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Βιογραφικό
Δημοτικής Χορωδίας Λιτοχώρου
«Ιωάννης Σακελλαρίδης»
Η ρήση, ότι η ιστορία ενός τόπου αρχίζει με το τραγούδι
και τη μουσική του, επιβεβαιώνεται στην περίπτωση του Λιτο χώρου, της πύλης και της πόλης του μυθικού Ολύμπου. Εδώ το
τραγούδι είναι πηγαία έκφραση ζωής και επενδύει μουσικά
όλες τις εκφάνσεις του καθημερινού βίου.
Η Δημοτική Χορωδία Λιτοχώρου «Ιωάννης Σακελλαρίδης», είναι φορέας και θεματοφύλακας της ζωντανής μουσικής
παράδοσης του χορωδιακού τραγουδιού.
Το 1992, με πρωτοβουλία φιλόμουσων πολιτών και με την
ενθάρρυνση και συμπαράσταση του Δήμου Λιτοχώρου, ιδρύθηκε η Δημοτική Χορωδία Λιτοχώρου «Ιωάννης Σακελλαρίδης», προς τιμήν του γνωστού μουσουργού που κατάγεται από
την πόλη μας και έκτοτε η χορωδία λειτουργεί συνεχώς.
Σκοπός της Δημοτικής Χορωδίας είναι η διάσωση, διάδοση
και προβολή του δημοτικού τραγουδιού με ιδιαίτερη έμφαση
στη Λιτοχωρίτικη παράδοση και κληρονομιά, στην καλλιέρ γεια και ανάπτυξη της χορωδιακής μουσικής και γενικά της
πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγχρόνως, το 1999 οργανώθηκε
και λειτουργεί Τράπεζα Αίματος, ενώ αργότερα οργανώθηκε
και Τμήμα Δωρεάς Οργάνων Σώματος. Σήμερα η χορωδία αποτελείται από τα τμήματα: μικτό τετράφωνο, παιδικό, εφηβικό,
καντάδας, παραδοσιακό και βυζαντινό.
Η Μικτή Τετράφωνη Χορωδία, το πρώτο συγκροτηθέν
τμήμα, που αριθμεί 45 μέλη, έλαβε μέρος από το 1991 μέχρι σήμερα, σε πολλές χορωδιακές συναντήσεις σε πόλεις της Ελ λάδας, αποσπώντας επαινετικά σχόλια και εγκωμιαστικές
Επιστημονική Διημερίδα για τον Ιωάννη Θεοφάνους Σακελλαρίδη
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κριτικές, ενώ υπήρξε ο καλύτερος πρεσβευτής του πολιτισμού
μας στις χώρες του εξωτερικού: Κύπρος, Σουηδία, Ουγγαρία,
Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Γερμανία, Τσεχία,
Πολωνία και Ιταλία.
Κορυφαίες στιγμές της δημιουργικής της πορείας υπήρξαν
η παρουσίαση των έργων: «Ζορμπάς» το 1998 και «του Νεκρού Αδελφού» το 2001 του Μίκη Θεοδωράκη, το αφιέρωμα
στον παλαιό κινηματογράφο «Σαν Παλιό Σινεμά» το 2003 και
το 2012, το αφιέρωμα στους Έλληνες ποιητές «Τραγουδάμε
την Ποίηση» το 2005, «Το Λιτόχωρο στην Ιστορία και τον
Θρύλο» το 2007, του Λιτοχωρίτη φιλόλογου Νικολάου Ντάβανου, σε μουσική Χαράλαμπου Ναβροζίδη, «Τραγούδια της
Παρέας» το 2007 του Μάριου Τόκα, με τον ίδιο και την
Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, το Πασχαλινό Ορατόριο «Οι Επτά Λόγοι του Χριστού στον Σταυρό» το 2008, την
εορταστική συναυλία «Χριστός Γεννάται» το 2008, το 2009 και
το 2013, το αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη το 2009, «Λιτόχωρο, 600 Χρόνια Ζωής», το 2010 του Λιτοχωρίτη δασκάλου
Αθανασίου Αδαμοπούλου σε μουσική Χαράλαμπου Ναβρο ζίδη, το αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο το 2010, το έργο «Καταχνιά» το 2011 του Χρήστου Λεοντή, το μουσικό-ιστορικόλογοτεχνικό αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την ίδρυση της
Φιλικής Εταιρείας το 2014 και το αφιέρωμα για τα «100 χρόνια
από τη γέννηση του Βασίλη Τσιτσάνη» το 2015.
