους.
Αυτή είναι –εν ολίγοις– η τάξη των Ψαλτών µε την ιστορία χιλιετιών, την
υπεύθυνη και περίοπτη θέση, µε την υψηλή αποστολή και την πολύτιµη
Εθνικοθρησκευτική προσφορά, αφού είναι οι µόνοι γνήσιοι και φυσικοί φορείς της
Εθνικής µας Μουσικής Παράδοσης, εκκλησιαστικής και κοσµικής. Παρά ταύτα,
παραµένουν µετέωροι, ακατοχύρωτοι επαγγελµατικώς, έρµαια κάποιων άσχετων
επιτρόπων και κάποιων άµουσων και αδιάφορων κληρικών. Προς την κατεύθυνση της
επαγγελµατικής αποκατάστασης του κλάδου εργάζεται –επί σειρά ετών– η πλειονότητα
των Συλλόγων Ιεροψαλτών και η «Οµοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος»,
υποβάλλοντας τα δίκαια αιτήµατά τους προς την Πολιτεία και την Εκκλησία, πλην, «εις
ώτα µη ακουόντων». ∆ιότι, η µεν Πολιτεία περιφρουρούσα τα οικονοµικά της θεωρεί το
ζήτηµα καθαρώς εκκλησιαστικό –µε δεδοµένη µάλιστα την τεράστια εκκλησιαστική
περιουσία–, η δε Εκκλησία, δεν συνηγορεί υπέρ της δηµοσιοϋπαλληλοποίησης των
Ψαλτών, προκειµένου να τους έχει υπό τον απόλυτο έλεγχό της και να τους
µεταχειρίζεται κατά βούλησιν, έστω και αν διαθέτει γι’ αυτούς ελαχιστότατα ψιχία.
Έτσι οι Ψάλτες παραµένουν άστεγοι επαγγελµατικώς, ως αποδιοποµπαία απόπαιδα.
Όµως, όσος ζήλος και να υπάρχει για την Εθνική µας µουσική παράδοση και την
ψαλτική τέχνη και όση καλή διάθεση από µέρους αρκετών ακόµα νέων –ευτυχώς– να
στραφούν προς αυτή, εάν δεν εκδηλωθεί ουσιαστικό και έντονο ενδιαφέρον από µέρους
της Πολιτείας και της Εκκλησίας α) για την περιφρούρηση του Εθνικού µας αυτού
κεφαλαίου από τους διαφόρους φθηνεµποράκους καπηλευτές του και β) για την
αναγνώριση και ικανοποίηση των δικαίων αιτηµάτων των γνησίων φορέων του,
ασφαλώς και µε µαθηµατική ακρίβεια, η τάξη των Ψαλτών θα ακολουθεί φθίνουσα
πορεία. Τα δε αποτελέσµατα –εκ της αδιαφορίας των αρµοδίων φορέων– θα
αποδεχθούν ολέθρια, αφού µοιραίως θα επέλθει σιγά–σιγά κόπωση, απογοήτευση και
τελικώς αδιαφορία και από µέρους των ενδιαφεροµένων να ασχοληθούν µε το
αντικείµενο, µε συνέπεια την συρρίκνωση, την αλλοτρίωση και, τελικώς, την απώλεια
του αδαµάντινου αυτού Εθνικού µας κεφαλαίου, της µητρικής µας µουσικής γλώσσας και
της θεσπέσιας ψαλτικής µας τέχνης.
«Ο µη γένοιτο»!
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ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΨΑΛΤΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Φίλιππου Αθ. Οικονόµου
Προέδρου
του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αιγιαλείας.
Από τους Βυζαντινούς χρόνους και µετά, οι Ψάλτες περέµειναν οι
σπουδαιότεροι θεµατοφύλακες της ιερής ψαλτικής τέχνης της νυχθηµέρου θείας
λατρείας στις Εκκλησίες µας.
Στη µακραίωνη ιστορική της πορεία, η επιβίωση και η εξέλιξη της ιερής αυτής
τέχνης, στηρίχθηκε σε εµπνευσµένους διδασκάλους και άριστους ερµηνευτές
λειτουργούς του ιερού αναλογίου.
Η φωτισµένη και λαµπρή αυτή χορεία των µεγάλων Μουσιδοδιδασκάλων,
Πρωτοψαλτών και Λαµπαδαρίων, υπηρέτησαν την ψαλτική τέχνη, λάµπρυναν το
µουσικό στερέωµα της Εκκλησίας µας και µε την ανυπέρβλητη και βαθιά τέχνη τους και
την έντονη προσωπικότητά τους, ύµνησαν το µεγαλείο του ∆ηµιουργού και στάθηκαν
βράχοι αρραγείς και πολύτιµοι θεµατοφύλακες της πανίερης Εθνικής Μουσικής µας
κληρονοµιάς.
Έτσι, κατά καιρούς αναφαίνονται Ψάλτες, τα ονόµατα των οποίων αποτελούν
«εποχές» χαρακτηριστικές και φάροι τηλαυγείς που φωτίζουν και οδηγούν τους
επιγενοµένους στη λεωφόρο των ιερών µουσικών µας παραδόσεων.
Η περιοχή της Αιγιάλειας έχει να επιδείξει στον τοµέα αυτό αξιόλογα και πολύ
σηµαντικά ονόµατα Ψαλτών, οι οποίοι έλαµψαν ή και λάµπουν µε την απαράµιλλη τέχνη
τους όχι µόνο τοπικά αλλά και σε πανελλήνια κλίµακα.
Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟѰΑΛΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ» τιµώντας
την ιερή µνήµη και την πολύτιµη προσφορά των απελθόντων αλλά και όλων, όσοι
σήµερα τιµούν και υπηρετούν µε σεβασµό και ευλάβεια τα ιερά αναλόγια των Εκκλησιών
της περιοχής µας, εξέδωσε, µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 85 χρόνων από της
ίδρυσης του Συλλόγου µέχρι σήµερα, το ειδικό αυτό ΛΕΥΚΩΜΑ .
Αποτελεί ελάχιστο φόρο τιµής προς όλους τους σεµνούς λειτουργούς του ιερού
αναλογίου, οι οποίοι κατά καιρούς υπηρέτησαν µε πίστη βαθιά και αφοσίωση στο ιερό
λειτούργηµά τους, την ψαλτική µας τέχνη στις τοπικές µας Εκκλησίες και κράτησαν
ψηλά τις τοπικές λειτουργικές µας παραδόσεις.
Ονόµατα γνωστά ή και άγνωστα στον ευρύτερο χώρο, που το καθένα όµως
αντιπροσωπεύει µια ψαλτική πραγµατικότητα, ένα λειτουργό του αναλογίου, ο οποίος
µε το ήθος του, την αφοσίωσή του και την εν γένει προσφορά του, σηµάδεψε τον
ιεροψαλτικό χώρο και άφησε ανεξίτηλα ίχνη στην ψαλτική της περιοχής µας µε το
πέρασµά του.
Άλλοι, χαρισµατικοί και απαράµιλλοι εκφραστές της λειτουργικής µουσικής µας
παράδοσης, επιφανείς και διακεκριµένοι στον ιερό αυτό χώρο, συνέδεσαν το όνοµά τους
µε την καλλιέργεια και εξέλιξη της µουσικής της Εκκλησίας µας και άλλοι, αφανείς και
άσηµοι, υπηρέτησαν υποδειγµατικά το ιερό αναλόγιο και συντήρησαν την ιερή τοπική
µουσική µας παράδοση, µεταλαµπαδεύοντας τις µουσικές τους εµπειρίες σε νέους
ανθρώπους υµνολογώντας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους «εν νυκτί και εν ηµέραι»
τον Θεό και τους Αγίους του.
Όλοι τους όµως είχαν την ίδια πίστη και προσήλωση στη γνήσια λειτουργική
µουσική της Εκκλησίας.
Πολλοί γεννιούνται, ζουν και διαπρέπουν στην εποχή µας.
Άλλοι έρχονται και ριζώνουν στον τόπο µας και σαν δέντρα αειθαλή και
καρποφόρα, δίνουν χυµώδεις µουσικούς καρπούς, µε τους οποίους γαλουχούνται γενεές
νέων ψαλµωδών, οι οποίοι ακολουθώντας µε ζήλο και αφοσίωση τα ιερά βήµατά τους,
συνεχίζουν την ευγενή πορεία στην Εθνική λεωφόρο της ψαλτικής µας παράδοσης.
Θαυµασµός και τιµή για τους ανθρώπους αυτούς που αφιέρωσαν και
αφιερώνουν τη ζωή τους στην εκτέλεση του ιερού καθήκοντος.
Οι παλιότεροι δίνουν τη σκυτάλη τους στους νεότερους για να ψάλλουν τα ίδια
αριστουργηµατικά εκκλησιαστικά µελωδήµατα, µε τον ίδιο τρόπο, όπως τα έψελναν
αυτοί.
Η µνήµη των απελθόντων µένει πάντοτε ζωντανή στις ψυχές των νεοτέρων,
οδηγός και φάρος τηλαυγής στο ιερό λειτούργηµά τους.
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Ονόµατα που ποτέ δεν ξεχνιούνται.
Εκατοντάδες λειτουργοί του ιερού αναλογίου, οι οποίοι πολλά προσέφεραν
στην ψαλτική παράδοση της περιοχής τους και που δεν είναι δυνατό βέβαια να τους
καταγράψουµε στη µικρή αυτή αναφορά µας.
Είναι όµως όλοι τους καταγραµµένοι στις καρδιές µας.
Τα ονόµατά τους είναι καταχωρισµένα στα Μητρώα του Συλλόγου Ιεροψαλτών
Αιγιαλείας, όπως είναι καταχωρηµένα και τα ονόµατα όλων των Ψαλτών της Αιγιαλείας
που σήµερα υπηρετούν, µε ευλάβεια πολλή και αφοσίωση, τη λειτουργική µουσική της
Εκκλησίας µας στους Ι. Ναούς της, σε αιώνια µαρτυρία, µνήµη και δόξα.
Οι σηµερινού Ψάλτες της Αιγιάλειας συνεχίζουν µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και
βαθιά επίγνωση της ιερής αποστολής τους, να οδηγούν τα βήµατά τους στη λεωφόρο
των µουσικών µας παραδόσεων, την οποία βάδισαν και οι παλαιότεροι συνάδελφοί
τους, µε την ευγενή φιλοδοξία να συνδέσουν και αυτοί το όνοµά τους µε τη νεότερη
τοπική ιστορία της λειτουργικής µας µουσικής.
Είναι οι συνδετικού κρίκοι στην αδιάσπαστη αλυσίδα των ψαλµωδών της
περιοχής µας, που συνδέουν το παρελθόν µε το παρόν και θεµελιώνουν το µέλλον.
Με κατάµεστο το µουσικό αισθητήριό τους από τα πλούσια αποθέµατα του
µουσικού δυναµικού της µακρόχρονης τοπικής µας παράδοσης, αναλώνουν στις µέρες
µας και µόχθο και χρόνο πολύ για τη διατήρηση, την καλλιέργεια, την πρόοδο και την
ολοκληρωτική καταξίωση της ψαλτικής µας τέχνης στις ψυχές όλων των χριστιανών.
Όλοι αυτοί, οι παλαιοί και νεότεροι ψάλτες µας, διαµόρφωσαν και
διαµορφώνουν την ψαλτική παράδοση του τόπου µας.
Όλοι αυτοί είναι εκείνοι που µε τη βαθιά τους τους πίστη, την προσήλωσή
τους στις αιώνιες χριστιανικές αξίες, την τέχνη τους και την αφοσίωσή τους, έδωσαν
και δίνουν την «πνοή» τους, την ίδια τους την «ψυχή» θα λέγαµε, για να παραµένει
γνήσιος και ανόθευτος ο πολύτιµος µουσικός µας θησαυρός, που ονοµάζεται
Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική.
Χάρη σ΄ αυτούς διατηρήθηκε µέχρι σήµερα ζωντανή η ιδιαίτερη ψαλτική
παράδοση της περιοχής µας και χάρη σ΄ αυτούς εξακολουθούν να ακούγονται και
έτσι να µεταλαµπαδεύονται στις νεότερες γενεές οι παναρµόνιοι Εκκλησιαστικοί
Βυζαντινοί ύµνοι, οι οποίοι γεµίζουν κάθε Κυριακή και γιορτή τους θόλους των
Εκκκλησιών µας.
Όλοι τους θα µνηµονεύονται στο διηνεκές από τους επιγιγνοµένους.
Ας είναι η αναφορά µας αυτή διαρκές ιερό µνηµόσυνο στη µνήµη των
απελθόντων, αίνος δε και ευχαριστία στους αντάξιους συνεχιστές της εποχής µας.
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Χαρακτικό εξώφυλλο του Γερ. Γρηγόρη µε αυθεντική προσωπογραφία του Ιωάννου Κουκουζέλη
από τοιχογραφία. Ο Ιωάννης Κουκουζέλης θεωρείται η ∆εύτερη Πηγή της Βυζαντινής Μουσικής
µετά τον Ιωάννη τον ∆αµασκηνό.
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Απολυτίκιον του Οσίου Ιωάννη του Κουκουζέλη — Μελοποίηση Φώτη Θεοδωρακόπουλου.
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∆ύο Προσόµοια προς τιµήν του Οσίου Ιωάννη Κουκουζέλη — Μελοποίηση Φώτη
Θεοδωρακόπουλου.
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∆οξαστικό στη µνήµη του Οσίου Ιωάννη Κουκουζέλη — Μελοποίηση Φώτη Θεοδωρακόπουλου.
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΧΡΕΟΣ ΤΙΜΗΣ: ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΑ»
ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ
(1918 – 1978)

0 Τύπος σφραγίδας του παλαιού «Συνδέσµου

Ιεροѱαλτών Ιωάννης ο
Κουκουζέλης – Εν Αιγ ίω ι ».
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1918 – 1929
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1918: Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΟΥ «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ–ΕΝ ΑΙΓΙΩΙ»
Από σωζόµενη χειρόγραφη σηµείωση («ενθύµηση») της 7 / 3 / 1939, γραµµένη
στο Βιβλίο Πράξεων του «Συνδέσµου Ιεροψαλτών Αιγίου» από τον Μιχαήλ Περπινιά,
ιατρό, Ιεροψάλτη στον Ιερό Ναό των Παµµεγίστων Ταξιαρχών στο Αίγιο, και παλαιό
Πρόεδρο του έκτοτε κληθέντος «Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγίου», πληροφορούµεθα ότι «Ο
Σύλλογος Ιεροψαλτών Αιγίου ανεγνωρίσθη ως επίσηµον σωµατείον υπό του
Πρωτοδικείου Πατρών υπό τον τίτλον «Σύνδεσµος Ιεροψαλτών Ιωάννης ο
Κουκουζέλης» διά της υπ’ αριθ. 477 της 2 Ιουνίου 1918 αποφάσεως αυτού.
Κατεχωρήθη δε εις το βιβλίον ανεγνωρισµένων σωµατείων την 12 Ιουνίου 1918 υπ’
αύξ. αρ. 114. - Αίγιον τη 7 / 3 / 1939. Ο Πρόεδρος Ιατρός Μ. Περπινιάς».

Η χειρόγραφη σηµείωση («ενθύµηση» του έτους 1939), όπως ακριβώς εγράφη από τον τότε
Πρωτοψάλτη και Πρόεδρο του «Συνδέσµου Ιεροѱαλτών Αιγίου Ιωάννης ο Κουκουζέλης»
Μιχαήλ Περπινιά.
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Σύνθεση Μιχαήλ Περπινιά. Άγνωστος αντιγραφέας.
Το µάѳηµα αυτό έψαλλε συχνά ο Πρωτοψάλτης Θεόδωρος Αργυριάδης
στον Ι.Ν. Ταξιαρχών Αιγίου, έως το 1968.
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1929 – 1961
Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΙΕΡΟѰΑΛΤΩΝ »

