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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ   

 
Πρός  
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων   
 
Θέμα: Περί ἱδρύσεως καί λειτουργίας Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱε- 

 ρᾶς Μητροπόλεως. 
 
 
Ἀγαπητοί Πατέρες καί εὐλογημένοι μου χριστιανοί,  
 
 Διά τῆς παρούσης Ἐγκυκλίου μου, εὑρίσκομαι στήν πολύ εὐχάριστη θέση νά σᾶς ἀνακοινώσω 
ὅτι μετά ἀπό πολλούς ἀγῶνες καί τίς προβλεπόμενες ἀπό τό Νόμο γραφειοκρατικές διαδικασίες 
ἱδρύθηκε ἡ ἐξαγγελθεῖσα Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ὑπό τόν τίτλο 
«ΙΕΡΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ», ἀναγνωρισμένη ἐπισήμως ἀπό τό Ὑπουργεῖο 
Πολιτισμοῦ, ἐντεταγμένη στά Μουσικά Ἐκπαιδευτήρια τῆς Πατρίδος μας, σύμφωνα μέ σχετική 
ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στό ὑπ’ ἀριθμ. 1205/1.9.2006 
Φ.Ε.Κ.(τεῦχος Β΄). Τά μαθήματα θά ἀρχίσουν ἀπό τό πρῶτο δεκαήμερο τοῦ ἐρχομένου μηνός 
Ὀκτωβρίου 2006. 
 Ἡ Σχολή αὐτή ἔχει ὡς στόχους της τήν διάδοση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῶν πατέρων 
μας, τῆς Ἑλληνικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ἀφ’ ἑνός καί ἀφ’ ἑτέρου, τήν ἑτοιμασία νέων ἱεροψαλτῶν, οἱ 
ὁποῖοι θά στελεχώσουν τά ἱερά ἀναλόγια τῶν Ἐκκλησιῶν μας καί ἰδίως αὐτά τῆς ὑπαίθρου, τά ὁποῖα, 
δυστυχῶς, χρόνο μέ τό χρόνο ἀδειάζουν.  
 Γι’ αὐτό τό λόγο ἀπαιτεῖται ἡ δραστηριοποίηση ὅλων μας, τῶν Κληρικῶν κυρίως καί τῶν 
Ἱεροψαλτῶν, ἀλλά καί ὅλων τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, ὥστε νά ἐγγραφοῦν ὅσο τό δυνατόν 
περισσότεροι μαθητές καί μαθήτριες στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἡ ὁποία, ἐκτός τῶν ἀνωτέρω 
λόγων, προσφέρει στούς νέους καί εὐγενῆ ἀπασχόληση καί ψυχική στήριξη. 
 Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς θά ἔχει ὡς ἕδρα της τήν πόλη τῶν Ψαχνῶν καί μάλιστα τό 
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καί θά τελεσθοῦν τά Ἐγκαίνια, γιά τήν ἀκριβῆ 
ἡμερομηνία τῶν ὁποίων θά ἐνημερωθεῖτε ἐγκαίρως. Παράλληλα θά δημιουργηθοῦν παραρτήματα καί 
σέ ἄλλες Πόλεις γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν παιδιῶν. Ἔτσι, ἐκτός ἀπό τήν ἕδρα, τά Ψαχνά, ἡ Σχολή γιά 
τό ἐρχόμενο σχολικό ἔτος 2006-2007  θά λειτουργήσει καί μέ παραρτήματα στήν Χαλκίδα 
(Πνευματικό Κέντρο Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος), στήν Ἱστιαία (Πνευματικό Κέντρο Ἱ.Ν. 
Εὐαγγελιστρίας Ἱστιαίας), στή Σκιάθο (Πνευματικό Κέντρο Ἐνοριῶν Σκιάθου) καί στή γλῶσσα 
Σκοπελου (Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου), ἐνῶ, ἄν και σέ ἄλλες Ἐνορίες ὑπάρξει προθυμία 
ὑποψηφίων μαθητῶν, μπορεῖτε νά μᾶς ἐνημερώσετε σχετικῶς γιά νά προβοῦμε στή ἵδρυση καί ἄλλων 
παραρτημάτων.   



Διευθυντής τῆς Σχολῆς ὁρίσθηκε ὁ κ. Γρηγόριος Ἀναστασίου, Δρ. Βυζαντινῆς 
Μουσικολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί καθηγητές οἱ κ. Δῆμος Τσίμπος καί κ. Γεώργιος 
Καραγκούνης γιά τή Χαλκίδα καί τά Ψαχνά, ὁ κ. Κωνσταντῖνος Κουτούμπας γιά τήν Σκιάθο, ὁ κ. 
Ἄγγελος Παναγιώτου γιά τή Γλῶσσα Σκοπελου, ἐνῶ γιά τήν Ἱστιαία ὑπεύθυνος θά εἶναι ὁ κ. 
Δημήτριος Παπαβασιλείου. Ὅλοι οἱ ἀνωτέρω διδάσκουν ἀπό πολλῶν ἐτῶν τήν Βυζαντινή Μουσική σέ 
Πνευματικά Κέντρα τῶν Ἐνοριῶν μας καί ἔτσι ἐπελέγησαν πρῶτοι γιά τήν στελέχωση τοῦ διδακτικοῦ 
μας προσωπικοῦ. 

Γιά περισσότερες πληροφορίες καί ἐγγραφές δύνασθε, οἱ ἐκ Χαλκίδος καί Ψαχνῶν νά 
ἀπευθύνεσθε ἀπό τήν Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2006 στόν γενικό ὑπεύθυνο λειτουργίας τῆς Σχολῆς 
Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Φιλόθεο Θεοχάρη, (τηλ. 22210.22502), οἱ ἐξ  Ἱστιαίας στόν 
Αἰδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερο π. Ἰωάννη Θᾶνο (τηλ. 22260. 52163) οἱ ἐκ Σκιάθου στόν 
Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Σταματᾶ (τηλ. 24270. 22530) καί οἱ ἐκ Σκοπελου 
στόν Πανοσιολογιώτατο Ἱερομόναχο π. Ἀλέξιο Παπασταμοῦλο (τηλ. 6977.671045). 
 
Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί εὐλογημένοι μου χριστιανοί, 
 
 Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, στήν ὁποία δώσαμε τό ὄνομα τοῦ Ἱερέως Παύλου, 
καταγομένου ἀπό τή νῆσο Σκόπελο καί διδάξαντος τήν Βυζαντινή Μουσική στή Χαλκίδα, θά 
ἀποτελέσει γιά τήν Τοπική μας Ἐκκλησία μία ἀπό τίς πιό ἀξιόλογες καί ἀποδοτικές δραστηριότητες, 
ἀρκεῖ ὅλοι μας νά συνειδητοποιήσουμε τήν ὠφέλεια καί νά συμπαρασταθοῦμε στέλνοντας τά παιδιά 
μας νά διδαχθοῦν τήν Μουσική τῆς Ἐκκλησίας μας, τούς Ἱερούς Ὕμνους καί νά γίνουν μέ αὐτό τόν 
τρόπο μιμητές τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων.  

 
Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
 

 
Σημείωση: Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθεῖ στό ἐκκλησίασμα τίς Κυριακές 24 Σεπτεμβρίου καί 1 Ὀκτωβρίου 2006 
καί οἱ Ἱερεῖς νά φροντίσουν καί νά προτρέψουν τά παιδιά τῶν Ἐνοριῶν των, ὥστε νά ἐγγραφοῦν στή Σχολή. Ἡ 
ἐπιτυχία της ἀποτελεῖ κοινό χρέος ὅλων μας. 


