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74 χρόνια παράδοσης και προσφοράς
Είναι η παλιότερη ανάλογη σχο
λή στον ελλαδικόχώρο, μ ε 74
χρόνια επίσημης λειτουργίας,
που άρχισε το1947και συνεχίζει
μέχρι σήμερα χωρίς καμία
διακοπή. Ο λόγος για τη Σχολή
Βυζαντινής Μουσικής της Ιερός
Μητροπόλεως Δημητριάδος,
με μεγάλη παράδοση και προ
σφορά στον χώρο της Εκκλη
σίας και της Ψαλτικής Τέχνης.
Η διδασκαλία της βυζαντινής
μουσικής έχει αναγνωριστεί και
ως στοιχείο της μεγάλης πολιτι

ένα ιστορικό ρεκόρ εγγραφών, που ξεπέ

μουσική. Κι αυτό το τμήμα το ανοίξαμε

μικρών. Οι μικροί δίνουν δύναμη και κου

Επίσης στην ιστοσελίδα της σχολής πα

ρασαν τις 250».

στους ιερείς και ιεροψάλτες, πέραν των

ράγιο στους μεγάλους, οι μεγάλοι δίνουν

ρουσιάζονται βιβλία και αφ ιερώ ματα

Στη Σχολή φοιτούν άτομα

Κ ά θ ε χρόνο η σχολή πηγαίνει όλο και

μαθητών της σχολής, προαιρετικά βέβαια,

εμπειρία και υπομονή στους μικρούς.

στους παλιούς και νέου ς δασκάλους. Η

κάθε ηλικίας, από μαθητές της

καλύτερα, κάτι που γεμίζει με χαρά και

αλλά όσοι τον παρακολούθησαν και μαζί

Πρόκειται για μια ωραία και πρωτότυπη

ιστοσελίδα θα είναι επισκέψιμη από την

ικανοποίηση τους υπευθύνους και όπως

με αυτούς κι εγώ πέρσι, καταλάβαμε τη

συνύπαρξη» ανέφερε για να συμπληρώ 

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, ενώ θα εμπλουτί
ζεται και θα ανανεώνεται διαρκώς.

στικής κληρονομιάς της χώρας.

Στ’Δημοτικού έως άνθρωποι

φαίνεται το έργο της σχολής βρίσκει αντα

σπουδαιότητα και χρησιμότητά του, γιατί

σει: «Καλούμε όποιον έχει μέσα του αυτό

μεγάλης ηλικίας, ενώ πέρσι κα

πόκριση, αποδοχή και κυρίω ς εκτιμάται

η βελτίωση που βλέπει κανείς στον εαυτό

το μεράκι να διδαχθεί κάτι παραπάνω και

ταγράφηκε ρεκόρ εγγραφών, οι

από τον κόσμο.

του, είναι εντυπωσιακή» επισήμανε ο π.

όποιον του αρέσει η υμνολογία της εκ

Η σχολή δεν λειτουργεί μόνο στον Βόλο,

Επιφάνιος Οικονόμου.

οποίες ξεπέρασαν τις250.

κλησίας και η ψαλτική τέχνη, να έρθει στη
σχολή». Η Σχολή Βυζαντινής Μ ουσικής

αλλά εξαπλώνεται σε όλη τη Μητρόπολη

Μιχάλης Μελέτης
και Μανώλης Χατζημάρκος
0 π. Επιφάνιος Ο ικονόμου παρέλαβε τη
διεύθυνση της Σχολής Βυζαντινής Μ ο υ 

Δημητριάδος. Στον Βόλο είναι το κεντρι

Η σχολή στην εποχή του κορωνοϊού

παρέχει τίτλους αναγνωρισμένους από το

κό κομμάτι και ο βασικός κορμός, αλλά

«Ξεκινάμε φ έτος μια χρονιά περίεργη.

κράτος, πτυχία και διπλώματα βυζαντινής

υπάρχουν τρία παραρτήματα: Στην Αγιά,

Ξεκινάμε με τη βοήθεια του θεού και πο

μουσικής, τα οποία είναι ιδιαίτερα εφόδια

στον Αλμυρό και ένα νεοσύστατο τμήμα

ρευόμαστε στο άγνωστο με βάρκα την ελ

στα χέρια εκείνω ν που τα κατέχουν για

που λειτουργεί για 3η χρονιά στην Αγριά.

πίδα, όπως λέει και ο ποιητής, αλλά εμείς

την επαγγελματική τους αποκατάσταση

θα κάνουμε το καθήκον μας» σημείωσε.