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΙΓΙΩ Ι

– Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ

(17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1929)
Χαρακτηριστικά εντυπωσιακή αλλά και συγκινητική είναι η διασωθείσα µέχρι
«Πράξις Α΄ / 17-11-1929» της «Προσωρινής Επιτροπής των εν Αιγίω
Ιεροѱαλτών», η οποία έχει ως εξής:
«Πράξις Α΄
Μετά πρόσκλησιν της προσωρινής και προς τούτο εντεταλµένης Επιτροπής
των εν Αιγίω Ιεροψαλτών, της απαρτισθείσης εκ των κ. κ. Αθανασίου
Παπακωνσταντίνου, Αναστασίου Λυριντζή και Θεοδώρου Κούτα, συνήλθον σήµερον, 17ην
Νοεµβρίου 1929, ηµέραν Κυριακήν και ώραν 10ην π.µ., ενταύθα και εν τωι Γραφείωι του
«Συλλόγου µεσιτών Αιγίου» εις συνεδρίαν τα κάτωθι υπογεγραµµένα µέλη του από
µακρού υφισταµένου, αλλ’ εν αδρανείαι τελούντος «Συνδέσµου Ιεροψαλτών Αιγίου και
περιχώρων Ιωάννης ο Κουκουζέλης» και γενοµένης απαρτίας ωρίσθησαν οµοφώνως
παρά της Συνελεύσεως προσωρινοί διά µόνην την παρούσαν Συνεδρίαν Πρόεδρος µεν ο
κ. Αλέξιος Βασιλόπουλος, γραµµατεύς δε ο κ. ∆ηµήτριος ∆ιαµαντόπουλος. Κηρύσσεται η
έναρξις της Συνεδριάσεως και η Συνέλευσις αποφασίζει οµοφώνως, όπως προβήι εις
αρχαιρεσίας τακτικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Μεθ’ ό ενεργηθείσης µυστικής
ψηφοφορίας εξελέγησαν παµψηφεί διά ψήφων δώδεκα (12) οι εξής: 1) Αθανάσιος
Παπακωνσταντίνου Πρόεδρος, 2) Ηλίας Γεωργιάδης Αντιπρόεδρος, 3) Αναστάσιος
Λυριντζής Γραµµατεύς, 4) Κωνσταντίνος Λύσσαρης Ταµίας. Μεθ’ ό ορισθείσης νέας
τοιαύτης διά την 24ην ισταµένου µηνός, ηµέραν Κυριακήν και ώραν 3ην µ.µ. εν τωι
ενταύθα Ιερώι Ναώι «Εισόδια της Θεοτόκου» µε θέµα συζητήσεως «αναθεώρησις και
τροποποίησις του Καταστατικού του Συνδέσµου και καθορισµός του δικαιώµατος
εγγραφής και µηνιαίας συνδροµής των τε εγγεγραµµένων και εγγραφησοµένων µελών» ο
Πρόεδρος έλυσε την Συνεδρίαν. Ο Πρόεδρος Αλ. Μ. Βασιλόπουλος, [κάτω από την
υπογραφή του Προέδρου έχει τεθεί ο τύπος της σφραγίδας του «Συνδέσµου»]. Ο
Γραµµατεύς ∆. Π. ∆ιαµαντόπουλος. Τα µέλη Α. Παπακωνσταντίνου, Κωνστ. Λύσσαρης,
Αναστ. Λυριντζής, Ηλίας Γεωργιάδης, Π. Κανελλής, Κωνσταντίνος Χ. Πετράκης, Ιωάννης
Ψαρρός, [δυσανάγνωστη υπογραφή του όγδοου µέλους], Αργύριος Αθανασόπουλος(;),
Θεόδωρος Κούτας».
σήµερα
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Φωτοτυπηµένη η ως άνω «Πράξις Α΄» της «Προσωρινής Επιτροπής των εν Αιγίωι Ιεροѱαλτών»
(της πρώτης συνελεύσεως αυτών την 17 / 11 / 1929).
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Στις 16 Απριλίου του έτους 1938 εξελέγη από τα µέλη του «Συνδέσµου
η ∆ιοικούσα Επιτροπή αυτού, την οποίαν απετέλεσαν οι: 1) Μιχαήλ
Περπινιάς, ιατρός, Πρόεδρος, 2) Σπυρίδων ∆. Περιστέρης, καθηγητής της Μουσικής στο
Γυµνάσιο Θηλέων Αιγίου, Αντιπρόεδρος, 3) Σεραφείµ Γεροθεοδώρου, δικηγόρος, Γενικός
Γραµµατέας, 4) ∆ηµήτριος Π. ∆ιαµαντόπουλος, δηµοδιδάσκαλος, Ταµίας, και 5)
Σωτήριος Ι. Μεντζελόπουλος, δηµοσιογράφος, Σύµβουλος. (βλ. σελ. 35)
Ιεροѱαλτών Αιγίου»

Ο «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

ΙΕΡΟѰΑΛΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ »

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ»
Το έτος 1946 έκανε πάλι την εµφάνισή του µε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
αποτελούµενο από τους: 1) ∆ηµήτριο Μαυρόπουλο, Πρόεδρο, 2) Θεόδωρο Αργυριάδη,
Γενικό Γραµµατέα, 3) Τιµολέοντα Μιχαηλίδη, Ταµία, 4) Παναγιώτη Κανελλή, Σύµβουλο,
και 5) Αναστάσιο Λυριντζή, Σύµβουλο.
Με το παραπάνω Συµβούλιο, ο Σύνδεσµος κινήθηκε µέχρι το 1949 κάπως πιο
δυναµικά και κατέβαλε προσπάθεια να επιλύσει ορισµένα προβλήµατα του
ιεροψαλτικού επαγγέλµατος, όπως λ.χ. εκείνα της υποχρεωτικής ασφάλισης των µελών
του στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της ιατρικής περίθαλψης και
συνταξιοδότησης αυτών και άλλα. Με υποµνήµατα που έκαναν προς τον οικείο
Μητροπολίτη και τα Εκκλησιαστικά Συµβούλια των Ναών, ζητούσαν καλύτερη
µεταχείριση του Ιεροψάλτη από την Εκκλησία, αύξηση των αποδοχών του, δικαιότερη
διαχείριση των «τυχερών» του. Επίσης, τόσο κατά τις ηµέρες της Μεγάλης Εβδοµάδας
και του Πάσχα, όσο και κατά την πανήγυρη των Ναών ζητούσαν να δίδεται µια
πρόσθετη οικονοµική εισφορά, λόγω του οπωσδήποτε φορτωµένου προγράµµατος
υπηρεσίας που είχαν στα αναλόγιά τους. Επειδή βέβαια ήσαν αλλιώτικες εκείνες οι
εποχές του Εµφυλίου Πολέµου και της φτώχειας, που µάστιζε τους πιο πολλούς
΄Ελληνες, ο Σύνδεσµος αγωνιζόταν µε διάφορα διαβήµατά του προς τον τότε Υπουργό
Εφοδιασµού, µε ενοχλήσεις σε βουλευτές ή και άλλους παράγοντες, να επιτύχει, ώστε
να εφοδιάζονται τα µέλη του µε ιµατισµό και υποδήµατα, καθώς και τα µέλη των άλλων
σωµατείων, τα οποία από τον νόµο είχαν τέτοια δικαιώµατα.
Το έτος 1961 ο παλαιός αυτός «Σύνδεσµος των Ιεροψαλτών Αιγίου» κάνει την
τελευταία εµφάνισή του µε ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελούσαν οι: 1)
Αργυριάδης Θεόδωρος, Πρόεδρος, 2) Λυριντζής Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος, 3)
Παπαδόπουλος Γεώργιος, Ταµίας, 4) Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Γενικός Γραµµατέας,
και 5) Μαυρόπουλος ∆ηµήτριος, Σύµβουλος.
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Χειρόγραφος διορισµός Ιεροψάλτου από σωζόµενο πρωτότυπο έγγραφο του 1928. Αντιγραφέας ο
Ιεροψάλτης Γεώργιος Πολυχρονόπουλος. Θεώρηση του αντιγράφου: ο Ιερεύς Αθανάσιος
Οικονόµου, πατέρας του κ. Φιλίππου Οικονόµου, επί των ηµερών του µακαριστού Μητροπολίτη
Τιµοθέου.
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Πράξη αριθ. 4, Περί Εκλογής ∆ιοικ. Συµβουλίου. Αντίγραφο από το Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων.
Φιγουράρουν ιεροψαλτικά αναστήµατα: Μιχαήλ Περπινιάς, Σπυρίδων Περιστέρης, Σεραφείµ
Γεροθεοδώρου, ∆ηµήτριος ∆ιαµαντόπουλος, Σωτήριος Μεντζελόπουλος, ∆ηµήτριος Μαυρόπουλος.

36

Άλλος διορισµός Ιεροψάλτου από σωζόµενο πρωτότυπο έγγραφο του 1943, επί των ηµερών του
µακαριστού Μητροπολίτη Θεοκλήτου.

37

∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ του Ιεροψάλτου † Γεωργίου Πολυχρονόπουλου. Υπογράφει ο Εφηµέριος του
Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ελίκης † Αθανάσιος Οικονόµου, πατέρας του κ. Φιλίππου Οικονόµου.

38

∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ του Ιεροψάλτου † Ανδρέα Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου.

39

Σωζόµενο έγγραφο του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Ι.Ναού Ζωοδόχου Πηγής. Βεβαίωση του
µακαριστού π. Νικολάου Ντρέκη προς τον Πρωτοψάλτη Αναστάσιο Θεοχαρόπουλο.
(7–10–1946)

40

Αντίγραφο από το Βιβλίο Εξερχοµένων Εγγράφων (Έτους 1946).

41

Από το Βιβλίο Πρωτοκόλλου του Συλλόγου της Μετακατοχικής Περιόδου.

42

Εγκύκλιος αριθ. 19 του Συλλόγου προς τα µέλη του. Υπογράφουν ο Πρόεδρος ∆ηµήτριος
Μαυρόπουλος και ο Γεν. Γραµµατεύς Θεόδωρος Αργυριάδης.

43

Άλλη εγκύκλιος επιστολή του ∆.Σ. προς τα µέλη του Συλλόγου.

44

Σωζόµενη Κατάσταση Εγγεγραµµένων Ιεροψαλτών Αιγιαλείας στην Οµοσπονδία Ιεροψαλτών
Ελλάδος.

45

Κατάστασις εµφαίνουσα τα µέλη του «Π α ν ε λ λ η ν ί ο υ
Συν δέ σµ ου Ιε ροѱ αλτών , Παραρτήµ ατος Αιγίο υ».

46

Από σωζόµενο χειρόγραφο κείµενο.

47

Από σωζόµενο χειρόγραφο κείµενο.

48

«Άξιον Εστίν» ∆ηµητρίου Γρεκιώτη.

49

Ιερεύς Νικόλαος Μαυρόπουλος, αδελφός
του ∆ηµητρίου Μαυρόπουλου. Υπήρξε µαθητής
µεγάλων ψαλτικών µορφών, όπως του Α.Π.Μ.Χ.Ε.
Ιακώβου Ναυπλιώτου, του Άρχοντα Λαµπαδαρίου
Κ. Κλάββα καθώς και του Νηλέως Καµαράδου.
(1888–1980)

∆ηµήτριος Μαυρόπουλος.
Αδελφός του Νικολάου Μαυρόπουλου.
(1892–1976)
Σπουδαίος Πρωτοψάλτης µε γνήσιο
Εκκλησιαστικό ύφος.
Πρόεδρος του Συλλόγου µας.

Απόστολος Μαυρόπουλος.
(Ο τελευταίος της ψαλτικής οικογένειας των Μαυρόπουλων. Κληρονόµησε το γνήσιο Πατριαρχικό
ύφος από τον πατέρα του ∆ηµήτριο Μαυρόπουλο και τον θείο του Νικόλαο Μαυρόπουλο).

50

Ηλεκτρονικό Μουσικό Όργανο (Κρηπίδα και Ισοκράτης της Βυζαντινής Μουσικής, έργο του
Αποστόλου Μαυρόπουλου. Η χρησιµότητα του εν λόγωι οργάνου έγκειται στη σωστή απόδοση των
διαστηµάτων της µουσικής µας).
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52

53

54

Σύνθεση ∆ηµητρίου Μαυρόπουλου — Πρωτοψάλτου εκ Κωνσταντινουπόλεως, διατελέσαντος
Προέδρου του Συλλόγου και επί σειρά ετών Πρωτοψάλτου στους Ι. Ναούς Ταξιαρχών, Παναγίας
Τρυπητής και Εισοδίων Αιγίου.

Τ Ε Λ Ο Σ

Α ΄

Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ο Υ
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Ι∆ΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΙΚΙΛΕΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΙΕΡΟѰΑΛΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ»
(1979 – Σήµερα)

Τύπος Σφραγίδας του σύγχρονου «Συλλόγου Ιεροѱαλτών Αιγίου Ιωάννης ο Κουκουζέλης».
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1979 – 2003
ΜΕΡΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΑ Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
Αρχίζοντας την αναφορά µας στον σύγχρονο «Σύλλογο Ιεροѱαλτών Αιγίου
Ιωάννης ο Κουκουζέλης», παρουσιάζουµε στη συνέχεια ορισµένα νοµοκανονικά
στοιχεία περί της ιδρύσεώς του.
Στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων έγινε δηµοσίευση περίληψης του
Καταστατικού του Συλλόγου έχουσα ως εξής:
«8406 / Α
Περίληψη Καταστατικού.
Με την υπ’ αριθµ. 811/1979 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πατρών
αναγνωρίσθηκε το αποτελούµενο από 31 άρθρα καταστατικό του σωµατείου
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟѰΑΛΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ», το οποίο εδρεύει στο
Αίγιο, µε σκοπό την ανάπτυξη των πνευµατικών σχέσεων και συµφερόντων των µελών
του και τη µελέτη, προστασία και επίλυση των αναφυοµένων προβληµάτων και τη λήψη
παντός προσφόρου µέτρου, αποσκοπούντος στην καλύτερη αναγνώριση και προστασία
των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών των στην κοινωνία.
Αίγιον 9.11.1979
Ο πληρεξούσιος ∆ικηγόρος
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»
Ιδρυτικά µέλη του Συλλόγου, όπως αυτά αναφέρονται στο Καταστατικό του
(1979), είναι κατ’ αλφαβητική σειρά τα εξής:
1)
Αθανασίου Χρήστος
2)
Αναγνωστόπουλος Νικόλαος
3)
Αναστασίου Ανδρέας
4)
Βασιλακόπουλος Ανδρέας
5)
Βασιλείου Κωνσταντίνος
6)
Γιαλελής ∆ηµήτριος
7)
Γκρεκιώτης Ανδρέας
8)
∆ηµητρουλόπουλος Νικόλαος
9)
∆ιαµαντόπουλος Παναγιώτης
10) Ζάχος Βασίλειος
11) Θανασούλιας Ιωάννης
12) Θεοδοσιάδης Νικόλαος
13) Θεοδωρακόπουλος Βασίλειος
14) Θεοδωρακόπουλος Φώτης
15) Κανελλής Αθανάσιος
16) Καραµάνος Αριστοµένης
17) Λέτσος Ανδρέας
18) Λουκόπουλος Νικόλαος
19) Μεϊντανάς Αθανάσιος
20) Μιχαλακόπουλος Αριστοτέλης
21) Μπούρδαλος Γεώργιος
22) Μπουρδανιώτης Πολύδωρος
23) Παλαιολόγου Ιωάννης
24) Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
25) Παναγιωτόπουλος Χαράλαµπος
26) Παπαγεωργίου Αθανάσιος
27) Παπαγεωργίου Ανδρέας
28) Παπαγιαννόπουλος Ανδρέας
29) Παπαδόπουλος Γεώργιος
30) Παπασταθόπουλος Αθανάσιος
31) Πολύδωρος Γεώργιος
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32) Ράπτης Γεώργιος
33) Ρούφας Νικόλαος
34) Σκαρτσίλας Γεώργιος
35) Σµυρνιώτης Κωνσταντίνος
36) Σπηλιωτόπουλος Ανδρέας
37) Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης
38) Τσαβλής Κωνσταντίνος
39) Τσούλης ∆ιονύσιος
40) Τσουρέκης Γεώργιος
41) Φερώνας Αθανάσιος
42) Φραγκαναστάσης Ιωάννης
43) Χριστοδουλόπουλος Παναγιώτης
44) Χριστόπουλος Χρίστος
45) Χρυσανθόπουλος Μιχάλης
46) Ψυχράµης Ιωάννης.
Αξίζει να σηµειωθεί, όπως ήδη αναφέραµε και στην περίληψη του
Καταστατικού, ότι σκοπός της ίδρυσης του Συλλόγου µας είναι αφ’ ενός µεν η
ανάπτυξη των πνευµατικών σχέσεων και συµφερόντων των µελών του µε τη δηµιουργία
λ.χ. Βυζαντινής Χορωδίας και µε την εµφάνισή της σε διάφορες εκδηλώσεις,
καλλιτεχνικές, εορταστικές, τιµητικές και άλλες, αφ’ ετέρου δε, η προώθηση (και
ασφαλώς η επίλυση) των διαφόρων προβληµάτων του κλάδου των Ιεροψαλτών, όπως
είναι –αρχικά– το πρόβληµα της ηθικής αναγνώρισης από την κοινωνία της προσφοράς
του εργάτη–ήρωα του αναλογίου, η νοµική κατοχύρωσή του από την Πολιτεία και άλλα.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ
ΑΥΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) εξελέγη κατά τις αρχαιρεσίες της 20ής
Ιανουαρίου 1980, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στον Ι. Ν. της Αγίας Τριάδας στο Αίγιο,
και το αποτελούσαν οι Ιεροψάλτες: 1) Μιχαλακόπουλος Αριστοτέλης, Πρόεδρος, 2)
Θεοδωρακόπουλος Φώτης, Αντιπρόεδρος, 3) Καραµάνος Αριστοµένης, Γενικός
Γραµµατέας, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος, Ταµίας και 5) Τασόπουλος Κωνσταντίνος,
Έφορος.
Οι αρχαιρεσίες της 23ης Μαΐου του 1982 στον ίδιο ως άνω Ιερό Ναό ανέδειξαν
το εξής ∆.Σ.: 1) Μιχαλακόπουλος Αριστοτέλης, Πρόεδρος, 2) Θεοδωρακόπουλος
Φώτης, Αντιπρόεδρος, 3) Τασόπουλος Κωνσταντίνος, Γενικός Γραµµατέας, 4)
Κανελλής Αθανάσιος, Ταµίας και 5) Βασιλείου Κωνσταντίνος, Έφορος.
Στις αρχαιρεσίες της 3ης Ιουνίου 1984, στο ξενοδοχείο Αιγίου «Τέλης»
εξελέγησαν οι: 1) Θεοδωρακόπουλος Φώτης, Πρόεδρος, 2) ∆ιαµαντόπουλος
Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος, 3) Βασιλείου Κωνσταντίνος, Γενικός Γραµµατέας, 4)
Κανελλής Αθανάσιος, Ταµίας και 5) Τασόπουλος Κωνσταντίνος, Έφορος.
Στις αρχαιρεσίες της 25ης Μαΐου 1986, στο Ι. Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο Αίγιο,
εξελέγησαν οι: 1) Θεοδωρακόπουλος Φώτης, Πρόεδρος, 2) ∆ιαµαντόπουλος
Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος, 3) Παλαιολόγου Ιωάννης, Γενικός Γραµµατέας, 4)
Βασιλείου Κωνσταντίνος, Ταµίας και 5) Κανελλής Αθανάσιος, Έφορος.
Στις αρχαιρεσίες της 3ης Ιουλίου 1988, στον ίδιο ως άνω Ιερό Ναό, εξελέγησαν
οι: 1) Θεοδωρακόπουλος Φώτης, Πρόεδρος, 2) ∆ιαµαντόπουλος Παναγιώτης,
Αντιπρόεδρος, 3) Μπίκος Βασίλειος, Γενικός Γραµµατέας, 4) Κανελλής Αθανάσιος,
Ταµίας και 5) Παλαιολόγου Ιωάννης, Έφορος.
Στις αρχαιρεσίες του 1992, στον ίδιο ως άνω Ιερό Ναό, εξελέγησαν οι: 1)
Θεοδωρακόπουλος
Φώτης,
Πρόεδρος,
2)
∆ιαµαντόπουλος
Παναγιώτης,
Αντιπρόεδρος, 3) Μπίκος Βασίλειος, Γενικός Γραµµατέας, 4) Οικονοµόπουλος
Γεώργιος, Ταµίας και 5) Παλαιολόγου Ιωάννης, Έφορος.
Στις αρχαιρεσίες της 21ης Σεπτεµβρίου 2003, εξελέγησαν οι: 1)
Θεοδωρακόπουλος Φώτης, Πρόεδρος, 2) Τασόπουλος Ανδρέας, Αντιπρόεδρος, 3)
Καµπούρης Αναστάσιος, Γενικός Γραµµατέας, 4) Παπαγιαννούλης Χαράλαµπος,
Ταµίας και 5) Βασίλειος Μπίκος, Έφορος.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1979 – 2003