Μαέστρος είναι ο καθηγητής μουσικής, Ευθύμιος Μαυ ρίδης.
Το Παιδικό Τμήμα ιδρύθηκε το 1994 και αριθμεί 105 μέλη.
Εμφανίστηκε σε όλες τις χορωδιακές συναντήσεις που διορ γανώνει η χορωδία μας και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, σε
παιδικά φεστιβάλ, αποσπώντας κολακευτικά σχόλια.
Το Εφηβικό Τμήμα «οι Μούσες» ιδρύθηκε το 2004 και
αριθμεί 25 μέλη. Εμφανίστηκε στις χορωδιακές συναντήσεις
που διοργανώνει η χορωδία μας, σε χορωδιακά φεστιβάλ σε
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πόλεις της Ελλάδας και σε αφιερώματα Ελλήνων συνθετών (Μ.
Θεοδωράκη κ.λπ.).
Το Τμήμα Καντάδας ιδρύθηκε το 2011 και αριθμεί 25 χορωδούς. Εμφανίστηκε σε μουσικές περιδιαβάσεις στα σοκάκια
του Λιτοχώρου, σε βραδιές καντάδας τα καλοκαίρια, σε αρκετές χορωδιακές συναντήσεις, ενώ σημαντικότερη στιγμή ήταν,
το αφιέρωμα στην «Επτανησιακή Μουσική για τα 150 χρόνια
από την Ένωση των Ιονίων Νήσων με την Ελλάδα» το 2014.
Μαέστρος του Παιδικού, Εφηβικού Τμήματος και του Τμήματος Καντάδας είναι ο καθηγητής μουσικής, Γεώργιος Μπε λογιάννης.
Το Παραδοσιακό Τμήμα ιδρύθηκε το 2012 και αριθμεί 60
μέλη, εμφανίσθηκε στις Χορωδιακές Συναντήσεις που διοργανώνει η χορωδία μας, σε Χορωδιακά Φεστιβάλ σε πόλεις της
Ελλάδας, ενώ ψάλλει κάθε χρόνο, πριν από το Πάσχα, ύμνους
και θρήνους της Μεγάλης Εβδομάδας σε Εκκλησίες του Ν. Πιερίας.
Το Βυζαντινό Τμήμα ιδρύθηκε το 2013 και αριθμεί 30 μέλη.
Σκοπός του είναι η διάδοση της Βυζαντινής Μουσικής που
έγραψε ο Ιωάννης Θ. Σακελλαρίδης και ψάλλει μέχρι σήμερα
τους Χαιρετισμούς στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ύμνους και
θρήνους της Μεγάλης Εβδομάδας και στις επίσημες δοξολογίες
για τις εθνικές επετείους.
Μαέστρος του Παραδοσιακού και Βυζαντινού Τμήματος
είναι η μουσικός ηθοποιός Μαρίκα Φωτοπούλου.
Η Τράπεζα Αίματος ιδρύθηκε το 1999. Πραγματοποίησε
μέχρι το τέλος του 2015, 47 αιμοδοσίες και συγκέντρωσε 3600
φιάλες αίματος, ενώ οι 3450 φιάλες διατέθηκαν σε 1180 συνανθρώπους μας που τις είχαν ανάγκη. Η χορωδία μας με τη λειτουργία της Τράπεζας Αίματος επιδεικνύει το κοινω νικό της
πρόσωπο με κύριο μέλημα την αύξηση του αριθμού νέων εθελοντών αιμοδοτών.