και ανέλιξη. «Όποιος έχει ένα μεράκι και

Διδασκαλία και τμήματα

Η σχολή έχει προετοιμαστεί για τη φετι

θέλει να το κάνει πράξη και να μάθει πα

Επιφάνιος Οικονόμου, ο οποίος μίλησε

Στη σχολή διδάσκεται η βυζαντινή μ ο υ 

νή χρονιά από υγειονομικής άποψης, θα

ραπάνω, αν το λέει η καρδιά του, ανεξαρ

στη «0» για το παρελθόν, το παρόν και το

σική, θεωρία και πράξη, αλλά διδάσκο

λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας

δωσε ουσιαστικά ένα τραπέζι στρωμένο

τήτου ηλικίας, να έρθει, θα είναι και μια

μέλλον της σχολής, η οποία έχει μακρά

νται και μαθήματα, όπω ς η υμνολογία, η

που προβλέπουν τα υγειονομικά π ρ ω 

και εμ είς α π λώ ς β άζουμε καινούργια

πρωτοτυπία στην καθημερινότητά του»

ιστορία. «Η Σχολή Βυζαντινής Μ ουσικής

λειτουργική και ιστορία της βυζαντινής

εδέσματα πάνω, εμπλουτίζοντάςτο στην

τόκολλα και οι οδηγίες του υπουργείου

ανέφερε ο π. Επιφάνιος Οικονόμου.

είναι η παλιότερη ανάλογη σχολή στον

μουσικής. Απ ό φέτος αρχίζει ένα ετήσιο

ουσία. Το έργο και η αξία της σχολής θε

Πολιτισμού, στο οποίο υπάγεται. Μ α θη 

Το κόστος της συμμετοχής εξάλλου είναι

ελλαδικό χώρο, με 74 χρόνια επίσημης

σεμινάριο τυπικού των ιερών ακολουθι

μελιώ θηκε από τη δουλειά που έκαναν

τές και καθηγητές υποχρεωτικά από την

ελάχιστο και απλά καλύπτει τα λειτουργι

ο Μ ιχάλης Μ ελέτης και πριν από αυτόν
ο ιδρυτής της σχολής Μ α νώ λ ης Χατζη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Δ

ιευθυντής της Σχολής Βυζαντινής
Μουσικήςτης Ιεράς Μητροπόλεως
Δημητριάδος είναι ο αρχιμανδρίτης

σικής πριν 3 χρόνια, τον Σεπτέμβριο του
2017, με την ευχή και την εντολή του μη
τροπολίτη Δημητριάδος και Α λμυρού κ.
Ιγνατίου, από τον μεγάλο δάσκαλο Μιχάλη
Μελέτη. «0 Μιχάλης Μ ελέτης διηύθυνε
αυτή τη σχολή για 36 χρόνια με τρόπο
άψογο και υποδειγματικό. Μ α ς παρέ

λειτουργίας. Η σχολή άρχισε επί Δ η μ η 

ών, το οποίο θεωρείται ότι είναι βασικότα

ώρα που θα μπαίνουν στη σχολή μέχρι

κά έξοδα της σχολής.

τριάδος Γερμανού προπολεμικά, με δι

το και αναπόσπαστο κομμάτι της γνώσης

την ώρα που θα βγαίνουν, θα φορούν μά

Η φοίτηση είναι πενταετής για όσους θέ

ακοπές και με έναν τρόπο πρόχειρο και

μάρκος, που τη δ ιη ύ θ υ ν ε άλλα τόσα

της ιεροψαλτικής. «Επειδή διακρίνουμε

σκα. Αντισηπτικά, χαρτομάντηλα και ό,τι

λουν να πάρουν πτυχίο, ενώ όσοι θέλουν

χρόνια περίπου» ανέφερε ο ίδιος για να

ανεπίσημο ενδεχομένω ς. Στην τελική

ότι υπάρχουν αρκετά ελλείμματα στον

άλλο χρειαστεί θα βρίσκονται στις τάξεις,

να προχωρήσουν για το δίπλωμα, πρέπει

προσθέσει: «Στέκομαι απέναντι στη μνήμη

της οργανω μένη μορφή άρχισε τη λει

ιεροψαλτικό χώ ρο και στον ιερατικό, με

ενώ η σχολή έχει ήδη απολυμανθεί.

να φοιτήσουν άλλα δύο χρόνια υποχρε

του δασκάλου μου με μεγάλη ευγνω μο

τουργία της το 1947 με πρωτεργάτη τον

την ευχή και την ευλογία του μητροπολί

«θα κ ά ν ο υ μ ε τον σταυρό μ α ς και θα

ωτικά, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

σύνη, τιμή και ευχαριστία για ό,τι έκανε.