Πρώτο µέληµα του Συλλόγου από την ηµέρα της ίδρυσής του ήταν η δηµιουργία
Βυζαντινής Χορωδίας αποτελούµενης από καλλίφωνους Αιγιαλείς Ιεροψάλτες και
γνώστες της Βυζαντινής Μουσικής. Σύντοµα ακολούθησαν οι επίσηµες εµφανίσεις της
νεοσυσταθείσας Βυζαντινής Χορωδίας του Συλλόγου ως ακολούθως:

1) Την Τρίτη 25 Μαρτίου 1980 στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Φανερωµένης,
στο Αίγιο, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συµφωνία Βυζαντινής Μουσικής σε συνεργασία
µε τον τότε νεοσυσταθέντα «Σύλλογο των Φίλων της Βυζαντινής Μουσικής».
Το πρόγραµµα περιελάµβανε:
i). Χαιρετισµό του τότε Προέδρου του Συλλόγου µας κ. Αριστοτέλη
Μιχαλακόπουλου. ii). Οµιλία και ανάλυση των ύµνων από τον Πρόεδρο του Συλλόγου των
Φίλων της Βυζαντινής Μουσικής κ. Φίλιππο Οικονόµου. iii) Εκτέλεση ύµνων από τη
χορωδία µε χοράρχη τον τότε Aντιπρόεδρο του Συλλόγου µας κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλο.
Η πρώτη αυτή εµφάνιση της χορωδίας σηµείωσε µεγάλη επιτυχία και εξέπληξε
ακόµη και τους πλέον αισιόδοξους φίλους της, δεδοµένου ότι για πρώτη φορά, εξ όσων
γνωρίζουµε, Αιγιαλείς Iεροψάλτες συγκρότησαν και παρουσίασαν στο κοινό αρµονικά
συνεργαζόµενο και απόλυτα συµφωνούντα Βυζαντινό Xορό. Την εκδήλωση έκλεισε ο
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ. Αµβρόσιος, ο οποίος ενθουσιασµένος από την
δραστηριότητα των δύο Συλλόγων, των Ιεροψαλτών και των Φίλων της Βυζαντινής
Μουσικής, εξεφράσθη µε τα πλέον αισιόδοξα λόγια, όσον αφορά στη Βυζαντινή Μουσική
και στους Iεροψάλτες της Αιγιάλειας, και απηύθυνε επαίνους και ευχαριστίες σε όλους,
όσοι εργάσθηκαν και συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση της όλης εκδήλωσης.
Τα σπουδαιότερα µαθήµατα που εψάλησαν σ’ αυτή την εµφάνιση της χορωδίας
ήσαν:
Ιδιόµελα της Μεγάλης Εβδοµάδος, «Ήδη βάπτεται κάλαµος»–Ιακώβου
Ναυπλιώτη, «Αγαπήσω Σε, Κύριε η ισχύς µου» κ.λπ.

2) Την Πέµπτη 23 Οκτωβρίου 1980 η Xορωδία του Συλλόγου έψαλε στην ετήσια
εορτή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της
Φανερωµένης, στο Αίγιο. Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Ναού ευχαρίστησε τον
Σύλλογο και διά χρηµατικής αµοιβής, επειδή εντυπωσιάσθηκε από την καθ’ όλα άρτια
απόδοση της Χορωδίας. Εψάλησαν:
Ύµνοι της Λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου (τον δεξιό χορό διηύθηνε ο κ. Ιωάννης
Σπηλιωτόπουλος και τον αριστερό χορό ο κ. Φώτης Θεοδωρακόπουλος).
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3) Την Κυριακή 21 ∆εκεµβρίου 1980 µε την ευκαιρία των εορτών των
Χριστουγέννων, οι δύο συνεργαζόµενοι Σύλλογοι των Ιεροψαλτών και των «Φίλων της
Βυζαντινής Μουσικής» πραγµατοποίησαν δύο εκδηλώσεις.
Στην εορτή της Ε.Φ.Α. «Προσφορά Αγάπης για το Παιδί», το πρωί της
Κυριακής, η Χορωδία έψαλε µε επιτυχία επίκαιρους ύµνους. ∆ιεύθυνε ο κ. Φώτης
Θεοδωρακόπουλος και παρουσίασε το πρόγραµµα ο κ. Φίλιππος Οικονόµου. Τα
µαθήµατα που εψάλησαν ήσαν επιλογές Χριστουγεννιάτικων ύµνων.
Το απόγευµα της ιδίας ηµέρας πραγµατοποιήθηκε Συµφωνία Βυζαντινής
Μουσικής µε ύµνους Χριστουγεννιάτικους. ΄Εψαλε ο Βυζαντινός Χορός µε χοράρχη τον
κ. Ιωάννη Σπηλιωτόπουλο. Το πρόγραµµα και την ανάλυση των ύµνων παρουσίασε ο κ.
Φίλιππος Οικονόµου. Η επιτυχία υπήρξε από κάθε άποψη απόλυτη. Ο Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης κ. Αµβρόσιος, ο οποίος έκλεισε την εκδήλωση, χαρακτήρισε σαν «θαύµα»
την καθολική συµµετοχή των Αιγιαλέων Ιεροψαλτών στο Βυζαντινό Χορό και εξεφράσθη
µε τα καλύτερα λόγια για την αρµονική συνεργασία των δύο Συλλόγων. Τα
σπουδαιότερα µαθήµατα που εψάλησαν ήσαν τα ίδια µε αυτά που εψάλησαν το πρωί
της ίδιας ηµέρας.

4) Την Τετάρτη 25 Μαρτίου 1981 στο «Μουσικοφιλολογικό Μνηµόσυνο των
εκλιπόντων Ιεροψαλτών Αιγιαλείας», το οποίο πραγµατοποιήθηκε µε την συνεργασία
πάντοτε των δύο Συλλόγων, Ιεροψαλτών και «Φίλων της Βυζαντινής Μουσικής», στον
Ιερό Ναό της Φανερωµένης, στο Αίγιο, µέσα σε µια ιδιαίτερα κατανυκτική ατµόσφαιρα,
µε συµµετοχή πλήθους ανθρώπων και µε την θετική συµβολή και συµµετοχή του Ιερέα
και προϊσταµένου του Ναού Παναγιώτη Καζόλα, µακαριστού ήδη.
Από τους δύο Συλλόγους αποδόθηκε φόρος τιµής σε όλους τους Ιεροψάλτες της
Αιγιάλειας, οι οποίοι έχουν φύγει από κοντά µας και συνεχίζουν τώρα να ασκούν τη
θεία ασµατική τέχνη τους στα ουράνια δώµατα, συµψάλλοντες µε τις ουράνιες δυνάµεις
των Χερουβίµ και των Σεραφείµ και ανυµνούντες γλυκύτατα τον «Κύριον της ∆όξης».
Το πρόγραµµα περιελάµβανε: i). Προσφώνηση προς το ακροατήριο από τον
τότε πρόεδρο του Συλλόγου µας κ. Αριστοτέλη Μιχαλακόπουλο και σύντοµη αναφορά
του στο «νόηµα της εκδηλώσεως». ii). Εισήγηση από τον τότε πρόεδρο του Συλλόγου των
«Φίλων της Βυζαντινής Μουσικής» κ. Φίλιππο Οικονόµου µε θέµα «Η εµφάνιση των
Ιεροψαλτών στην Εκκλησία και η Βυζαντινή Μουσική». iii). Αφηγήσεις από τον Ιερέα
Παναγιώτη Καζόλα µε θέµα «Οι αείµνηστοι Iεροψάλτες µας». iv). Βυζαντινούς
εκκλησιαστικούς ύµνους από την χορωδία µας µε Xοράρχη τον κ. Φώτη
Θεοδωρακόπουλο.
Μεγάλη επίσης, συγκίνηση προκάλεσαν στους ακροατές οι µαγνητοφωνηµένες
φωνές των αειµνήστων Ιεροψαλτών Γεροθεοδώρου Σεραφείµ και ∆ηµητρίου
Μαυρόπουλου, που ακούσθηκαν για λίγα λεπτά κατά την εκδήλωση.
Ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου µας κ. Αριστοτέλης Μιχαλακόπουλος κατά την
προσφώνησή του στο ακροατήριο είπε µεταξύ άλλων και τα εξής:
«Οι τιµώµενοι Ιεροψάλτες µας καλλιέργησαν µε βαθειά και ακλόνητη πίστη τις
εκκλησιαστικές µας µουσικές παραδόσεις και υπηρέτησαν µε ευλάβεια και αφοσίωση
την Εκκλησία. Υπηρέτησαν πιστά τον ιερό θησαυρό της Βυζαντινής Μουσικής. Με υψηλή
επίγνωση της ευθύνης τους προς την ιερή τους αποστολή και µε έντονο το θρησκευτικό
συναίσθηµα έδινε ο καθένας τους ό,τι είχε στην ψυχή του, για να γίνεται κάθε φορά ο
µεταγωγός της προσευχής και της δοξολογίας προς τον Ουρανό. Πολλοί από αυτούς
έµειναν αφανείς λειτουργοί του ιερού αναλογίου, άλλοι ακτινοβόλησαν σε όλη την
Ελλάδα ως άριστοι Ψάλτες και θεωρητικοί. Όλοι όµως είχαν τη ίδια πίστη και
προσήλωση στη γνήσια µουσική παράδοση της Αγίας µας Εκκλησίας. Στη µουσική
εκείνη, η οποία µαζί µε τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιµα πέρασε µέσα από τις
µακραίωνες περιόδους, για να φθάσει µέχρι σήµερα αναλλοίωτη και ζωντανή! Την
παρέδωσαν δε σ’ εµάς για να ψάλλουµε τα ίδια αριστουργηµατικά εκκλησιαστικά
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µελωδήµατα, «τα τραγούδια του Θεού», όπως τα έλεγε ο Παπαδιαµάντης, µε τον ίδιο
τρόπο που τα έψαλλαν εκείνοι. Αυτούς συγκεντρωθήκαµε να τιµήσουµε σήµερα! Στη
µνήµη τους στέλνουµε θυµίαµα πνευµατικής ευλογίας θεσπέσιους ύµνους, τα οποία όλοι
οι συνάδελφοι, που τους διαδέχθηκαν στα ιερά αναλόγια, θα ψάλουµε σε λίγο, δίνοντας
έτσι την διαβεβαίωση, ότι η µνήµη τους µένει πάντοτε ζωντανή στις ψυχές µας».
Παραθέτουµε µερικά αποσπάσµατα και από τις αφηγήσεις του Ιερέα
Παναγιώτη Καζόλα:
«Στη Φανερωµένη υπηρέτησαν διαπρεπείς Ιεροψάλτες, όπως αναφέρει στο
βιβλίο του ο προκάτοχός µου Ηρακλής Παπαδόπουλος, και ήσαν οι: Εµµανουήλ ή
Μανωλάκης,
Ιωάννης
Μουφλής,
Κωνσταντίνος
Οικονόµου,
Χαράλαµπος
Παπαδηµητρακόπουλος-Σχολάρχης, Θεόδωρος Βλάχος. Όλοι οι µνηµονευθέντες είναι
αγνώστου καταγωγής και υπηρέτησαν την Εκκλησία µας ως Ιεροψάλτες τον περασµένο
αιώνα [19ο] και στις αρχές του παρόντος [20ού]. Τόσον διαπρεπείς ήσαν, ώστε
χαρακτηριστικά αναφέρεται από εκείνους που έζησαν στην εποχή τους: Στη
Φανερωµένη, που ήταν τότε ξύλινος ναός, «µπαράγκα», όπως τον έλεγαν, έψαλλε ο
Χαράλαµπος Παπαδηµητρακόπουλος, που ήταν και Σχολάρχης στο Αίγιο. Κατά την
Μεγάλη Τρίτη το βράδυ, που έψαλλε το «τροπάριο της Κασσιανής» άδειαζαν οι άλλες
εκκλησίες της πόλεως και οι χριστιανοί έρχονταν στη Φανερωµένη για να ακούσουν τον
Σχολάρχη, «το φαινόµενο Ιεροψάλτη», όπως έλεγαν.
Αλλά και κατά τους µετέπειτα χρόνους, που ενθυµούµεθα, υπηρέτησαν στη
Φανερωµένη άριστοι Ιεροψάλτες µε ταλέντο φωνής, «εγκρατείς της Βυζαντινής
Μουσικής».
Τα σπουδαιότερα µαθήµατα τα οποία ακούστηκαν σ’ αυτή την εκδήλωση ήσαν:
«Εν τω µηνί τωι έκτωι» – ιδιόµελον της Λιτής Πέτρου Λαµπαδαρίου, «Ανοίξω το
στόµα µου» – αργές Καταβασίες του ιδίου, «Αινείτε», σε αργό µέλος – Ιακώβου
Πρωτοψάλτου, «Τωι την άβατον» – ειρµοί κανόνων Μεγάλης Εβδοµάδος, «Γεύσασθε και
ίδετε» – κοινωνικόν Ιωάννου του Κλαδά, «Έδωκας κληρονοµίαν» – προκείµενο Πέτρου
Λαµπαδαρίου, «Παναγία Θεοτόκε» – Θρασυβούλου Στανίτσα, µακαρισµοί και
κατανυκτικά τροπάρια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, «Ατενίσαι» – Ιδιόµελον Ιακώβου
Πρωτοψάλτου.
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Μάѳηµα που έψαλε ο Χορός του Συλλόγου την 25–5–1981, στο Μουσικοφιλολογικό µνηµόσυνο.
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5) Την Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 1981, παραµονή της εορτής του προστάτη του
Συλλόγου µας Ιωάννου του Κουκουζέλη, στον Ιερό Ναό της Φανερωµένης, στο Αίγιο,
ετελέσθη Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, επειδή η ηµέρα της εορτής του Αγίου, η Πέµπτη
1η Οκτωβρίου, ήταν εργάσιµη και ήταν ενδεχόµενο να µην παραστούν στην πανηγυρική
Θεία Λειτουργία της ηµέρας αυτής όλα τα εργαζόµενα µέλη του Συλλόγου και µε
αποτέλεσµα να µην έχει η εορταστική εκδήλωση την δέουσα επιτυχία. Όλοι οι
Ιεροψάλτες, χωρισµένοι σε δύο ηµιχόρια µε κορυφαίους τους κ.κ. Ιωάννη
Σπηλιωτόπουλο και Φώτη Θεοδωρακόπουλο έψαλαν µε κατάνυξη. Στο τέλος του
Εσπερινού ενώθηκαν τα δύο ηµιχόρια και ως ενιαίος χορός συγκεντρώθηκαν στον σολέα
του Ναού και έψαλαν το «Θεοτόκε Παρθένε» του Θεοδοσίου Γεωργιάδη.