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Λιτόχωρο, 22-23 Νοεμβρίου 2014

Ο Ιωάννης Σακελλαρίδης όπως τον γνώρισα
από τον πατέρα μου, Σπύρο Καψάσκη

Εισαγωγή
Μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Δημοτικής Χορωδίας Λιτοχώρου «Ιωάννης Σακελλαρίδης», με τις πολυποίκιλες και πολυσχιδείς δραστηριότητες της, μία τολμηρή και φιλόδοξη σκέψη γεννήθηκε στην καρδιά και στο νου μας: Να
πραγματοποιήσουμε μία επιστημονική διημερίδα αφιερωμένη
στη ζωή και στο έργο του μεγάλου Λιτοχωρίτη μουσουργού
Ιωάννη Θεοφάνους Σακελλαρίδη. Η ρομαντική αυτή ιδέα και
ο στόχος, μας έδωσε πολλές συγκινήσεις και πνευματικά φτε ρά. Απευθυνθήκαμε σε ερευνητές και ομιλητές, ζητώντας τους
να γίνουν συμμέτοχοι της προσπάθειας.
Ακολούθησε η μεγάλη και μοναδική χαρά της επιστημο νικής διημερίδας στις 22 και 23 Νοεμβρίου το 2014, που είχε ως
τίτλο: «Η ζωή και το έργο του Ιωάννη Θεοφάνους Σακελ λαρίδη
και η μουσική κίνηση στο Λιτόχωρο από τις αρχές του 19 ου
αιώνα μέχρι σήμερα».
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, της Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας και του Δήμου Δίου-Ολύμπου, ενώ χαιρετισμό απηύθηναν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ.κ. Γεώργιος, η Αντιπεριφερειάρχης της
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Δήμου Δίου-Ολύμπου και Αντιδήμαρχος Λιτοχώρου Νικόλαος Λάππας, η Πρόεδρος της Δημοτικής Χορωδίας Λιτοχώρου «Ιωάννης Σακελλαρίδης» Νίκη Ζώη-Παναγούλια και ο Πρόεδρος της Επιστημονικής-Οργανωτικής Επιτροπής
της Επιστημονικής Διημερίδας Ευθύμιος Μαυρίδης.
Επιστημονική Διημερίδα για τον Ιωάννη Θεοφάνους Σακελλαρίδη
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Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του νεόδμητου 2 ου Δημοτικού Σχολείου Λιτοχώρου, ειδικοί επιστήμονες ανέπτυξαν
με τις επί μέρους εισηγήσεις τους, τα πορίσματα και τα επιστη μονικά συμπεράσματα των ερευνών και εργασιών τους σχετικά με το παραπάνω θέμα. Ήταν μία πνευματική πανδαισία
που συγκίνησε και εξέπληξε. Στη διάρκεια τριών συνεδρίων, με
προέδρους τον Αντιστράτηγο ε.α. Παναγιώτη Χρυσικό στην
πρώτη, τον Δρ. Θεολογίας Α.Π.Θ. Μιχαήλ Φαργκάνη στη δεύτερη και τον Δρ. Ιστορίας Α.Π.Θ. Νικόλαο Λάππα στην τρίτη
με ζωντάνια αλλά και σεβασμό στην επιστημονική έρευνα,
γνωστοί και καταξιωμένοι επιστήμονες και ερευνητές, ξεδίπλωσαν με μεστό και χαριτωμένο λόγο κομμάτια της ζωής και
του έργου του εμπνευσμένου και σοφού υμνωδού Ιωάννη Σα κελλαρίδη.