Μανώλη Χατζημάρκο» τόνισε. Πρόκειται

τη, θα ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια,

πρ ο χω ρή σο υ μ ε με προσοχή, αλλά δεν

Ό π ω ς τόνισε ο ίδιος, στη σχολή διδάσκε

Δική του είναι η σχολή και δικό του δη

για μια σχολή με μεγάλη παράδοση, με

ανοίγονταςτη σχολή πέρα των μαθητών

θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Δεν

ται και ευρω παϊκή μουσική, για ό σους

μιούργημα, αλλά και του Χατζημάρκου».

πολύ μεγάλη προσφορά στον χώ ρο της

και σ το υ ς ιερείς και το υ ς ιεροψ άλτες

έχουμε δικαίωμα στην ιστορία μας να το

θέλουν να πάρουν ένα αναγνωρισμένο

Εκκλησίας και της Ψαλτικής Τέχνης, με

μας, καλώντας τους να συμμετά σχουν

κάνουμε και πιστεύω ότι θα κυλίσει και

πτυχίο ή δίπλωμα.

τη διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής

στο σεμινάριο, από το οποίο όλοι μας θα

αυτή η χρονιά όσο το δυνατόν ομαλότερα.

να έχει αναγνωριστεί και ω ς στοιχείο της

ωφεληθούμε» σημείω σε ο ιεροκήρυκας

Αν τηρήσουμε τα μέτρα και αν υπακού

Η σχολή στο διαδίκτυο

σικής θα αρχίσουν την 1η Σεπτεμβρίου

μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

της Μ ητρόπολης Δημητριάδος.

σουμε σε αυτά που οι ειδικοί υποδεικνύ

Απ ό φ έτος εγκαινιάζεται η ιστοσελίδα

και θα πραγματοποιούνται κάθε μέρα, 6

«Η σχολή βρίσκεται πλέον στη σύγχρονη

Απ ό πέρσι άρχισε και θα συνεχιστεί και

ουν, πιστεύω δεν θα υπάρχει πρόβλημα»

της Σχολής Βυζαντινής Μ ουσικής (www.

μ.μ. - 8 μ.μ., στην έδρα της (Αναλήψεως

εποχή με ν έο υ ς δασκάλους της γενιάς

δεύτερη χρονιά η λειτουργία ενός π ρω 

τόνισε ο ίδιος.

sxolibmimd.gr): «Φτιάξαμε έναν καινούρ

164Α - Ογλ, πρώην Εκκλησιαστικό Λύκειο

μου, αλλά και με παλιούς συμπαραστά

τοποριακού για τα δεδομένα της σχολής

γιο ιστότοπο, στον οποίο δημοσιεύουμε

τες, με τους οποίους σ υνεχίζουμε αυτό

τμήμα ο ρ θ ο φ ω νία ς και φ ω νητικής με

Σπουδαστές πόσης ηλικίας

στοιχεία που αφ ορούν στην ιστορία, τη

Βόλου).
Τα μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά

το έργο, με πολλή αγάπη και μεγάλο μ ε

υπεύθυνο τον φιλόλογο και μουσικό Νίκο

Οι σ π ο υ δ α σ τέ ς είναι π ά σ η ς ηλικίας,

δομή και τη λειτουργία της σχολής. Π α

θα αρχίσουν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου,

ράκι, με όρεξη και διάθεση για δουλειά»

Παρθένη. «Η φωνητική και η ορθοφωνία

άντρες, γυναίκες, παιδιά. Α π ό παιδιά

ρουσιάζονται μουσικά κείμενα που αφο

στις 6 μ.μ. Οι ενδιαφ ερόμενοι μπορούν

ανέφερε για να προσθέσει πως «ο κόσμος

είναι απαραίτητα στοιχεία για οποιονδή-

της Στ’ Δ ημοτικού έω ς μεγάλοι σε ηλι

ρούν στην ψαλτική τέχνη και τη μουσική.

να λαμβάνουν πληροφορίες για τις εγ

μάς εμπιστεύεται, κάτι που αποδεικνύεται

ποτε ασχολείται με τη μουσική ανεξαρτή

κία άνθρωποι. «Είναι κάτι πολύ όμορφο.

Πρόκειται για μια δεξαμενή πληροφοριών

γραφές και τα μαθήματα στα τηλέφωνα

Υπάρχει ένας συγχρωτισμός μεγάλων και

και γνώσεων».

2421040440, 93517 και 93501.

από το γεγονός ότι πέρσι καταγράφηκε

του είδους, πόσο μάλλον για τη βυζαντινή

Εγγραφές
Οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινής Μ ο υ 