6) Την Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 1981 µε πρωτοβουλία και οργάνωση του
Συλλόγου των «Φίλων της Βυζαντινής Μουσικής» και µε τη συνεργασία και τη συµµετοχή
και του δικού µας Συλλόγου πραγµατοποιήθηκε στη Φανερωµένη, στο Αίγιο, µεγάλη
εορταστική εκδήλωση προς τιµή του Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού
Εκκλησίας Αθανασίου Καραµάνη. Η εκδήλωση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία και είχε
πανελλήνια απήχηση, τόσο για την άρτια οργάνωση όσο και για την πρωτοτυπία της.
Από το Σάββατο το απόγευµα αφίχθησαν στο Αίγιο 24 Ψάλτες από όλη την Ελλάδα, οι
οποίοι υπήρξαν µαθητές του Αθανασίου Καραµάνη, και είχαν προσκληθεί από τον
Σύλλογο των «Φίλων της Βυζαντινής Μουσικής». Το απόγευµα της εποµένης ανήλθαν
στους 29.
Το πρωί της Κυριακής έψαλαν κατά τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία στην
Φανερωµένη, µε προεξάρχοντα τον οικείο Μητροπολίτη κ. Αµβρόσιο, χωρισµένοι σε δύο
χορούς. Τον δεξιό χορό διεύθυνε ο τιµώµενος Πρωτοψάλτης Αθανάσιος Καραµάνης µε τη
γνωστή σε όλους εκφραστικότητα και µεγαλοπρέπεια, ενώ γύρω του και απέναντί του
οι Πρωτοψάλτες – µαθητές του έψαλλαν και σαγήνευαν και έτερπαν το εκκλησίασµα, το
οποίο συνεπαρµένο και βουβό είχε απολέσει την αίσθηση του τόπου και του χρόνου!
Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας πραγµατοποιήθηκε πάλι στη Φανερωµένη η
κύρια τιµητική εκδήλωση, η οποία κράτησε περίπου δύο ώρες και στην οποία
παρευρέθησαν ο Μητροπολίτης κ. Αµβρόσιος, ο τότε ∆ήµαρχος Αιγίου κ. Νικόλαος
Κουνινιώτης, οι πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές της πόλεως, ο Πρόεδρος της
Οµοσπονδίας των Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδας Εµµανουήλ Χατζηµάρκος, Ψάλτες
και φίλοι της Βυζαντινής Μουσικής από την Αθήνα, την Πάτρα, τον Πύργο, την Κάτω
Αχαΐα και το Μεσολόγγι, και πλήθος λαού, το οποίο είχε ασφυκτικά γεµίσει τον Ναό,
παρά την κακοκαιρία που επικρατούσε.
Με την έναρξη του Α΄ µέρους του προγράµµατος ο Πρόεδρος του «Συλλόγου
Φίλων της Βυζαντινής Μουσικής» κ. Φίλιππος Οικονόµου προσφώνησε και χαιρέτησε
τους παρευρισκόµενους εκ µέρους και των δύο Συλλόγων, οι οποίοι οργάνωσαν την
τιµητική εκδήλωση. Στη συνέχεια, ο χορός του Συλλόγου των Ιεροψαλτών µας, µε
χοράρχη τον κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλο και µε κατάλληλες και εύστοχες επεξηγήσεις
των «Μαθηµάτων», τα οποία κάθε φορά εψάλλοντο, από τον τότε Γενικό Γραµµατέα του
Συλλόγου των Φίλων της Βυζαντινής Μουσικής ∆ηµήτριο Λυριντζή, επί µισή περίπου
ώρα εκτέλεσε µε επιτυχία το σχετικό µουσικό πρόγραµµά του.
Στη συνέχεια, έγινε από τον κ. Φίλιππο Οικονόµου η παρουσίαση της
προσωπικότητας του τιµώµενου προσώπου Αθανασίου Καραµάνη, για τον οποίο
ετόνισε τα εξής:
«Η Ιστορία θα καταγράψει ασφαλώς στο Πάνθεο των µεγάλων µελοποιών και
άριστων εκτελεστών της εκκλησιαστικής µας µουσικής τον κ. Αθανάσιο Καραµάνη. Με
σπάνιες ψυχικές αρετές ως άνθρωπος και µε απεριόριστες µουσικές ικανότητες
διακρίνεται τόσο για την απαράµιλλη ψαλτική του τέχνη όσο και για το πλούσιο και
ογκώδες έργο του». Ανέγνωσε επίσης την εύφηµη µνεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας
της Ελλάδας προς αυτόν, καθώς και το Πατριαρχικό Πιττάκιο, διά του οποίου η Αυτού
Παναγιότητα, ο Οικουµενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τού απονέµει το

65
Οφφίκιο
του
«Άρχοντα
Πρωτοψάλτη
της
Αγιωτάτης
Αρχιεπισκοπής
Κωνσταντινουπόλεως». Έπειτα, έγινε και η παρουσίαση των παρευρισκόµενων Ψαλτών
– µαθητών του Αθανασίου Καραµάνη, οι οποίοι εταξίδευσαν από τα µακρινά µέρη τους,
για να έλθουν στο Αίγιο και να συµµετάσχουν στην τιµητική για το δάσκαλό τους
πραγµατοποιηθείσα εκδήλωση.
Στο Γ΄ µέρος του προγράµµατος ο τιµώµενος Πρωτοψάλτης απέδωσε
µονωδιακά το «Σε υµνούµεν…» σε ήχο πλ. του β΄ επτάφωνο, σύνθεση του ιδίου, και στη
συνέχεια έψαλε κοινός χορός φιλοξενουµένων και Αιγιαλέων Ιεροψαλτών υπό την
διεύθυνσή του.
Ακολούθησε η απονοµή Τιµητικών ∆ιπλωµάτων σ’ αυτόν από τον «Σύλλογο των
Φίλων της Βυζαντινής Μουσικής» κ. Φίλιππο Οικονόµου και από τον Σύλλογό µας διά του
τότε Πρωτοψάλτη Φανερωµένης Ιωάννου Σπηλιωτόπουλου. Επίσης, επιδόθηκαν σ’ αυτόν
ως αναµνηστικά από τον Σύλλογό µας, µια πλακέτα µε αργυρόµορφη φιλοτέχνηση της
εικόνας του Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, και από τον «Σύλλογο των Φίλων της
Βυζαντινής Μουσικής» ένα ανάγλυφο οµοίωµα του Ιερού Ναού της πολιούχου της πόλης
µας Παναγίας Τρυπητής.
Κατασυγκινηµένος ο µεγάλος δάσκαλος απάντησε, αποδώσας σε θεϊκή
συναίνεση την τιµητική εκδήλωση της Αιγιάλειας προς αυτόν, αφού, όπως είπε, το
πρώτο αποστολικό ανάγνωσµα που έψαλε από το ιερό αναλόγιο της εκκλησίας του
χωριού του ως 13χρονος µαθητής, οφείλετο στην προτροπή του δασκάλου του,
Βασιλείου Βουγιουκλόπουλου, ο οποίος κατήγετο από τα µέρη µας. Στο τέλος της
συγκινητικής «εξοµολόγησής του» ο µεγάλος Πρωτοψάλτης ευχαρίστησε όλους για την
τιµητική γι’ αυτόν εκδήλωσή τους.
Αµέσως µετά, έλαβε τον λόγο ο Εµµανουήλ Χατζηµάρκος, ο οποίος
κατενθουσιασµένος συνεχάρη µε εξαιρετικά κολακευτικά λόγια τόσο τον χορό των
Ψαλτών του Αιγίου για την τέλεια απόδοσή του, η οποία «τον κατέπληξε», όπως είπε,
όσο και τους εµπνευστές και διοργανωτές της ωραίας αυτής εκδήλωσης.
Την εορτή έκλεισε ο Μητροπολίτης κ. Αµβρόσιος, ο οποίος µε ζεστά λόγια
επήνεσε όλους, όσοι συνέβαλαν στο να αποτελέσει η Αιγιάλεια το επίκεντρο της
οργάνωσης της πρωτότυπης αυτής τελετής.
Τέλος, ο κοινός χορός υπό τον Αθανάσιο Καραµάνη έψαλε τον υπό του ιδίου
συντεθέντα «Πολυχρονισµό» προς τον Σεβασµιώτατο και η ωραία εορτή έληξε µέσα σε
θύελλα χειροκροτηµάτων και συγχαρητηρίων!
Τα κυριότερα «Μαθήµατα», τα οποία ακούσθηκαν στη εκδήλωση είναι: Στο Α΄
µέρος επίκαιροι χριστουγεννιάτικοι ύµνοι, στο Β΄ µέρος εψάλη από τον χορό του
προσκεκληµένου Πρωτοψάλτη το «Άκουσον θύγατερ και ίδε» µε κράτηµα από το
«Θεοτόκε Παρθένε» του Πέτρου Μπερεκέτη, ενώ στο Γ΄ µέρος συνενώθησαν οι δύο χοροί
και έψαλαν το Κοινωνικόν των Χριστουγέννων «Λύτρωσιν απέστειλεν ο Κύριος».

7) Την 24 Απριλίου 1983, Ε΄ Κυριακή των Νηστειών, η Γυµναστική Εταιρεία
Αγρινίου διοργάνωσε συναυλία
Βυζαντινής
Μουσικής
σε µεγάλη
αίθουσα
κινηµατοθεάτρου, στο Αγρίνιο, στο οποίο προσκλήθηκαν και πήραν µέρος οι χορωδίες
του Αγρινίου, του Μεσολογγίου, του Πύργου, του Αιγίου και της Πάτρας.
Όλες οι χορωδίες υπήρξαν άψογες. Τα «Μαθήµατα» τα οποία απέδωσε η δική
µας χορωδία ήσαν:
«Τηι υπερµάχωι», «Αθετήσαντα Χριστέ την εντολήν Σου», «Εσπερινόν Ύµνον»,
κ.λπ., «Ατενίσαι το όµµα» – Ιδιόµελον Ιακώβου Πρωτοψάλτου, «Παναγία Θεοτόκε» –
Θεοτοκίον, «Έδωκας Κληρονοµίαν» – Μέγα Προκείµενον Πέτρου Πελοποννησίου,
«Ατενίσαι το όµµα» – Ιακώβου Πρωτοψάλτου, «Γεύσασθε και ίδετε» – Μανούλ του
Χρυσάφη.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας
και Ακαρνανίας κ. Θεόκλητος, ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού
Εκκλησίας κ. Χ. Ταλιαδώρος και ο διατελέσας Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού της
Φανερωµένης Αιγίου, Χοράρχης της χορωδίας Αγρινίου κ. Σπυρίδων Υφαντής.
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8) Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 1983, η χορωδία µας, έψαλε στον Ιερό Ναό Αγίας
Άννης Συνοικισµού Αιγίου σε πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προς τιµήν του εορταζοµένου
Αγίου Ιωάννη του Κουκουζέλη, του και Προστάτου του Συλλόγου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
η Θεία Λειτουργία τελείωσε την 11η π.µ., έλαβε δε µέρος σύµπας ο ιεροψαλτικός κόσµος
του Αιγίου υπό την διεύθυνση του κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλου, τότε Πρωτοψάλτου του
Ιερού Ναού.

9) Την Κυριακή 13 Μαïου 1984 η χορωδία µας συµµετέσχε σε τιµητική
εκδήλωση για τον Πρωτοψάλτη Θεόδωρο Αργυριάδη και απέδωσε σ’ αυτόν µια εικόνα
της Παναγίας Τρυπητής, «ίνα διά των πρεσβειών Της αποκατασταθεί πλήρως η υγεία
αυτού», και Τιµητικό ∆ίπλωµα, µε τον οποίο τον ανακήρυξε «Εσαεί Επίτιµον Πρόεδρον
του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγιαλείας».

10) Την Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου 1984 η Αιγιάλεια, η πατρίδα του διαπρεπούς
Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδωνος Περιστέρη, γιου του
αείµνηστου ιατροφιλοσόφου, λαογράφου και µουσικού ∆ηµητρίου Περιστέρη, από τη
Ροδοδάφνη Αιγίου, τίµησε την προσφορά του τόσο ως προς την καλλιέργεια και
προβολή της πατρώας µας Βυζαντινής Μουσικής όσο και ως προς την ακάµατη
προσφορά υπηρεσιών και διακονίας του στο ∆εξιό Αναλόγιο του Ιερού Μητροπολιτικού
Ναού Αθηνών.
Το πρωί της Κυριακής αυτής, η χορωδία του Καθεδρικού Ναού Αθηνών, υπό την
διεύθυνση του τιµώµενου Σπυρίδωνος Περιστέρη, έψαλε στον Καθεδρικό Ναό της
Φανερωµένης Αιγίου κατά την Θεία Λειτουργία, η οποία µεταδόθηκε από το ραδιόφωνο
της Ε.Ρ.Τ. σε όλη την Ελλάδα.
Το απόγευµα, η εκδήλωση που έλαβε χώρα, περιελάµβανε: α) Οµιλία από τον κ.
Φίλιππο Οικονόµου. β) Επιλεγµένους ύµνους του ρεπερτορίου, υπό την διεύθυνση του
Χοράρχη κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλου. γ) Βυζαντινούς Εκκλησιαστικούς Ύµνους από τη
µεικτή παιδική Χορωδία του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής µε
Χοράρχη τον κ. Φίλιππο Οικονόµου. δ) Βυζαντινούς Εκκλησιαστικούς Ύµνους από τον
Βυζαντινό Χορό του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, µε Χοράρχη τον τιµώµενο
Πρωτοψάλτη κ. Σπυρίδωνα Περιστέρη. ε) Παρουσίαση της προσωπικότητας και του
έργου του τιµώµενου Πρωτοψάλτη από τον κ. Φίλιππο Οικονόµου.
Τα «Μαθήµατα», τα οποία εψάλησαν από τον Χορό Ιεροψαλτών της Αιγιαλείας
ήσαν:
«Άξιον εστίν» σε τρίτο ήχο σύνθεση Σπυρίδωνος Περιστέρη, «Επί Σοι Χαίρει
Κεχαριτωµένη» σε ήχο πλάγιο του τετάρτου του Σωκράτη Παπαδόπουλου, «Αινείτε τον
Κύριον» – Κοινωνικόν σε τρίτο ήχο Πέτρου Μπερεκέτη. Το πρόγραµµα έκλεισε µε
επίκαιρους Χριστουγεννιάτικους ύµνους.
Κατά την τιµητική αυτή εκδήλωση, –η οποία, ας σηµειωθεί, πως
συνδιοργανώθηκε από τον Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αιγιαλείς και τον
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Σύλλογο Ιεροψαλτών–, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Αιγιαλείας ανακήρυξε τον Σπυρίδωνα
Περιστέρη ως Επίτιµο Πρόεδρο του Συλλόγου τιµής ένεκεν και του απέδωσε Τιµητικό
∆ίπλωµα επί παπύρου, δείχνοντας µε αυτόν τον τρόπο την ευγνωµοσύνη του στο
πρόσωπό του για την προσφορά στην πόλη µας και στην Ουράνια Μουσική µας και διότι
τίµησε την πατρίδα µας µε τα χαρίσµατα, τα οποία ο Κύριος τού εχάρισε.
Στην τιµητική αυτή εκδήλωση εκτός των άλλων παρευρέθησαν και ο διατελέσας
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυµος, ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πατρών Νικόδηµος
και πλήθος Κληρικών, Ιεροψαλτών και φιλοµούσων από όλον τον Νοµό Αχαΐας και από
τους γειτονικούς Νοµούς.
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Ο Πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών Σπυρίδων Περιστέρης στα τέλη της
10ετίας του 1980. (Μεγάλη Παρασκευή πρωΐ). ∆ίπλα του ο Ανδρέας Χρόνης, ο οποίος δώρησε την
φωτογραφία αυτή στον Σύλλογό µας.

69

70

Ευχαριστήριος Επιστολή του αειµνήστου Πρωτοψάλτου Σπυρίδωνος Περιστέρη προς τον
κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλο.

11) Άλλη ενέργεια του Συλλόγου µας ήταν και η απονοµή «Τιµητικού
∆ιπλώµατος» επί παπύρου στον νεαρό Αιγιώτη κ. Αντώνιο Αριστάρχου, για την
εξαιρετική του εµφάνιση κατά τις ∆ιπλωµατικές εξετάσεις – ιδιαιτέρως στην ∆ιεύθυνση
χορού των σπουδαστών – της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του κ. Κωνσταντίνου Α.
Τασόπουλου, της οποίας η έδρα ήταν τότε στο Αίγιο. Οι εξετάσεις αυτές έγιναν την 11η
Ιουνίου 1989. Σ’ αυτές παρευρέθη και ο Πρόεδρος του Συλλόγου µας κ. Φώτης
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Θεοδωρακόπουλος. Η απονοµή του ως άνω Τιµητικού ∆ιπλώµατος αποφασίσθηκε
οµόφωνα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατόπιν εισηγήσεως του κ. Φώτη
Θεοδωρακόπουλου κατά την συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου του 1989. Τέλος, κατά την ίδια
συνεδρίαση αποφασίστηκε να χορηγείται πενταετής υποτροφία σε κάθε καλλίφωνο νέο
σπουδαστή της ως άνω Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του κ. Κωνσταντίνου Α.
Τασόπουλου. Σκοπός της υποτροφίας ήταν να τονισθεί το ενδιαφέρον των νέων που
µαθαίνουν ή θέλουν να µάθουν την Βυζαντινή Μουσική.

12) Την Κυριακή 26 Νοεµβρίου 1989, σε µια µεγαλοπρεπή εορταστική
εκδήλωση στον Μητροπολιτικό Ναό του Αιγίου, που οργανώθηκε µε την ευκαιρία της
συµπλήρωσης 10 ετών από την ίδρυση του «Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής
Αιγιαλείας», ο χορός του Συλλόγου Ιεροψαλτών µε χοράρχη τον κ. Φώτη
Θεοδωρακόπουλο και ο χορός Αθηνών «Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης» µε Χοράρχη
τον κ. Γρηγόριο Στάθη, Καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικολογίας στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών, έδωσαν συναυλία Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τα «Μαθήµατα» τα
οποία εψάλησαν ήσαν: α) Από πλευράς του Συλλόγου των Αιγιαλέων: «Κύριε εκέκραξα»,
«Κατευθυνθήτω η προσευχή µου», «Ω! του παραδόξου θαύµατος» σε αργό ειρµολογικό
µέλος του Σωκράτη Παπαδόπουλου, «Πάσα πνοή», «Αινείτε Αυτόν», «∆εύτε πάντα τα
έθνη», «Εις το µνήµα σε επεζήτησεν», του Κων/νου Πρίγγου, «Λόγον Αγαθόν» (3 στίχους
και το Κράτηµα του Γεωργίου Ρυσίου). β) Από πλευράς των «Μαϊστόρων της Ψαλτικής
Τέχνης»: «Αι αγγελικαί προπορεύεσθε δυνάµεις» και «Παντάνασσα πανύµνητε»,
«∆οξολογία» – Γερµανού Νέων Πατρών, «Ώτα έχουσι
… Άγγελοι, αρχάγγελοι» –
Μπαλασίου Ιερέως του Νοµοφύλακος, στίχοι από το «Μακάριος ανήρ» του Ιωάννου
Κουκουζέλη, «Άγιος ο Θεός», – Πέτρου Μπερεκέτη, κράτηµα Νικολάου Πρωτοψάλτου, «∆ι’
ευχών των Αγίων Πατέρων ηµών» – µέθοδος εκµαθήσεως των «θέσεων» του αργού
στιχηραρικού µέλους, Ανωνύµου. Η εκδήλωση έκλεισε µε την απονοµή τιµητικού
διπλώµατος στον κ. Γρηγόριο Στάθη.
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13) Την 13η ∆εκεµβρίου 1993 κλιµάκιο Ιεροψαλτών της πόλεώς µας υπό την
διεύθυνση του κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλου και µε τη συµµετοχή του κ. Φίλιππου
Οικονόµου έψαλε στον Μητροπολιτικό Ναό των Καλαβρύτων στο µνηµόσυνο των
εκτελεσθέντων πριν από 50 χρόνια (13-12–1943) υπό των Γερµανών, µε τρόπο που
αρµόζει πραγµατικά σε τέτοιες θλιβερές επετείους.

