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Σας προσκαλούµε την �υριακή
7 ∆εκεµβρίου και ώρα 18.00
στην παρουσίαση του βιβλίου

���Ω����
Παλαιών ∆ιδασκάλων

� παρουσίαση θα πραγµατοποιηθεί,
υπό την αιγίδα της �. �. Θεσσαλονίκης

στην αίθουσα του �ητροπολιτικού �εγάρου
επί της οδού �ογατσικού αρ.7.

για το ∆.Σ. της �.Ω.

 πρόεδρος

Παπαδόπουλος Θεόφιλος
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�αιρετισµός του προέδρου της �νωµένης ωµηοσύνης
Θεόφιλου Παπαδόπουλου.

�αιρετισµός του Παναγιωτάτου �ητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. �νθίµου

�αιρετισµός του προέδρου Συλλόγου �εροψαλτών Θεσσαλονίκης
«Άγιος �ωάννης ο ∆αµασκηνός» Π. �οβαρδά

��Σ �’

�ο βιβλίο θα παρουσιάσουν οι παρακάτω πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι
των πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης & �ωαννίνων, οι οποίοι και θα εκτελέσουν
υποδειγµατικά µε τις χορωδίες τους µουσικά κείµενα του βιβλίου: 

«�  ψαλµώδηση  του  �οινωνικού» (χρόνος 10’)
�ισηγητής ο αιδεσιµολογιώτατος π. Σπυρίδων �ντωνίου,
επίκουρος καθηγητής µουσικολογίας του �.Π.Θ.    
                         
«ι �ελοποιοί των �οινωνικών του παρόντος τόµου» (χρόνος 10’)
�ισηγητής ο �ωάννης Λιάκος, επίκουρος καθηγητής µουσικολογίας �.�.�.
(�νωτέρα �κκλησιαστική �καδηµία) ��ΛΛ�Σ �ωαννίνων και Πρωτοψάλτης
του µητροπολιτικού �αού �γίου Γρηγορίου Παλαµά Θεσσαλονίκης.

«� Ψαλτική Παράδοση µέσα από την µεταρρύθµιση των �ριών
∆ιδασκάλων» (χρόνος 10’) �ισηγήτρια η �λεξάνδρου �αρία, επίκουρος
καθηγήτρια �ουσικολογίας του �.Π.Θ.

«Σκέψεις για τη µορφή του �ουρµουζίου �αρτοφύλακος» (χρόνος 10’) 
�ισηγήτρια η �ποστολία Γοργολίτσα, Φοιτήτρια του �µήµατος
�ουσικών Σπουδών �.Π.Θ.

«�πό την παλαιά στην νέα µέθοδο» (χρόνος 10’)
�ουσικοεκπαιδευτικό δρώµενο από την µάδα Παλαιογραφίας
�υζαντινής �ουσικής, �µήµα �ουσικών Σπουδών �.Π.Θ.
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�ποδειγµατική εκτέλεση �οινωνικών ύµνων του παρόντος τόµου.

�ορός: «�υζαντινό σύστηµα αδόντων» ∆ιευθύνει
ο Πανοσιολογιώτατος π. �εκτάριος Πάρης, επίκουρος καθηγητής
µουσικολογίας του Π.�.�.�.�. και Πρωτοψάλτης της Πατριαρχικής
�εράς �ονής �λατάδων Θεσ/νίκης. �οινωνικό «�ἱνεῖτε τὸν �ύριον�»,
�παλασίου �ερέως του �οµοφύλακτος, ήχος �’ (ιζ’ αιών), σελ.53.
(χρόνος 10’)

�ορός: Φοιτητών Θεολογικής Σχολής Θεσ/νίκης «�ερά µελωδία»
∆ιευθύνει ο αιδεσιµολογιώτατος π. Σπυρίδων �ντωνίου,
επίκουρος καθηγητής µουσικολογίας του �.Π.Θ. �οινωνικό
των �ποστόλων «�ἰς πάσαν τῆν γῆν�», Γεωργίου του
�ργυροπούλου, ήχος πλ.α’ (ιε�αιών), σελ. 224. (χρόνος 10’)

�ορός: «Θεσσαλονικείς �µνωδοί» ∆ιευθύνει ο �ωάννης Λιάκος,
Πρωτοψάλτης του �ερού �ητροπολιτικού �αού �γίου Γρηγορίου
Παλαµά Θεσσαλονίκης. �οινωνικό «�ἱνεῖτε τὸν �ύριον�»
Γεωργίου του Παναρέτου, ήχος πλ.α’. (ιδ’ αιών), σελ.102. (χρόνος 10’)

�ορός: «Άγιος �ωάννης ο ∆αµασκηνός», Σύλλογος
�εροψαλτών Θεσσαλονίκης. ∆ιευθύνει ο �χιλλέας Παππάς,
Πρωτοψάλτης του �ερού �αού �γίου �λευθερίου Σταυρουπόλεως
και αντιπρόεδρος του Συλλόγου. �οινωνικό «�ξηγέρθη
ὡς ὁ ὑπνῶν �ύριος..» �ωάννου του �λαδά, ήχος ά, (ιδ´ αιών),
σελ. 302. (χρόνος 10’)

�αιρετισµός του προέδρου �νωµένης ωµηοσύνης.
Πολυχρονισµός του Παναγιοτάτου �ητροπολίτου Θεσ/νίκης κ.κ. �νθίµου.
�ην εκδήλωση συντονίζουν ο Περσυνάκης �µµανουήλ, ∆ιευθυντής
�κπαίδευσης ἐπί τιµ¢ και Πρωτοψάλτης του �ερού �αού �γίου
Γεωργίου �έων �ουδανιών και ο �ατζηαποστόλου �ρυσόστοµος,
�ρχιτέκτων �ηχανικός και Λαµπαδάριος του �ερού �αού �γίου Γεωργίου
(περιοχή οτόντα), µετοχίου της �εράς �ονής Γρηγορίου �γίου Όρους. 
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Υπο την αιγίδα της

Π��Σ��Σ� ���Λ��
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Παλαιών ∆ιδασκάλων

�ο βιβλίο θα παρουσιάσουν:

�ιδεσιµολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος

π. Σπυρίδων �ντωνίου
�πίκουρος καθηγητής �ουσικολογίας �.Π.Θ.

Πανοσιολογιώτατος �ρχιµανδρίτης 

π. �εκτάριος Πάρης
�πίκουρος καθηγητής �ουσικολογίας του
Π�.���., Πρωτοψάλτης �.�.�λατάδων Θεσ/νίκης

�ωάννης Λιάκος
�πίκουρος καθηγητής �ουσικολογίας �.�.�.
��ΛΛ�Σ �ωαννίνων και Πρωτοψάλτης του �ερού
�ητρ. �αού �γίου Γρηγορίου Παλαµά Θεσ/νίκης.

�λεξάνδρου �αρία
�πίκουρος καθηγήτρια �ουσικολογίας �.Π.Θ.

�ποστολία Γοργολίτσα
Φοιτήτρια �µήµατος �ουσικών Σπουδών �.Π.Θ.

µάδα Παλαιογραφίας
�υζαντινής �ουσικής

�µήµα �ουσικών Σπουδών �.Π.Θ.
(�ουσικοεκπαιδευτικό δρώµενο).

�υριακή 7 ∆εκεµβρίου 2014
�ίθουσα �ελετών �. �ητρ. Θεσ/νίκης

ώρα 18.00,  �ογατσικού 7