Σήμερα, παραδίδουμε σε βιβλίο τα πρακτικά της Επιστημονικής Διημερίδας, με την ελπίδα ότι εκτός από χρήσιμο εργαλείο εκκλησιαστικής και βυζαντινής μουσικής για κάθε ενδια φερόμενο μελετητή και ερευνητή, θα είναι και ένα πολύτιμο
κειμήλιο και μία παρακαταθήκη για κάθε Λιτοχωρινό, με στόχο την οικοδόμηση, στο μέτρο του εφικτού, της πολιτισμικής
και τοπικής αυτογνωσίας.
Πολυμαθής επιστήμονας και ταλαντούχος ψάλτης δη μιούργησε ιδιαίτερο σύστημα λειτουργικής εκκλησιαστικής μου σικής, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό μέρος, στα διακά αποστασιοποιούμενος από τη γραπτή και προφορική βάση
της παράδοσης. Αυτός είναι ο Ιωάννης Σακελλαρίδης (18531938). Αναμφίβολα ο Ιωάννης Σακελλαρίδης υπήρξε ένας πρωτοπόρος μουσικός της εποχής του, που κατόρθωσε να δημιουργήσει μία νέα οδό ανάμεσα στους ευρωπαϊστές και στους βυζαντινόπληκτους «Άπειρη σκέψη, ζωντανά βιώματα, άφθαρτες

αναμνήσεις, σχηματίζουν τον κορμό της τεράστιας υμνολογικής δημιουργίας, του γίγαντα αυτού και της ατί μητης κληρονομιάς του».
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Ο Ιωάννης Σακελλαρίδης όπως τον γνώρισα
από τον πατέρα μου, Σπύρο Καψάσκη

Η έκδοση των πρακτικών της Επιστημονικής Διημερίδας
που διοργάνωσε η Δημοτική Χορωδία Λιτοχώρου «Ιωάννης
Σακελλαρίδης», αποτελεί αφενός την απότιση φόρου τιμής και
ευγνωμοσύνης στον άνθρωπο, από τον οποίο έλκει την προσωνυμία του ο Σύλλογος και αφετέρου το επιστέγασμα της πολυ ετούς δράσης και πολιτιστικής προσπάθειας του Συλλόγου.
Βεβαίως, κάθε έκδοση που αφορά στη μουσική μας κληρονομιά, αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για εμάς και τις επό μενες γενιές. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για την έκδοση
των πρακτικών ενός επιστημονικού συνεδρίου, όπως αυτό της
Δημοτικής Χορωδίας Λιτοχώρου.
Η Επιστημονική-Οργανωτική Επιτροπή και ο ίδιος προσωπικά, αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πραγματοποίηση της Επιστημονικής Διημερίδας. Κι αυτό για δύο λόγους:
Πρώτα γιατί υλοποιήθηκε ένας στόχος που τέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και ύστερα γιατί αναδεικνύουμε με τον
καλύτερο τρόπο τη μορφή και το έργο του υμνωδού Ιωάννη
Σακελλαρίδη. Το Λιτόχωρο έχει πλούσια ιστορία. Σκοπός λοιπόν της Επιστημονικής Διημερίδας, ήταν η καλύτερη γνώση
της τοπικής ιστορίας, αλλά και η ευαισθητοποίηση όλων μας
σε θέματα σχετικά με την πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία
αποτελεί και την καλύτερη εγγύηση για την επιβίωση της
κωμόπολής μας στο μέλλον. Αν το Λιτόχωρο έχει μέλλον, αυτό
το οφείλει κυρίως στην ιστορία του.
Ελπίζοντας πάντα, ότι θα υπάρχει και συνέχεια, διακατεχόμενοι από αισθήματα χαράς, προβαίνουμε στην έκδοση των
πρακτικών της Επιστημονικής Διημερίδας με τη σιγουριά, ότι
αυτά είναι χρήσιμα για την ιστορία της εκκλησιαστικής μου σικής και για την καταγραφή της πλούσιας Λιτοχωρίτικης ιστορίας. Είναι αυτονόητο, ότι την ευθύνη για το περιεχόμενο των
ανακοινώσεων έχουν οι ίδιοι οι εισηγητές του Συνεδρίου.