14). Την Τετάρτη 13 Απριλίου 1994, στην συναυλιακή αίθουσα του «Παλλάς», η
χορωδία του Συλλόγου µετείχε στο 3ο Φεστιβάλ Χορωδιών Βυζαντινής Εκκλησιαστικής
Μουσικής, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα κατά το τριήµερο
11–13 Απριλίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού. Το πρόγραµµα της
χορωδίας περιελάµβανε τα εξής µέλη: «Των Αιγιέων τηι πόλει» – προσόµοιον σε ήχο α΄,
«Μεγαλύνωµεν πιστοί» – κάθισµα της Ζωοδόχου Πηγής, «Αινείτε» – αργόν Ιακώβου
Πρωτοψάλτου, «Ατενίσαι το όµµα» –αργόν Ιδιόµελον Ιακώβου Πρωτοψάλτου, «∆ούλοι
Κύριον» – Πέτρου Μπερεκέτου, «Αλληλούϊα» «Ιδού ο Νυµφίος» – αργά, µέλη αρχαία, «Την
όντως Θεοτόκον» – κράτηµα ∆αµιανού Βατοπεδινού. Τον Χορό διηύθυνε ο Χοράρχης κ.
Φώτης Θεοδωρακόπουλος.
Αξίζει να µνηµονευθεί η συµµετοχή στον χορό του διεθνούς φήµης βαθύφωνου
καλλιτέχνη του Λυρικού Θεάτρου, µακαρίτη κ. Τάκη Φούκα, η φωνή του οποίου δέσποσε
στα ισοκρατήµατα.

15). Στις 4 Ιανουαρίου 1995, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Φιλαρµονικής
Αιγίου, η χορωδία του Συλλόγου έψαλε επίκαιρους ύµνους και τραγούδησε σε ειδική
εορταστική εκδήλωση –που συνδιοργάνωσαν ο «Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής»
µε τον Σύλλογό µας– παραδοσιακά Κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Εκδήλωση για τα κάλαντα — ∆ιεύθυναν: ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος τους ύµνους και ο Φίλιππος
Οικονόµου τα κάλαντα.
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16). Στις 20 Ιουνίου 1999, στον Ιερό Ναό Παµµεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου, έλαβε
χώρα ειδική Τιµητική Εκδήλωση προς τιµήν του Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής και
Πρωτοψάλτου Κων/νου Τασόπουλου, κατά την διάρκεια της οποίας εψάλησαν καθ’
υποδειγµατικό τρόπο τα εξής µέλη: «Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγοι» –
Απολυτίκιον, «Κεκραγάρια» δ΄ ήχου µετά στίχων, «Σε τον αναβαλλόµενον το φως» –
∆οξαστικόν Αποκαθηλώσεως, «Αγαπήσω Σε, Κύριε» – Ιακώβου Πρωτοψάλτου, «Επί Σοι
Χαίρει … Την γαρ σην µήτραν» – µέλος αρχαίον Ιωάννου Πρωτοψάλτου, «Σε υµνούµεν» –
Μιχαήλ Χατζηαθανασίου, «Θεοτόκε η ελπίς … Εν νόµωι σκιάι και γράµµατι» – θ΄ ωιδή
Καταβασιών της Υπαπαντής, «Την όντως Θεοτόκον» – κράτηµα ∆αµιανού Βατοπεδινού.
Στο τέλος της εκδήλωσης απενεµήθη τιµητικό δίπλωµα στον τιµώµενο Πρωτοψάλτη.

Σχόλιο του κ. Κ. Ριζόπουλου που δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «Το Βήµα της
Αιγιάλειας».
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17). Κλιµάκιο των Ιεροψαλτών έψαλε στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας
Καλαβρύτων την 04–08–2001 σε πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στην οποία
χοροστάτησε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Χριστόδουλος για τον εορτασµό των 180 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Αναµνηστικό της εκδήλωσης.

Σχόλιο του κ. Α. Φλογερά στην εφηµερίδα «Έρευνα».

Η θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας Τρυπητής.
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Από την πανήγυρη στην Παναγία Τρυπητή το έτος 2001.
Ψάλλουν: α΄ από αριστερά ο Φώτης Θεοδωρακόπουλος, β΄ ο Φίλιππος Οικονόµου, ενώ στο βάθος
διακρίνεται ο Πρωτοψάλτης του Ναού κ. Παν. ∆ιαµαντόπουλος.
Από το έτος 1982 έως σήµερα οι κ.κ. Θεοδωρακόπουλος και Οικονόµου ενώνουν τις φωνές τους
µαζί µε όλους τους Ιεροψάλτες της Αιγιάλειας προς ύµνον και ικεσίαν στην Πολιούχο της πόλης
µας
ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΤΗΝ ΤΡΥΠΗΤΗΝ.
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ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Κατά τα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας του σύγχρονου Συλλόγου µας, έγιναν
αρκετές προσπάθειες από τα εκάστοτε ∆ιοικητικά Συµβούλια, προκειµένου να
προωθηθούν και να τύχουν κάποιας λύσης τα πολλά πράγµατι και σοβαρά προβλήµατα
των Ιεροψαλτών µας. Κάθε ενέργεια που γινόταν απέβλεπε στο να συνειδητοποιήσουν
πρώτα-πρώτα οι ίδιοι οι Ιεροψάλτες και κατόπιν η ∆ιοικούσα Εκκλησία και η κοινή
γνώµη, ότι ο άνθρωπος που ανεβαίνει στο αναλόγιο είναι ένα αρκούντως αξιόλογο
πρόσωπο, αφού αντιπροσωπεύει τον λαό, ότι η υπηρεσία που προσφέρει είναι πολύ
υψηλή και ότι δεν είναι ένας ευκαιριακός χριστιανός, που έτυχε να βρεθεί εκείνη την
ώρα στο στασίδι. Όλες αυτές οι προσπάθειες γίνονταν, για να έλθει κάποτε η ηθική
αναγνώριση και η µισθολογική αναβάθµιση που αρµόζει στον κάθε Ιεροψάλτη. Παρ’ όλα
αυτά όµως, δεν δύναται κανείς να ισχυρισθεί πως υπήρξαν θετικά αποτελέσµατα.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ
Ο Σύλλογός µας στήριξε Ιεροψάλτες που αντιµετώπιζαν προβλήµατα και ήσαν
αδικηµένοι από τα Εκκλησιαστικά Συµβούλια, αποστέλλοντας Υποµνήµατα στον οικείο
Μητροπολίτη και ζητώντας ορθολογική και δίκαιη συνάµα αντιµετώπιση του θέµατος.
Γίνονταν συγχρόνως παρατηρήσεις σε Ιεροψάλτες, που προέβαιναν σε άδικες και παρά
πάσαν δεοντολογίαν καταλήψεις θέσεων των συναδέλφων τους, καθώς και διάφορες
παραινέσεις σε άλλους, ώστε να είναι πλέον τυπικοί και σωστοί στα καθήκοντά τους.
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Με επισκέψεις που πραγµατοποιούσαν τα εκάστοτε ∆ιοικητικά Συµβούλια του
Συλλόγου µας προς τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη κ. Αµβρόσιο έθεταν προς συζήτηση
τα διάφορα προβλήµατά µας. Πολλές φορές έστειλαν προς αυτόν επιστολές και
Υποµνήµατα, όπως το υπ’ αριθµόν 15 / 23 Ιουνίου 1980, µε το οποίο ζητούσαµε να γίνει
ρύθµιση επί των εξής θεµάτων:
Οικονοµικά: Προκειµένου να µην ερηµώσουν τα αναλόγια περαιτέρω, να δοθεί
–κατά πρώτον– λογική αύξηση στον µισθό του Ιεροψάλτη και κάθε χρόνο ο µισθός να
αναπροσαρµόζεται τιµαριθµικά. Να δίνεται επίδοµα αδείας. Να σταµατήσει από τον
Ψάλτη η περιφορά δίσκου, η οποία αποτελεί θλιβερό κατάντηµα εξ αιτίας των
µηδαµινών µισθών του. Τέλος, η κατανοµή των τυχερών του να γίνεται ακριβοδίκαια.
Άδειες και ασφαλιστικά: Αποτελούν δικαίωµα κάθε εργαζοµένου, άρα και των
Ιεροψαλτών.
Τελετουργικά: Η θέση του Ιεροψάλτη είναι στο αναλόγιο και µόνο. ∆εν θα
πρέπει κατά την ενάσκηση του έργου του να πιέζεται και να ενοχλείται από τυχόν
ιδιότροπες επιθυµίες των ιερέων και των επιτρόπων, από προσβολές κ.λπ.
Επαγγελµατικά: Να γίνουν επίσηµοι διορισµοί όλων των Ψαλτών της
Αιγιάλειας. Να δηµιουργηθεί µόνιµη Εξεταστική Επιτροπή, η οποία να κρίνει την
καταλληλότητα του Ψάλτη, όταν αυτός διαγωνίζεται για κάποια θέση.
Η Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλείας µε το υπ’ αριθ. Πρωτ. 940 / 26
Ιαν. 1981 έγγραφό της µας απάντησε, ότι εκάλεσε τους ευλαβεστάτους Προέδρους των
Εκκλησιαστικών Συµβουλίων της πόλεως Αιγίου και συνεζήτησε εκτενώς τα ζητήµατά
µας.
Με το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 13 / 16 – 5 – 1983 Υπόµνηµά µας, ανεπτύχθησαν
εκ νέου προς αυτόν τα αυτά ως άνω αιτήµατά µας. Με αυτό ζητούσαµε συγκεκριµένες
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λύσεις προτείνοντας και καθορισµένα όρια µισθών ανάλογα µε τις οικογένειες που
υπάρχουν στα χωριά ή στις πόλεις.
Με το υπ’ αριθ. 52 / 23 – 8 – 1984 Υπόµνηµα τονίζαµε και πάλι την τιµαριθµική
αναπροσαρµογή που πρέπει να γίνεται κατ’ έτος στο µισθολόγιο των Ιεροψαλτών και
θέταµε υπ’ όψη του Σεβασµιώτατου, ότι τα Εκκλησιαστικά Συµβούλια δεν θέλουν να
ικανοποιήσουν µε κανένα τρόπο τα δίκαια αιτήµατά µας, ενώ µας αντιµετωπίζουν
σαν … ξένο σώµα στην Εκκλησία!

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Υπόµνηµά µας µε αριθµό Πρωτοκόλλου 5 / 10 – 4 – 1981 εστάλη σε όλα τα
Εκκλησιαστικά Συµβούλια της περιφέρειας Αιγιαλείας. Με αυτό θέταµε τα βασικά
αιτήµατα – προβλήµατα του κλάδου µας και ζητούσαµε εκτός από κατανόηση και
κάποια λύση. Τα αιτήµατά µας ήσαν τα γνωστά για τον µισθό του Ιεροψάλτη και την
ανάλογη κατ’ έτος τιµαριθµική αναπροσαρµογή του, για το επίδοµα αδείας, για την
ετήσια µηνιαία άδεια ανάπαυσης, για ασφάλιση στο Ι.Κ.Α., για την κατάργηση της
περιφοράς από τους Ιεροψάλτες δίσκου στην εκκλησία κατά τις διάφορες ακολουθίες
των µεγάλων εορτών, για τη δικαιότερη και πιο σωστή κατανοµή των τυχερών, για την
µη ενοχλητική επέµβαση διαφόρων στο έργο του Ιεροψάλτη και για τον τρόπο
πρόσληψης των νέων Ιεροψαλτών. Επί του τελευταίου προβλήµατος προτείναµε, όταν
πρόκειται να προσλάβουν κάποιον υποψήφιο Ψάλτη, να τον θέτουν στην κρίση της
Εξεταστικής Επιτροπής για να κρίνει αυτή για την καταλληλότητά του. Η εισήγησή µας
για την σύσταση τέτοιας µόνιµης επιτροπής έγινε αµέσως δεκτή από τον Σεβασµιώτατο
Μητροπολίτη κ. Αµβρόσιο.
Λυπηρό γεγονός όµως ήταν, ότι τελικά τα Εκκλησιαστικά Συµβούλια δεν
έλαβαν σοβαρά υπ’ όψη τους αυτό το υπόµνηµά µας και δεν ενδιαφέρθηκαν για την
επίλυση των ως άνω αναφερθέντων δικαίων αιτηµάτων µας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΟΜ.Σ.Ι.Ε.) ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ (1986)
Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου µας, την Κυριακή 25 Μαΐου
του έτους 1986, η οποία έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου, στο Αίγιο, πρώτο εκ
των θεµάτων που συζητήθηκαν ήταν: «Ψήφισµα της Συνελεύσεως προς την ΟΜ.Σ.Ι.Ε. για
καθορισµό ηµεροµηνίας ενάρξεως απεργίας». Αφού συζητήθηκε το θέµα λεπτοµερώς, η
Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα, όπως σταλεί ψήφισµα προς την ΟΜ.Σ.Ι.Ε. Το
ψήφισµα καθόριζε ως ενδεχόµενο χρόνο προειδοποιητικής απεργίας το διάστηµα από
1η έως και 30ή Σεπτεµβρίου του 1986. Επειδή όµως υπήρξαν διάφορα κωλύµατα στην
ΟΜ.Σ.Ι.Ε., το θέµα αυτό της απεργίας δεν έλαβε άλλη διάσταση ή µάλλον παρέµεινε
ανενεργό!
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΥΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΚΩΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ
Η επιστολή εστάλη από τον Σύλλογό µας και µε αυτή ζητήσαµε συνηγορία του
κ. Στεφανόπουλου στη Βουλή προς ικανοποίηση του αιτήµατος των Ιεροψαλτών για το
µισθολόγιό τους.
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ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΩΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ
Με το χρόνιο και οξύτατο πρόβληµα της κατοχύρωσης των Ιεροψαλτών έχουν
ασχοληθεί κατά καιρούς τόσο η ΟΜ.Σ.Ι.Ε., όσο και όλοι σχεδόν οι ανά την χώρα Σύλλογοι
των Ιεροψαλτών, καθώς και µεµονωµένοι Ψάλτες. Όµως η φωνή τους απευθυνόταν,
δυστυχώς, «εις ώτα µη ακουόντων». Είναι προφανές πως είτε µας αγνοούν είτε – το
πιθανότερο – µας περιφρονούν όλους, τόσο η ∆ιοίκηση της Εκκλησίας όσο και η
Πολιτεία. Αυτό αποτελεί και το µεγάλο µας παράπονο!

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Στις µέρες µας έχει προκύψει ένα σοβαρό µουσικό ζήτηµα σχετικά µε την ορθή
γραφή και εκτέλεση της Βυζαντινής Μουσικής από µια οµάδα «ψαλτών», η οποία
ακολουθώντας την αντεπιστηµονική, αντιπαραδοσιακή µουσική «µέθοδο» του Σίµωνα
Καρρά, καταβάλλουν προσπάθειες να επαναφέρουν τα καταργηθέντα από τους Τρεις
Μεγάλους ∆ιδασκάλους της Πατριαρχικής Επιτροπής
σηµαδόφωνα της παλαιάς
Παρασηµαντικής και να αναλύσουν περαιτέρω τα ήδη αναλυµένα («εξηγηµένα»)
εκκλησιαστικά µέλη!
Εµπρός σε µια τέτοια κατά πάντα δυσάρεστη, όσο και εγκυµονούσα κινδύνους,
για την ίδια την υπόσταση της Βυζαντινής µας Μουσικής κατάσταση, ο Σύλλογος των
Αιγιαλέων Ιεροψαλτών πήρε ευθύς αµέσως θέση υπέρ της διατήρησης του υφισταµένου
πλήρους, αρτίου, τελείου, δοκίµου και εγκεκριµένου υπάρχοντος συστήµατος γραφής και
εκτέλεσης της πατρώας µας µουσικής.
Με το αριθµ. Πρωτ. 100 έγγραφό µας, την 15–09–2001, προς την Οµοσπονδία
Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδας κατηγορηµατικά τάσσεται υπέρ της διατήρησης του
ισχύοντος συστήµατος για το οποίο δεν δέχεται την ελάχιστη τροποποίηση.
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Η επίσηµη θέση του Συλλόγου µας, εµπεριέχεται στο ακόλουθο άρθρο του
Προέδρου κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλου, που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό «Πάλκο» (τεύχος
113, Ιανουάριος 2003):
ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ

Τελευταία περιήλθαν σε γνώση µου δύο επιστολές, αφορώσες στη Βυζαντινή
Εκκλησιαστική µας µουσική και στην Ψαλτική τέχνη, οι οποίες µου προκάλεσαν το
ενδιαφέρον. Η πρώτη προέρχεται από τον κ.Ιωάννη Παπαχρόνη, υποστηρικτή του
νεοφανούς συστήµατος του µακαρίτη Καρά και απευθύνεται προς το γνωστό
Πρωτοψάλτη και Μουσικολόγο από το Μεσολόγγι κ.Θεόδωρο Ακρίδα. Η δεύτερη είναι- η
µνηµειώδης θα’ λεγα- απάντηση του ιδεολόγου και υπέρµαχου της γνήσιας βυζαντινής
παράδοσης κ.Θεόδωρου Ακρίδα, προς τον νεοτερίζοντα καριερίστα κ.Ιωάννη
Παπαχρόνη. Από το περιεχόµενο των επιστολών καθίσταται οφθαλµοφανές το ποιά
οµάδα θεωρεί το χώρο της Βυζαντινής Μουσικής και της Ψαλτικής δικό της αµπέλι, στο
οποίο νοµίζει ότι έχει το δικαίωµα να φυτεύει τσουκνίδες, που καταστρέφουν την
«άµπελον την αληθινή» και ποιοί είναι οι ευσυνείδητοι εργάτες της αµπέλου.
Βέβαια ο κ. Θεόδωρος Ακρίδας µε το γνωστό του απόλυτα τεκµηριωµένο λόγο
θέτει τον κ. Παπαχρόνη και τα όσα αυτός πρεσβεύει στη φυσική του θέση: στο
περιθώριο. Από όσα γνωρίζω ο κ. Παπαχρόνης δεν έχει δώσει απάντηση µέχρι σήµερα
στην επιστολή αυτή. Τι θα µπορούσε άλλωστε να πει; Ο κ. Θ. Ακρίδας τον αποστοµώνει
τελείως, αφαιρώντας του κάθε επιχείρηµα. Μακάρι να υπήρχαν και άλλες
προσωπικότητες σαν τον αγαπητό µου φίλο το Θόδωρο. Τότε δεν θα τολµούσαν να
εµφανίζονται φαινόµενα ιεροψαλτικού σολοικισµού τύπου Παπαχρόνη και Σία.
Με αφορµή τις παραπάνω επιστολές, καταθέτω και τις προσωπικές µου απόψεις
επί του βασικού αυτού εθνικού µας ζητήµατος. Με εξαιρετική επιφυλακτικότητα και
ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια τα όσα διεργάζεται (ή καλύτερα
βυσσοδοµεί) µία µικρή οµάδα αυτοαποκαλούµενων «µουσικολόγων» σχετικά µε την
«τροποποίηση» (διάβαζε: βάναυση και ακραιφνώς αντιεπιστηµονική κακοποίηση) της
αναλυτικής γραφής της Εκκλησιαστικής µας Μουσικής, όπως καθιερώθηκε από το 1814
χάρη στο εξηγητικό έργο των τριών ∆ιδασκάλων, ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, του µετέπειτα Επισκόπου
∆υρραχίου, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Πρωτοψάλτου της Μ. Χ. Εκκλησίας, και ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ του και
Χαρτοφύλακος της Μ. Χ. Εκκλησίας.
Είναι ευρέως γνωστό πως το γραφικό σύστηµα στην παλαιά γραφή απαιτούσε
πολύχρονη προσπάθεια και κατεβάλλετο ιδιαίτερος κόπος να διδαχθεί ο µαθητής το
σύνολο των στοιχείων της τέχνης. Αποτέλεσµα ήταν οι µουσικοδιδάσκαλοι, για να
διδάξουν τις δύσκολες ειδικά θέσεις, να επινοούν δικές τους εξηγήσεις, ώστε να
καταστήσουν προσιτή τη στενογραφική παρασηµαντική, αναλύοντας τις καταλήξεις και
τις άχρονες υποστάσεις.
Κατά καιρούς πολλοί φωτισµένοι ∆ιδάσκαλοι, Πρωτοψάλτες της Μ. Χ Εκκλησίας,
θέλοντας να διασώσουν αυτό το θησαυρό της Βυζαντινής Μουσικής, ασχολήθηκαν
σοβαρά µε την αναλυτικότερη καταγραφή των µελωδιών. Ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης ο
Τραπεζούντιος, ο Λαµπαδάριος Πέτρος ο Πελοποννήσιος, ο Πρωτοψάλτης Πέτρος ο
Βυζάντιος και ο Μουσικοδιδάσκαλος Γεώργιος ο Κρής, υπήρξαν οι προποµποί της
ιστορικής πράγµατι µεταρρύθµισης που επεχείρησαν οι τρεις ∆ιδάσκαλοι,
παρουσιάζοντας τη νέα και σήµερα εν χρήσει αναλυτική γραφή, η οποία είναι τελεία και
απλουστάτη, αφού µετέβαλαν του Μουσικούς χαρακτήρες από σύµβολα σε γράµµατα. Σε
διάστηµα τεσσάρων ετών ο µαθητής γίνεται γνώστης της Μουσικής, διαβάζει, ψάλλει,
καταγράφει µε χαρακτήρες ό,τι καινούργιες µελωδίες ακούει. Έτσι έχουµε ένα σύστηµα
γραφής τέλειο από κάθε άποψη, χάρη στο οποίο γενιές σπουδαστών κατάφεραν να
µυηθούν στον υπέροχο κόσµο της Βυζαντινής Μουσικής. Αξίζει στο σηµείο αυτό να
σηµειωθεί πως απαραίτητη προϋπόθεση κάθε επιτυχούς µεθόδου περιγραφής ή
ανάλυσης αποτελεί η χρήση των ελαχίστων µέσων προς περιγραφή πλείστων των
περιπτώσεων. Αυτή η «οικονοµία» εκφράζει την «περιγραφική επάρκεια» κάθε µεθόδου.
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Λόγου χάρη µε 24 µόλις γράµµατα µπορούν να γραφούν όλες οι λέξεις της Ελληνικής.
Φανταστείτε να χρησιµοποιούσαµε ξεχωριστά γράµµατα για τα δισυµφωνικά και τα
τρισυµφωνικά συµπλέγµατα!
Ατυχώς, τη µεγάλη αυτή αλήθεια είτε αγνοεί είτε προσποιείται πως δεν
καταλαβαίνει µια µικρή µεν σε αριθµό οµάδα ιεροψαλτών, πλην όµως δυναµική σε
θέληση, η οποία πασχίζει να επιβάλει θέσεις και απόψεις αντίθετες από τις γενικά
παραδεκτές, εκείνες που η κατά απόλυτη πλειονότητα των ασχολουµένων µε την
Βυζαντινή Μουσική δέχεται, ασπάζεται, υπηρετεί και θεωρεί ύψιστη τιµή και καθήκον
της να διαδίδει και να διασώζει.
Η εν λόγω οµάδα, καθοδηγούµενη κυρίως από τον κ. Λυκούργο Αγγελόπουλο,
µαθητή και υποστηρικτή των θέσεων του µακαρίτη Σίµωνος Καρά, χωρίς τη σύµφωνη
γνώµη των φορέων της Βυζαντινής Μουσικής, αλλά κυρίως δίχως την συγκατάθεση της
αρµόδιας Συνοδικής Επιτροπής Θείας Λατρείας του Οικουµενικού Θρόνου και της Ι.
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εργάζεται µεθοδικά να επιβάλει καινοφανή τρόπο
διδασκαλίας, απαράδεκτο τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά.
Θεωρητικά γιατί οι δήθεν «επιστηµονικές» αναλύσεις της θέτουν υπό αµφισβήτηση
την Οκτώηχο του Θείου ∆αµασκηνού και ακυρώνουν τον αλγοριθµικό χαρακτήρα της
γραφής, καθιστώντας την ίδια διαισθητική και επιδεκτική αυθαιρέτων «εξηγήσεων».
Το αποτέλεσµα είναι να πολλαπλασιάζει τους ήχους, να επαναφέρει άχρηστους
ποιοτικούς χαρακτήρες ερµηνεύοντας αυτούς εντελώς αυθαίρετα, να ασχολείται µε
µικροδιαστήµατα χωρίς να νοιάζεται για το ακουστικό αποτέλεσµα της µελωδίας. Αν
αποδείκνυε µε ακουστικά ντοκουµέντα (πράγµα φυσικώς αδύνατο και επιστηµονικά
ανέφικτο) την ερµηνεία των ποιοτικών χαρακτήρων της αρχαίας παρασηµαντικής, όπως
εκείνα καταγράφονται στη σελ.128 του θεωρητικού του Χρυσάνθου, ασφαλώς θα
µιλούσαµε για την ανακάλυψη!!!!!!
Είναι γνωστό ότι ο µέγας ∆ιδάσκαλος, Πέτρος ο Πελοποννήσιος, για να
καταγράψει τα αρχαία µελωδήµατα, αφαίρεσε πληθώρα χαρακτήρων της παλαιάς
παρασηµαντικής, ενώ παράλληλα εξήγησε το σύνολο των θέσεων των παλαιών
Μουσουργών. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια όλων των φωτισµένων ∆ιδασκάλων εστράφη
προς την απλούστευση της γραφής.
Την απλή αυτή αλήθεια αποσιωπούν οι νεοφανείς αυτοί «φωστήρες» της ως άνω
οµάδας ιεροψαλτών περιφρονούντες έτσι ριζικά στοιχεία, τα οποία οι πρόγονοί µας
µεγάλοι Μελωδοί και ∆ιδάσκαλοι µάς έδωσαν εντολή να τηρούµε.
Σε ότι αφορά στο πρακτικό µέρος της διδασκαλίας, εδώ συντελείται πραγµατική
καταστροφή της τέχνης. Για να ψάλλει κάποιος χρειάζεται πρώτα από όλα φωνή. Φωνή
γλυκόλαλη, µε ανάλογη έκταση, όγκο, κυρίως όµως εκφραστική. «Ψαλτική» όπως λέµε.
Για να καλλιεργηθούν τα στοιχεία αυτά χρειάζεται το άκουσµα. Πρέπει να ακούσει ο
µαθητής καλλίφωνους ψάλτες, µε ύφος, µε βαθιά γνώση του τρόπου ψαλµώδησης κάθε
µέλους, για να µπορέσει να µεταφέρει το εκκλησίασµα «από της γης εις τα άνω». ∆εν
είναι τυχαίο ότι ο µακαριστός Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ. Χ. Εκκλησίας ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΙΓΓΟΣ έλεγε ότι «για να γίνεις Ψάλτης, πρέπει να ακούσεις». Το άκουσµα που
παράγουν αυτοί οι κύριοι µόνο ψαλτικό δεν είναι. Ψάλλουν µε τρόπο εντελώς ξένο προς
την ιερότητα του χώρου, προκαλούν θυµηδία και άγχος στους ακροωµένους,
κακοποιούν, ισοπεδώνουν το γνήσιο Βυζαντινό ύψος της Εκκλησιαστικής Μουσικής
Παράδοσης, όπως έφτασε στις µέρες µας από τους Κολοσσούς της ψαλτικής τέχνης
Ιάκωβο Ναυπλιώτη, Κων/νο Πρίγγο, Θρασύβουλο Στανίτσα και όσων ακολουθούν τον
πατριαρχικό τρόπο ψαλµώδησης.
Προσωπικά πιστεύω ότι ο τρόπος διδασκαλίας αυτής της οµάδας θα αποτύχει. Η
ψαλτική πρακτική ξέρει να επιλέγει τα σωστά στοιχεία της τέχνης, ενώ τα υπόλοιπα τα
απορρίπτει. Η διαδικασία της «φυσικής επιλογής» που διέπει κάθε µορφή τέχνης, όπως
κατέγραψε στο µαυροπίνακα της ιστορίας της τους Σακελλαρίδη, Πολυκράτη, Χαβιαρά
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και τόσους άλλους, σίγουρα θα καταγράψει –µε µελανότερα ακόµη χρώµατα– αυτή την
αινιγµατική οµάδα των ασήµαντων –δήθεν σοφών– µουσικολόγων. Έως τότε, είναι
καθήκον όλων των φορέων, ειδικά των Ιεροψαλτών, να συσπειρωθούν και να
αντιδράσουν δυναµικά, κυρίως όµως συνιστά ευθύνη της ∆ιοικούσας Εκκλησίας να
παρέµβει αποφασιστικά θέτοντας τελεία και παύλα σε αυτό το θέµα, πριν λάβει
διαστάσεις πανδηµίας.
Η Βυζαντινή µουσική δεν έχει ανάγκη πρόσθεσης αγνώστων «καλλωπιστικών»
δήθεν στοιχείων, αλλά ούτε και άλλες θεωρητικές αναλύσεις χρειάζεται, για να
αναδείξει το µεγαλείο της. Τεχνικές διδαχές χρειάζεται από τους αριστείς του είδους,
φωνές ψαλτικές χρειάζεται, φροντίδα των φορέων της χρειάζεται και άλλα πράγµατα,
γνωστά βέβαια, πολυσυζητηµένα, παρ’όλα αυτά αγνοηµένα.

Αίγιο 26/10/02
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
α΄) ΕΚΛΙΠΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΝΑΟΥΣ
β΄) ΨΑΛΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΨΑΛΛΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ (2003)
γ΄) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ,
ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ
Ή ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ ΣΕ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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α’ ) ΕΚΛΙΠΟΝΤΕΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ
(Από το ∆ελτίο «Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟ ΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ »,
Έκδοση του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αιγιαλείας,
Ιανουάριος 1982, τεύχος 2ο).
Ιερός Ναός Φανερωµένης – Αιγίου (Μητροπολιτικός Ναός):
Από κτίσεως του Ναού έψαλαν στο ∆εξιό αναλόγιο οι: 1) Εµµανουήλ ή
Μανωλάκης. 2) Ιωάννης Μουφλής. 3) Κωνσταντίνος Οικονόµου. 4) Χαράλαµπος
Παπαδηµητρακόπουλος, σχολάρχης και άριστος γνώστης της Βυζαντινής Μουσικής µε
ωραιότατη φωνή. 5) Θεόδωρος Βλάχος. 6) Γεώργιος Μαυρίδης, Ιερέας από την Μικρά
Ασία. 7) Σεραφείµ Γεροθεοδώρου (1935 – 1940) από το Αγρίνιο, άριστος µουσικός µε
χαρακτηριστική µελωδική φωνή. Κατέγραψε σε δίσκους πολλά µουσικά µαθήµατα
µεταξύ των οποίων και το «Άξιον εστίν» Νεκταρίου Βλάχου σε ήχο α΄, αφού το
διασκεύασε και το συντόµευσε. 8) ∆ηµήτριος Γιαρένης (1940 – 1941), από τη Χώρα
Τριφυλλίας. ∆ιέθετε σπάνια και µε απεριόριστες διαστάσεις φωνή. 9) Σταύρος Ρούσσος
(1941 – 1942) από τη Χώρα Τριφυλλίας. Μουσικός µε ιδιαίτερες ικανότητες Χοράρχη. 10)
∆ήµος Μπαρµπούνης (1942 – 1944) από τις Καµάρες Πατρών. Γλυκύτατος και
µελωδικότατος στην απόδοση των Βυζαντινών ύµνων. 11) Αλέκος Αραβαντινός (1940 –
1946). Μουσικός µε ωραία φωνή µεγάλου εύρους.
Στο αριστερό αναλόγιο έψαλαν οι: 1) Βασίλειος Παπακωνσταντίνου, από την
΄Ηπειρο. 2) Ηλίας Γεωργιάδης από την Προύσα της Μικράς Ασίας. 3) Χρήστος
Ρηγόπουλος (1925 – 1927), από την Μικρά Ασία, µε επιβλητική φωνή. Αργότερα έγινε
Ιερέας–εφηµέριος στον ίδιο Ναό. 4) Αναστάσιος Λυριντζής (1927 – 1964) από το Αίγιο,
γνώστης της Βυζαντινής Μουσικής, µαθητεύσας στον Αρχιµανδρίτη του Μεγάλου
Σπηλαίου Νήφωνα ∆ηµόπουλο, ο οποίος έδωσε στην Αιγιάλεια πλήθος ικανών και µε
τέλεια µουσική κατάρτιση Ψαλτών. Επίσης, ως βοηθός Ιεροψάλτης έψαλε ο ∆ηµήτριος
Λυριντζής.
Ιερός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου – Αιγίου:
Έψαλαν κατά σειρά: 1) ∆ηµήτριος ∆ιαµαντόπουλος (1930 – 1947), δάσκαλος.
Γνώριζε Βυζαντινή Μουσική και έψαλλε στο αριστερό αναλόγιο. 2) ∆ηµήτριος
Μαυρόπουλος (1934 – 1967), έγκριτος µουσικός και άριστος εκτελεστής της ιερής
ασµατικής τέχνης. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Έψαλλε σε πολλές εκκλησίες στη
γενέτειρά του. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή ήλθε στην Ελλάδα, όπου έψαλλε
στους Ναούς: Άγιο Νικόλαο Πατρών, Ταξιαρχών Αιγίου, Ζωοδόχου Πηγής Αιγίου, και επί
33 χρόνια στον Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Αιγίου. ∆ίδαξε την Βυζαντινή Μουσική σε
πολλούς µαθητές του και µελοποίησε πολλά µαθήµατα, τα οποία εξέδωσε µε τον τίτλο
«Μέλισσα». Έγραψε επίσης, και Μέθοδο Βυζαντινής Μουσικής. 3) Αθανάσιος
Παπακωνσταντίνου, έγκριτος µουσικός. ΄Εψαλλε πριν από τον ∆ηµήτριο Μαυρόπουλο
για αρκετό χρονικό διάστηµα ως Α΄ ψάλτης.
Ιερός Ναός Παµµεγίστων Ταξιαρχών – Αιγίου:
1) Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος ή Βλάχος. 2) Αθανάσιος Ψαρρός. 3) ∆ηµήτριος
Μαυρόπουλος (1928 – 1930).4) Αλέξιος Βασιλόπουλος (1930 – 1940), καθηγητής
Θεολογίας. 5) Τιµολέων Μιχαηλίδης (1940 – 1950). 6) Μιχαήλ Περπινιάς, ιατρός, µε
ωραία φωνή και άριστη µουσική κατάρτιση, αυστηρός στην εκτέλεση µουσικών
µαθηµάτων. Έγραψε πολλά µουσικά µαθήµατα, τα οποία και εξέδωσε. 7) Αναστάσιος
Λυριντζής. 8) Κωνσταντίνος Πετράκης. 9) Παναγιώτης Κανελλής, από τα Νικολέικα
Αιγίου. Καλλίφωνος και µε Βυζαντινό ύφος, υπήρξε µαθητής του Αρχιµανδρίτη του
Μεγάλου Σπηλαίου Νήφωνος ∆ηµοπούλου.
Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου – Αιγίου:
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1) Θεόδωρος Κούτας. 2) Νικόλαος Γιαννακόπουλος. 3) Αθανάσιος Ψαρρός. 4)
∆ηµήτριος Μπαρµπούνης. 5) ∆ηµήτριος Γκρεκιώτης 6) Χαράλαµπος Μπακόπουλος. 7)
∆ιονύσιος Τσούλης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου είχαν χρηµατίσει Ιεροψάλτες οι
Σπυρίδων Περιστέρης και Σωτήριος Μεντζελόπουλος.
Ιερός Ναός Παναγίας Τρυπητής – Αιγίου:
1) Κωνσταντίνος Ανδρεόπουλος. 2) Αναστάσιος Θεοχαρόπουλος.
Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος – Ροδοδάφνης:
1) ∆ηµήτριος Περιστέρης, ιατρός, άριστος µουσικολόγος. Κατήγετο από την
Πρέβεζα. Στη Ροδοδάφνη Αιγίου εγκαταστάθηκε ως ιατρός, ενώ παράλληλα διέπρεψε ως
µουσικός. Εδίδαξε την Βυζαντινή Μουσική σε πλείστους µαθητές, οι οποίοι αργότερα
έγιναν άριστοι ψάλτες στην Αιγιάλεια και σε πολλές πόλεις εκτός αυτής. ΄Εγραψε
επίσης τους στίχους και τη µουσική σε πολλούς ύµνους και τραγούδια και ασχολήθηκε
κυρίως µε τα δηµοτικά τοιαύτα. Ο γιός του Σπυρίδων Περιστέρης διετέλεσε Α΄ ψάλτης
στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. 2) Γεώργιος Τζουµάκας, διαδεχθείς τον ∆ηµ.
Περιστέρη.
Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος – Αιγίου:
1) Ιωάννης ∆ηµητρακόπουλος (1930 – 1966), από τη ∆ίγελα Πλατανιώτισσας
Καλαβρύτων. 2) Απόστολος Κιζήλος (1930 – 1945). 3) Γεώργιος Παπαδόπουλος.
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου – Αιγίου:
1) ∆ήµος Κοντέσης (1925 – 1940). 2) Ηλίας Κατσαρδής (1929 – 1966). 3).
Ανδρέας Αναστασίου.
Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας ΄Αννας –Αιγίου:
1) Βασίλειος Παπακωνσταντίνου (1947 – 1948). 2) Αργύριος Σκαρτσίλας (1948 –
1949). 3) Χριστόδουλος Καρακώστας (1946 – 1948). 4) Χρήστος Αθανασίου. 5) ∆ηµήτριος
Φιλίππου. 6) Ιωάννης Φραγκαναστάσης.
Ιερός Ναός Υπαπαντής του Χριστού – Κουλούρας:
1) Γεράσιµος Κυριακόπουλος. 2) Κωνσταντίνος Παξιµάδης. 3) Παναγιώτης
Λάφης. 4) Ιωάννης Παπαγεωργόπουλος. 5) Νικόλαος Οικονοµόπουλος.
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου – Ελίκης:
1) Γεώργιος Πολυχρονόπουλος (1920 – 1950), καλλίφωνος µε πολλές γνώσεις
Βυζαντινής Μουσικής. Υπήρξε µαθητής του Αρχιµανδρίτη του Μεγάλου Σπηλαίου
Νήφωνος ∆ηµοπούλου. 2) Νικόλαος Αποστολόπουλος (1920 – 1945). 3) Χρήστος
Οικονόµου (1951 – 1973). Γνώριζε άριστα την Βυζαντινή Μουσική και κατέγραψε σε
πλούσια
συλλογή
χειρογράφων
πολλά
µουσικά
µαθήµατα
διαφόρων
µουσικοδιδασκάλων, κυρίως ανέκδοτα. 4) Παπασταθόπουλος Αθανάσιος.
Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάµπους – Ακράτας:
1) Γεώργιος Κανελλόπουλος. 2) Σωτήριος Κανελλόπουλος. 3)
Σπηλιωτόπουλος. 4) Παναγιώτης Νικολόπουλος. 4) Παναγής Νικολόπουλος.