Συγχαίρουμε τους ειδικούς επιστήμονες της Επιστημονικής
Διημερίδας, που με τις ανακοινώσεις τους φώτισαν πολλές
Επιστημονική Διημερίδα για τον Ιωάννη Θεοφάνους Σακελλαρίδη
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πλευρές της ζωής και του έργου του Ιωάννη Σακελλαρίδη,
καθώς και της μουσικής κίνησης του Λιτοχώρου. Θερμά ευχαριστήρια ταιριάζουν σε όλα τα μέλη που εργάστηκαν για την
πραγματοποίηση και την επιτυχία της Επιστημονικής Διημερίδας. Ξεχωριστά, ευχαριστούμε τους κατοίκους του Λιτοχώρου
και της Πιερίας, που τίμησαν με την αυθόρμητη συμμετοχή τους
την εκδήλωση.
Παναγιώτης Αντ. Χρυσικός
Επιμέλεια Έκδοσης των Πρακτικών
Μέλος της Επιστημονικής-Οργανωτικής Επιτροπής
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Ο Ιωάννης Σακελλαρίδης όπως τον γνώρισα
από τον πατέρα μου, Σπύρο Καψάσκη

Χαιρετισμός Προέδρου
Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής
Ευθυμίου Ν. Μαυρίδη
Η φιλοδοξία για πραγματοποίηση συνεδρίου σε οποιο δήποτε σύλλογο, προκαλεί πάντοτε δικαιολογημένη χαρά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου και συνάμα
επιφορτίζει ευθύνη και αγωνία για τη διεξαγωγή του. Έτσι και
στη Δημοτική Χορωδία Λιτοχώρου «Ιωάννης Σακελλαρίδης»,
που έχω την τιμή να είμαι επί 13ετίας χοράρχης η απόφαση για
τη διοργάνωση επιστημονικής διημερίδας μας γέμισε με πληθώρα συναισθημάτων, αλλά και βάρος ευθύνης για την άριστη
διοργάνωσή της. Εκπληρώσαμε ένα χρέος προς τον μεγάλο
υμνωδό, μουσουργό, δάσκαλο, Ιωάννη Σακελλαρίδη του οποίου
το όνομα φέρουμε ως χορωδία.
Ως Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής της Επιστημονικής Διημερίδας που διεξήχθη στις 22 και 23
Νοεμβρίου 2014 επιθυμώ να επισημάνω τα παρακάτω:
Η Επιστημονική Διημερίδα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Έλαβαν μέρος εισηγητές από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο
και το παρακολούθησε μεγάλος αριθμός ακροατών. Ιδιαιτερότητά του ήταν ότι, εκτός της καθαρά επιστημονικής προσέγ γισης, υπήρξε και η πρακτική πλευρά με τη συμμετοχή τμημάτων
της Δημοτικής Χορωδίας Λιτοχώρου «Ιωάννης Σακελλαρίδης»
και της Φιλαρμονικής Δήμου Δίου-Ολύμπου «Οδυσσέας Σβάρνας», που ερμήνευσαν έργα άμεσα σχετιζόμενα με την θεματολογία της Επιστημονικής Διημερίδας.
Η έκδοση των πρακτικών είναι απαραίτητο επιστέγασμα
κάθε επιστημονικού συνεδρίου. Επιτυγχάνει την καταγραφή,
ανάδειξη, επιστημονική τεκμηρίωση και αξιολόγηση του αντιΕπιστημονική Διημερίδα για τον Ιωάννη Θεοφάνους Σακελλαρίδη
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κειμένου του συνεδρίου. Καθιστά τα επιστημονικά πονήματα
προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, μελετητή ή όχι.