Σπήλιος

Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου – Σελιανιτίκων:
1) Παναγιώτης Ανδρικόπουλος. 2) Παν. Σπυρούλιας. 3) Βασίλειος
∆ηµακόπουλος. 4) ∆ιονύσιος ∆ηµακόπουλος. 5) Βασίλειος Βασιλακόπουλος. 6) Ηλίας
Μπουρδουκλής. 7) Προκόπιος Νικολάου.
Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνος – ∆ιακοπτού:
1) Γεώργιος Ρουφογάλης. 2) Σπήλιος Οικονόµου.
Ιερός Ναός Αγίων Πάντων – Κοιµητηρίου Αιγίου:
1) Κωνσταντίνος Κατσιβάλης. 2) Τάκης ∆ιαµαντόπουλος.
Ιερός ναός Αγίου Ανδρέου – Πλατάνου:
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1) Αλέξιος Ανδρικόπουλος. 2) Νικόλαος Νικολόπουλος.
Κουτσούκος. 4) ΄Αγγελος Λειβαδίτης. 5) Γεώργιος Παπαδηµητρίου.

3)

Αθανάσιος

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου – Μαυρικίου:
1) Ασηµ. Ασηµακόπουλος. 2) Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος. 3) Βασίλειος
Καρβέλας. 4) Γεώργιος Παπαγεωργίου. 5) Θεόδωρος Παπαγγελόπουλος. 6)
Παπαδόπουλος Γεώργιος.
Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου – ∆ιγελιωτίκων:
1) Άγγελος Ταγουζής. 2) Γεώργιος Σπυρόπουλος. 3) Παναγιώτης Παγιός.
Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάµπους – Ζαχλωριτίκων:
1) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος. 2) Άγγελος
Καραπαναγιώτης.

Μητρόπουλος.

3)

Θεοφ.

Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου – Σέλισσας:
1) Αλέξιος Ζαφειρακόπουλος. 2) Νικόλαος Νικολόπουλος.
Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου – Χωρίου Αγίου Κωνσταντίνου:
1) Σωτήριος Κατσιµπίρης. 2) Παναγιώτης Σταθακόπουλος. 3) Αργύριος
Αθανασόπουλος.
4) Ηρακλής
Κατσίβελος.
5)
Αναστάσιος
Τασόπουλος.
6)
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος. 7) Τζεβελέκας Γεώργιος.
Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου – Βαλιµητίκων:
1) Ανδρέας Ανδρικόπουλος. 2) Αντώνιος Καρέλης. 3) Ανδρέας Σπηλιωτόπουλος.
4)
Παναγιώτης
Ανδρικόπουλος.
5)
Ιωάννης
Παπαβασιλείου.
6)
Βασίλειος
Αναστασόπουλος.
Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου – Πτέρης:
1) Κωνσταντίνος Φουσέκης. Αργότερα έγινε ιερέας. 2) Ιωάννης Σουλόπουλος.
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου – Γρόπα:
Κατσουλιέρης Κων/νος.
Ιερός Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου – Ριζοµύλου:
1) Κουτρόπουλος Ιωάννης. 2) Πράσινος Κων/νος. 3) Κουτρόπουλος Μιλτιάδης.
4) Ζοµπός Παναγιώτης. 5) Θεοφανόπουλος Γεώργιος. 6) Μπουρδούβαλης Γεώργιος.

Ιερός Ναός Τιµίου Προδρόµου – ∆ηµητρόπουλου:
Ρούφας Νικόλαος.

Των την ένσαρκον του Ѳεού Λόγου παρουσίαν, λόγωι, στόµατι,
καρδίαι, γραφήι τε και εικόσιν οµολογούντων

Α Ι Ω Ν Ι Α

Η

Μ Ν Η Μ Η
(Συνοδικόν της Ορѳοδοξίας )
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Έτος 1960. Στα σκαλιά του Ι.Ν. Αγίας Φωτεινής Νέας Σµύρνης,
ο Πρωτοψάλτης Κων/νος Τασόπουλος µε τον µαθητή του Φώτη Θεοδωρακόπουλο.
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∆ιορισµός του Ιεροψάλτου κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλου στον Ι. Ναό Εισοδίων, επί των ηµερών του
µακαριστού Μητροπολίτου Γεωργίου.
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Το Κανόνιον των Οκτώ Ήχων.
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β΄) Ѱ Α Λ Τ Ε Σ Ο Ι Ο Π Ο Ι Ο Ι
ѰΑΛΛΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ (2003)
ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αγγελακόπουλος ∆ηµήτριος
Αγγελακόπουλος Κων/νος
Αθανασόπουλος Ιωάννης
Αλευρίτης Αρίστος
Αναγνωστόπουλος
Ευάγγελος
Ανδρικόπουλος Γρηγόριος
Ανδριοσόπουλος Σπυρίδων
Ανδρουτσόπουλος Αργύρης
Ανδρουτσόπουλος Ηλίας
Ανδρουτσόπουλος Ηλίας
Αριστάρχου Αντώνιος
Αχιλλιάς Γεώργιος
Αχιλλιάς Ιωάννης
Αχιλλιάς Παναγιώτης
Βαρβιτσιώτης Παναγιώτης
Βασιλακόπουλος Ανδρέας
Βλαχόπουλος Κων/νος
Γαλάνης Παναγιώτης
Γεωργίου Γεώργιος
Γεωργόπουλος Λεωνίδας

Α΄–Β΄
ΨΑΛΤΗΣ
Β΄
Β΄
Α΄
Β΄
Β΄

ΝΑΟΣ

ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ

Άγιος Ιωάννης
Άγιος Ανδρέας
Κοίµηση Θεοτόκου
Άγιος Τρύφωνας

Κούµαρι
Αίγιο
Κρήνη
∆ιακοπτό
Περιοχή Χελµού

Α΄
Β΄
Β΄
Α΄
Α΄
Β΄
Β΄
Α΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Α΄

Παµµ. Ταξιάρχες
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Βασίλειος
Άγιος Βασίλειος
Άγιοι Ανάργυροι
Αγία Άννα
Άγιος Σπυρίδωνας
Άγιοι Ανάργυροι
Φανερωµένη
Άγιος Νικόλαος
Άγιος Ανδρέας
Άγιος Νικόλαος
Άγιοι Απόστολοι
Κοίµηση Θεοτόκου

Γιαννακλής Ιωάννης
Γιαννόπουλος Γεώργιος
Γιαννόπουλος Ιωάννης
Γιαννόπουλος Μιχαήλ
Γκέκας Ηλίας
Γκολφίνης Ανδρέας
Γκολφινόπουλος Λεωνίδας
∆ηµακόπουλος Βασίλειος
∆ηµητρακέλος Χρήστος
∆ηµητρίου Χριστόδουλος
∆ηµητρόπουλος Ευάγγελος
∆ηµόπουλος Χρήστος
∆ιαβάτης ∆ηµήτριος
Ζίζηλας Γεώργιος
Θεοδοσιάδης Νικόλαος
Θεοδωρακόπουλος
Βασίλειος
Θεοφανόπουλος Γεώργιος
Θεοχαρόπουλος

Α΄
Α΄
Β΄
Α΄
Α΄
Β΄
Α΄
Β΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Β΄
Α΄
Α΄
Β΄

Άγιος Γεώργιος
Αγία Βαρβάρα
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Γεώργιος
Άγιος ∆ηµήτριος
Άγιος Χαράλαµπος

Άβυθος
∆άφνες
∆ιακοπτό
∆ιακοπτό
Κερνίτσα
Αίγιο
Ροδοδάφνη
Αίγιο
Αίγιο
Μαυρίκι
Αχλαδιά
Μαυρίκι
Χρυσάνθιο
Μαµουσιά
Βλοβοκά,
Λαµπινού
Βρώσθενα
Νικολέικα
Μελίσσια
Μελίσσια
Συλίβαινα
Ακράτα
Περιοχή Χελµού
Ελίκη
Μοναστήρι
Γρηγόρι
Νεραντζές
Σελιανίτικα
Μυρτιά
Αιγείρα
Βαλιµήτικα
Αίγιο

Β΄
Β΄

Εισόδια Θεοτόκου

Κακός Γεώργιος
Καλαπόδης Αλέξιος
Καλαπόδης Ευθύµιος
Καλαπόδης Θεόδωρος
Καλατζής Παναγιώτης
Κάλπενος Βασίλειος
Κάλπενος Βασίλειος

Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Α΄
Α΄
Α΄

Παµµ. Ταξιάρχες
Άγιος Αθανάσιος
Άγιος Αθανάσιος
Άγιος Βασίλειος
Άγιος Ανδρέας
Άγιος Ανδρέας

Άγιος Αθανάσιος
Κοίµηση Θεοτόκου
Άγιος Γρηγόριος
Άγιος ∆ηµήτριος
Άγιος Βασίλειος
Αγία Μαρίνα
Άγιος Παντελεήµων
Άγιος Βασίλειος
Άγιος Ιωάννης

Τράπεζα
Βλοβοκά,
Λαµπινού
Άβυθος
Ελίκη
Αίγιο
Ελαιώνας
Άµπελος
Όαση
Συνεβρό
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Κανελλόπουλος Αριστείδης
Καρακώστας ∆ηµήτριος
Καραµάνος Αριστοµένης
Καρβέλας Γεώργιος
Καρβέλας Νικόλαος
Καρδάρας Ιωάννης
Κατεργάρης Χρήστος
Κατσαρός Φίλιππος
Κατσιβάλης Παναγιώτης
Κατσουλιέρης Αθανάσιος
Κατσουλιέρης Κων/νος
Καυγάς Παναγιώτης
Κλώτσας Θεοφάνης
Κορκοτσέλος ∆ηµήτριος
Κοτσώνης Ηλίας
Κούκας Αναστάσιος
Κωνσταντινόπουλος
Ανδρέας
Λαµπρόπουλος Ηλίας
Λαµπρόπουλος Χαράλαµπος
Λαµπρόπουλος Χαράλαµπος
Λουκόπουλος ∆ιονύσιος
Λυµπερόπουλος Χρήστος
Μακρής Ηλίας
Μακρής Ηλίας
Μάντζιος Άνθιµος
Μαρδάς Βασίλειος
Μεϊντανάς Αθανάσιος
Μεϊντανάς ∆ηµήτριος
Μητρόπουλος ∆ηµήτριος
Μητρόπουλος Φώτιος
Μιχαλακόπουλος
Αριστοτέλης
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Μιχαλόπουλος Σταύρος
Μπατάλης Παναγιώτης
Μπάφας ∆ηµοσθένης
Μπενέτςης Γεώργιος
Μπουλούµπασης Ιωάννης
Μπουρίτσας ∆ηµήτριος
Μπουρίτσας ∆ηµήτριος
Μπούσµαδης Αναστάσιος
Νικολόπουλος Σωτήριος
Νικολόπουλος Χρήστος
Νικολουλόπουλος Αργύριος
Ντερέκης Απόστολος
Ξένος Παναγιώτης
Οικονοµόπουλος Γεώργιος
Οικονοµόπουλος Γεώργιος
Οικονοµόπουλος Σπυρίδων
Πάγιος Νικόλαος
Παλαιολόγος Άγγελος
Παλαιολόγος Ιωάννης
Πανούτσος Κ. Χρήστος
Πανούτσος Γ. Χρήστος
Παπαγιαννόπουλος
∆ιογένης
Παπαγιαννούλης
Χαράλαµπος

Β΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Β΄
Β΄
Α΄
Α΄
Β΄
Α΄

Άγιος Σπυρίδων
Άγιος Βασίλειος
Αγία Τριάδα
Άγιος Νικόλαος
Άγιος Γεώργιος
Άγιος ∆ηµήτριος
Άγιος Αλέξιος
Άγιος Βασίλειος
Άγιοι Πάντες (Κοιµ.)
Άγιος Σπυρίδωνας
Υπαπαντή Χριστού
Άγιος Ανδρέας
Άγιος Νικόλαος
Άγιος Βασίλειος
Άγιος Ιωάννης
Υπαπαντή Χριστού
Μεταµόρ. Σωτήρος

Μάρµαρα Αιγείρας
Ελαιώνας
Αίγιο
Μαυρίκι
Τέµενη
Τούµπα
Σταφιδάλωνα
Ελαιώνας
Αίγιο
Ροδοδάφνη
Κουλούρα
Όαση, Συνεβρό
Κερύνεια
Σέλισσα
Κούµαρι
Καλαµιάς
Παρ. Ακράτας

Β΄
Β΄
Β΄
Β΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Β΄
Β΄
Α΄
Α΄
Β΄
Α΄

Άγιος Βασίλειος
Άγιοι Ανάργυροι
Άγιος Βασίλειος
Εισόδια Θεοτόκου

Βαλιµήτικα
Αµπελόκηποι
Βαλιµήτικα
Αίγιο
Εξοχή
Άνω Πλάτανος
Πλάτανος
Αραχωβίτικα
Κουλούρα
∆άφνες
∆άφνες
Ζαχλωρίτικα
Νεραντζές
Αίγιο

Β΄
Β΄
Α΄
Α΄
Α΄
Β΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Β΄
Β΄
Α΄
Β΄
Β΄
Α΄
Β΄
Β΄
Α΄
Β΄
Α΄
Α΄

Άγιος Γρηγόριος
Άγιος Γρηγόριος
Άγιος Νικόλαος
Άγιοι Ανάργυροι
Άγιος Ανδρέας
Άγιος ∆ηµήτριος

Β΄

Αγία Τριάδα

Ανάληψη Σωτήρος
Άγιος Ανδρέας
Μεταµορ. Σωτήρος
Υπαπαντή Χριστού
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Χαράλαµπος
Άγιος ∆ηµήτριος
Άγιος Αθανάσιος

Άγιος Σπυρίδων
Κοίµηση Θεοτόκου
Άγιος Χαράλαµπος
Άγιοι Απόστολοι
Άγιοι Κων.– Ελένη
Άγιος Βασίλειος
Φανερωµένη
Άγιοι Απόστολοι
Άγιος Αλέξιος
Άγιος ∆ηµήτριος
Άγιος Ανδρέας
Παναγία Τρυπητή
Παναγία Τρυπητή
Κοίµηση Θεοτόκου
Αγία Μαρίνα

Γρηγόρι
Γρηγόρι
Κερύνεια
Αµπελόκηποι
∆ιγελιώτικα
Λόγγος
Βελά
Μάρµαρα Αιγείρας
Κουνινά
Ακράτα
Χρυσάνθιο
Άγιος Κων/νος
Σελιανίτικα
Αίγιο
Μεσσηνέζη
Σταφιδάλωνα
Λόγγος
∆ιγελιώτικα
Αίγιο
Αίγιο
Ριζόµυλος
Μυρτιά
Σελιάνα, Περιθώρι
Αίγιο
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Παπαδηµητρόπουλος Σταµ.
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Παπαδόπουλος Χαράλαµπος
Παπαλεωνιδόπουλος
Αλέξιος
Παπασταθακόπουλος
Ιωάννης
Πλατής Ανδρέας
Πολύδωρος Γεώργιος
Πολύδωρος Παναγιώτης
Πολυχρονόπουλος Κων/νος
Πράσινος Παναγιώτης
Ράπτης Γεώργιος
Ραυτόπουλος Γεώργιος
Ριζόπουλος Ιωάννης
Ρουµελιώτης Αθανάσιος
Σιαφλάς Μιχαήλ
Σιµώνης Αθανάσιος
Σκαρτσίλας Γεώργιος
Σκαρτσίλας Γεώργιος
Σµυρνιώτης Κων/νος
Σολωµός Παναγιώτης
Σπυρόπουλος Ανδρέας
Σπυρόπουλος Χαράλαµπος
Σταθόπουλος ∆ηµήτριος
Σταµατόπουλος ∆ηµήτριος
Σταυρόπουλος Ιωάννης
Σταυρόπουλος
Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος Γεώργιος
Τασόπουλος Ανδρέας
Τασόπουλος Κων/νος
Τριανταφυλλόπουλος Β.
Τριανταφυλλόπουλος Γ.
Τσάβλης Κων/νος
Τσιριµώκος Νικόλαος
Φάκος Χαράλαµπος
Φερώνας Αθανάσιος
Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
Φουσέκης Αναστάσιος
Φωτόπουλος Γεώργιος
Χάιδος Θωµάς
Χασάπης Ιωάννης
Χριστοδουλόπουλος Μιχαήλ
Χριστοδουλόπουλος Παν/της
Χριστόπουλος Αργύριος
Χριστόπουλος Χρήστος
Ψυχράµης Ιωάννης

Α΄
Α΄
Β΄
Β΄

Κοίµηση Θεοτόκου
Άγιος Νικόλαος
Κοίµηση Θεοτόκου
Άγιος Ανδρέας

Ριζόµυλος
Ροδιά
Σελινούς
Αχλαδιά

Β΄

Άγιος ∆ηµήτριος

Συλίβαινα

Β΄
Β΄
Α΄
Α΄
Α΄
Α΄
Β΄
Β΄
Β΄
Α΄
Β΄
Α΄
Β΄
Α΄
Β΄
Β΄
Β΄
Α΄
Α΄
Α΄
Β΄

Άγιος Γεώργιος
Ανάληψη Σωτήρος
Αγία Άννα
Υπαπαντή Χριστού
Άγιος Νικόλαος
Τιµίου Προδρόµου
Άγιος Βασίλειος
Άγιος Νικόλαος
Τριών Ιεραρχών
Άγιος Χαράλαµπος
Τιµίου Προδρόµου
Παντάνασσα
Κοίµ. Θεοτόκου
Ζωοδόχος Πηγή
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Γεώργιος
Ζωοδόχος Πηγή
Τριών Ιεραρχών
Εισόδια Θεοτόκου
Άγιοι Κων.–Ελένη
Άγιος Ανδρέας

Τέµενη
Άνω Πλάτανος
Αίγιο
Καλαµιάς
Άνω ∆ιακοπτό
∆ηµητρόπουλο
Σέλισσα
Ροδιά
Παρ. Πορρωβίτσας
Βούτσιµο
∆ηµητρόπουλο
Αίγιο
Κουνινά
Παρ. Πλατάνου
Ροδοδάφνη
Βρώσθενα
Παρ. Πλατάνου
Παρ. Πορρωβίτσας
Αίγιο
Άγιος Κων/νος
Άµπελος

Β΄
Β΄
Α΄
Α΄
Β΄
Α΄
Β΄
Α΄
Α΄
Α΄
Β΄
Α΄
Α΄
Α΄
Β΄
Α΄
Α΄
Β΄
Α΄
Α΄

Μεταµόρ. Σωτήρος
Παµµ. Ταξιάρχες
Παµµ. Ταξιάρχες
Άγιος Αθανάσιος
Αγία Βαρβάρα
Άγιος Ανδρέας
Άγιος Χαράλαµπος
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Ιωάννης
Άγιος Τρύφωνας
Άγιος Χαράλαµπος
Άγιος Ανδρέας
Εισόδια Θεοτόκου
Άγιος Αθανάσιος
Άγιος Ανδρέας
Αγία Παρασκευή
Άγιος Ανδρέας
Άγιος Παντελεήµων
Άγιοι Απόστολοι
Κοίµηση Θεοτόκου

Παρ. Ακράτας
Αίγιο
Αίγιο
Ελίκη
Νικολέικα
Αχλαδιά
Βούτσιµο
Ροδοδάφνη
Αίγιο
∆ιακοπτό
Ζαχλωρίτικα
Πτέρη
Τράπεζα
Αίγιο
Πλάτανος
Παρασκευή
Αίγιο
Αιγείρα
Μεσσηνέζη
Σελινούς

95

Τέλης Μιχαλακόπουλος — Πρόεδρος από το 1980 έως το 1984. Γνωστός
σε όλη την Ελλάδα για τους φιλικούς του δεσµούς µε όλους τους άριστους
και διαπρεπείς Ιεροψάλτες.

Φώτης Θεοδωρακόπουλος— Πρόεδρος του Συλλόγου από το 1984 έως σήµερα (2003) και
Χοράρχης.
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γ΄) Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Υ Χ Ο Ι ,
ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ Ή
ѰΑΛΛΟΝΤΕΣ ΣΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Αποστολόπουλος Σίµων
Βασιλείου Κωνσταντίνος
Γιαλλελής Ανδρέας
Γκολφίνος Βλάσιος
∆ιαµαντόπουλος Παναγιώτης, πρώην Α΄ Ψάλτης Ι.Ν. Παναγίας Τρυπητής
Θεοδωρακοπουλος Φώτιος – Πρόεδρος Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγιαλείας
Καλούτσης Παναγιώτης
Καµπούρης Αναστάσιος
Κανελλής Αθανάσιος, πρώην Α΄ Ψάλτης Ι.Ν. Εισοδίων Αιγίου
Κανελλής Αναστάσιος
Καραµάνος Χρήστος
Καρβέλας Μιχαήλ
Κατσής Ανδρέας
Καψαµπέλης Αριστείδης
Κωνσταντινόπουλος ∆ηµήτριος
Λέτσος Ανδρέας, πρώην Λαµπαδάριος Ι.Ν. Φανερωµένης Αιγίου
Λουκάτος Αλέξανδρος
Λουκόπουλος Νικόλαος
Λυµπέρης Κωνσταντίνος
Μάντζιος Γεώργιος
Μάντζιος ∆ηµήτριος
Μελισσουργός Βασίλειος
Μιχαλακόπουλος Αριστοτέλης – Πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Ιεροψαλτών
Μπίκος Βασίλειος
Μπουρδανιώτης Πολύδωρος
Οικονοµόπουλος Ιωάννης
Οικονόµου Φίλιππος – Πρόεδρος «Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής»
Παναγόπουλος Παναγιώτης
Παντελακάκης Γεώργιος
Παπαµεντζελόπουλος Ανδρέας
Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης
Προδροµάκης Θεµιστοκλής
Ρέλλας Παναγιώτης
Ρούβαλης Λουκάς
Σπηλιόπουλος Ανδρέας
Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης, πρώην Α΄ Ψάλτης Ι.Ν. Φανερωµένης Αιγίου
Χριστοδουλόπουλος Ιωάννης
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δ΄) Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ω Ν Α Π Ο
25–5–1980 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΧΟΡΩ∆ΩΝ, ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ
ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Αγγελακόπουλος Κων/νος
Αλευρίτης Αριστείδης
Αριστάρχου Αντώνιος
Αχιλλιάς Παναγώτης
Βασιλείου Κωνσταντίνος
Γιαλλελής Ανδρέας
∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος
∆ιαβάτης ∆ηµήτριος
∆ιαµαντόπουλος Παναγιώτης
† ∆ιαµαντόπουλος Τάκης
Θεοδοσιάδης Νικόλαος
Θεοδωρακόπουλος Βασίλειος
Καλαπόδης Αλέξιος
Καλαπόδης Θεόδωρος
Καµπούρης Αναστάσιος
Κανελλής Αθανάσιος
Κανελλής Αναστάσιος
Καραµάνος Αριστοµένης
Καραµάνος Χρήστος
Καρβέλας Γεώργιος
Καρβέλας Μιχαήλ
Καρβέλας Νικόλαος
Κατεργάρης Χρήστος
Κατσιβάλης Άγγελος
† Κατσιβάλης Κωνσταντίνος
Κατσιβάλης Παναγιώτης
Κατσουλιέρης Αθανάσιος
Κατσουλιέρης Κωνσταντίνος
Καυκόπουλος Βασίλειος
Κωνσταντινόπουλος Ανδρέας
Κωνσταντινόπουλος ∆ηµήτριος
Λαλαγιάννης Ιωάννης
Λέτσος Ανδρέας
Λουκάτος Αλέξανδρος
Λουκόπουλος ∆ιονύσιος
Λουκόπουλος Νικόλαος
Λυµπέρης Κων/νος
Μάντζιος Γεώργιος
Μελισσουργός Βασίλειος
Μιχαλακόπουλος Αριστοτέλης
Μπενέτσης Γεώργιος

Μπίκος Βασίλειος
Ντερέκης Απόστολος
Οικονοµόπουλος Γεώργιος
Οικονοµόπουλος Σπυρίδων
Οικονόµου Φίλιππος
Παλαιολόγος Άγγελος
Παλαιολόγος Ιωάννης
Πανούτσος Γ. Χρήστος
Πανούτσος Κ. Χρήστος
Παπαγιάννης Ιωάννης
Παπαγιαννούλης Χαράλαµπος
Παπαδηµητρόπουλος Σταµάτης
† Παπαδόπουλος Γεώργιος
Παπαµεντζελόπουλος Ανδρέας
Παντελακάκης Γεώργιος
† Παπασταθόπουλος Αθανάσιος
Πλατής Ανδρέας
Πολύδωρος Γεώργιος
Πολύδωρος Παναγιώτης
Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης
Προδροµάκης Θεµιστοκλής
Ραυτόπουλος Γεώργιος
Ρέλλας Παναγιώτης
Σιµώνης Αθνάσιος
Σταθόπουλος ∆ηµήτριος
Σπηλιωτόπουλος Ανδρέας
Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης
† Σπυρόπουλος Γεώργιος
Σταµατόπουλος ∆ηµήτριος
Σταυρόπουλος Ιωάννης
Τασόπουλος Ανδρέας
Τασόπουλος Κωνσταντίνος
Υφαντής Σπυρίδων
Φάκος Χαράλαµπος
Φερώνας Αθανάσιος
Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
† Φούκας Τάκης
† Φραγκαναστάσης Ιωάννης
† Φιλίππου ∆ηµήτριος
Χάιδος Θωµάς
Χριστοδουλόπουλος
Παναγιώτης
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Ο «Τροχός» του Μαΐστωρος της Ψαλτικής Τέχνης Ιωάννη του Κουκουζέλη.

99

ΜΕΡΟΣ ∆΄
ΒΙΒΛΙΑ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
∆ΩΡΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ
1) Γεωργακόπουλος Σπυρίδων. Έργα του ιδίου. 1) Ακολουθία Εγκαινίων. Πάτρα 1986.
2) Βυζαντινή Μουσική Ανθολογία. Πάτρα. 1994.
2) ∆ιαµαντόπουλος Παναγιώτης, πρώην Πρωτοψάλτης Ιερού Προσκυνήµατος
Παναγίας Π. Τρυπητής Αιγίου. ∆ωρεά: ∆οξαστάριον, Νικολάου Πρωτοψάλτου
Σµύρνης.
3) Θεοδοσίου Γεώργιος – Εξ Αιγίου. Ψάλλει στον Πειραιά. ∆ωρεά: 1) Μέθοδος
∆ιδασκαλίας της Βυζαντινής Μουσικής (Πρακτικόν), Γεωργίου Χατζηθεοδώρου. Χανιά
1977. 2) Νέον Αναστασιµατάριον, Γεωργίου Αντ. Σύρκα. Αθήνα 1967. 3) Θεία
Λειτουργία, Γεωργίου Αντ. Σύρκα. Αθήνα 1961. 4) Νέα Μουσική Συλλογή (Παράρτηµα),
Αθανασίου Καραµάνη, Πρωτοψάλτη Ι. Μητροπολιτικού Ναού Θεσσαλονίκης. Έκδοση
Β΄ Θεσσαλονίκη 1982. 5) Η Αγία και Μεγάλη Εβδοµάδα, Θεοδώρου Γ. Χατζηθεοδώρου,
Φωκαέως. Αθήνα 1979. 6) Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή υµνωδία της Ορθόδοξης
Ελληνικής Εκκλησίας, Τόµος Β΄ Όρθρος, Σπύρου Καψάσκη. Αθήνα. 7) Μουσικός
Πανδέκτης (Τόµος 1, Εσπερινός. Τόµος 2, Όρθρος. Τόµος 4, Θεία Λειτουργία).
Εκδόσεως «Ζωή». Αθήνα 1934. 8) Αναστασιµατάριον, ∆. Γ. Παναγιωτόπουλου. 1957.
4) Θεοδωρακόπουλος Φώτης, πρώην Πρωτοψάλτης Ι. Ν. Αγίας Άννας Αιγίου και
Πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών της Αιγιάλειας. ∆ωρεά: 1) Αναστασιµατάριον
(Νέον Αργοσύντοµον), Ζ. Α. Ζαφειρόπουλου. 2) Μουσικό Εγκόλπιο (Ακολουθία Όρθρου,
Φωκίωνος Βάµβα. 3) Το αίσθηµα και η µουσική, ∆ηµοσθένους Γ. Κόρα. 1987. 4)
Ιωάννης Κουκουζέλης, (Βιογραφικό µυθιστόρηµα) Γ. Μ. Πολιτάρχη. ΄Εκδοση Β΄. Το
Ελληνικό Βιβλίο. 5) Αναστασιµατάριον, εκδόσεως Θανάση Νιάρχου. 6) Μουσικόν
Απάνθισµα Θείας Λειτουργίας. Αθήνα 1957. 7) Νεκρώσιµος ακολουθία. 8)
Καταβασίες, Προσόµοια. 9) Ακολουθία του Ακαθίστου Ύµνου. Αθήνα 1962. 9)
Αναστάσιµα ευλογητάρια, Εξαποστειλάρια, Εωθινά, ∆οξαστικά, ∆οξολογίες κατ’
ήχον. Αθήνα 1963, του Γεωργίου Κασκαµπά. 10) Ανθοδέσµη Εκκλησιαστικής
Βυζαντινής Μουσικής. Αθήνα 1979. 11) Τριώδιο. Αθήνα 1981. Έκδ. Το Ελληνικό
Βιβλίο. 12) Χειρόγραφα ιδίου (Χερουβικά, Κοινωνικά, Ακολουθία του Ακαθίστου κ.λπ.)
5) Κακουλίδης Ι. Γεώργιος. ∆ωρεά: Βυζαντινή Θεία Λειτουργία, Γεωργίου Θ. Κακουλίδη,
Αθήνα 1982.
6) Οικονόµου Αθ. Φίλιππος. Έργα του ιδίου. 1). Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική και
Ψαλµωδία, (τόµοι 3). Αίγιο 1994, 1997, 2001. 2). Το Νέο Μουσικό Ζήτηµα στην
Ορθόδοξη Εκκλησία. Ελίκη 2002. 3). Έκδοση Ακαδηµίας Αθηνών «Οι δύο όψεις της
ελληνικής µουσικής κληρονοµιάς». Αθήνα 2003.
7) † Πανάς Κωνσταντίνος. ∆ωρεά: 1) Η Θεία και Ιερά Λειτουργία, Κων. Πανά. Αθήνα
1984. 2) Μέθοδος της Ελληνικής Μουσικής (Θεωρία. Τόµοι Α΄ και 3) Εσπερινός
(Μουσική Συλλογή), Κ. Κατσούλη. Πάτρα 1967.Β΄), Σίµωνος Ι. Καρά. Αθήνα 1982. 4)
Τριώδιο. Αθήνα 1981. 5) Πεντηκοστάριο. Νεάπολη 1964.
8) Παπαδόπουλος Ιωάννης. ∆ωρεά: Μαθήµατα Θείας Λειτουργίας (Τόµος Α΄ ), Ιωάννου
Παπαδοπούλου, Νίκαια 1983.
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9) † Περιστέρης ∆. Σπυρίδων. ∆ωρεά: Ελληνικά ∆ηµοτικά Τραγούδια (Τόµος Γ΄)
Γεωργίου Κ. Σπυριδάκη και Σπυρίδωνος ∆. Περιστέρη. Αθήνα 1968.
10) † Σύρκας Γεώργιος. Έργα του
Αναστασιµατάριο. Αθήνα 1967.

ιδίου.

1)

Πεντηκοστάριο.

Τελος και τωι Ѳεωι

Αθήνα

1984.

δόξα

2)