Μας προκαλεί ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ή έκδοση
αυτή. Είναι πολύτιμο βοήθημα στο έργο και στην παρακατα θήκη που μας άφησε ο Ιωάννης Σακελλαρίδης και αποτελεί
γέφυρα μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος αναφορικά με τη μουσική κίνηση στο Λιτόχωρο και έναυσμα νέων δημι ουργικών προσπαθειών, ιδεών και αφετηρία επιπλέον ερευ νών.
Τα θέματα αυτά είναι αδύνατον να εξαντληθούν με μία μόνο
Επιστημονική Διημερίδα, υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει
να διερευνηθούν, να αναλυθούν και να καταγραφούν. Τούτο το
πρώτο συνέδριο θα πρέπει να θεωρηθεί ως η απαρχή μιας
συνέχειας.
Η επιτροπή επιμελήθηκε την έκδοση των εισηγήσεων χωρίς
να τροποποιήσει ή να διαφοροποιήσει τα κείμενα και τις από ψεις των εισηγητών, οι οποίες εκφράζουν τους ίδιους και κανέναν άλλο. Πολύ πιθανόν κάποιοι να διαφωνούν μαζί τους. Ο
καθένας είναι ελεύθερος να καταθέτει τις απόψεις του, οι οποίες
είναι σεβαστές και ίσως όχι αποδεκτές από όλους και κρίνονται
από τον αναγνώστη. Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος του
συνεδρίου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές που με
ιδιαίτερη προθυμία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας καθώς
και όλα τα μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής, η σύνθεση της οποίας αναφέρεται στη σελίδα 5 των πρακτικών, για την επιτυχημένη διοργάνωση, αποτέλεσμα των άοκνων
προσπαθειών τους. Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στον Παναγιώτη Χρυσικό, Αντιστράτηγο ε.α., του οποίου ο ζήλος και η
επιμονή βοήθησαν τα μάλα στη διοργάνωση και πραγματοποίηση του συνεδρίου.
Εύχομαι τα πρακτικά να τύχουν ευμενούς υποδοχής και
χρήσης, όχι μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά και από την
επιστημονική κοινότητα.
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Ο Ιωάννης Σακελλαρίδης όπως τον γνώρισα
από τον πατέρα μου, Σπύρο Καψάσκη

Χαιρετισμός της Προέδρου
της Δημοτικής Χορωδίας Λιτοχώρου
«Ιωάννης Σακελλαρίδης»
Αικατερίνης Σκρέτα-Νίκα
Η διοργάνωση επιστημονικής διημερίδας στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2014,
με θέμα «Η ζωή και το έργο του Ιωάννη
Θεοφάνους Σακελλαρίδη και η μουσική
κίνηση στο Λιτόχωρο από τις αρχές του
19ου αιώνα μέχρι σήμερα», στέφθηκε με
επιτυχία και μας γέμισε με ικανοποίηση
και υπερηφάνεια.
Η Δημοτική Χορωδία Λιτοχώρου «Ιωάννης Σακελλαρίδης», βαδίζοντας στην τρίτη δεκαετία της ιστορικής και δημι ουργικής πορείας της και παρά τη δύσκολη σημερινή συγκυ ρία, είναι ένας σύλλογος με πολύπλευρη και πολιτιστική
δράση στον ευρύτερο χώρο, αποτελώντας οργανική συνέχεια
της μακρόχρονης μουσικής παράδοσης των Λιτοχωριτών, η
οποία έχει τις ρίζες της στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Η έκδοση των πρακτικών της Επιστημονικής Διημερίδας
αποκτά διαχρονική και διατοπική σημασία. Κι αυτό, γιατί οι
χρήσιμες ανακοινώσεις που έγιναν από ειδικούς ομιλητές, μετατρέπονται έτσι σε μονιμότερη, πνευματική και ψυχική μέ θεξη και μάλιστα των ιστοριοφίλων, που θα μπορούν πια να
προστρέχουν στις σελίδες των πρακτικών, ενώ συνάμα θέλουμε
να αποτελέσει για τους νεότερους αφορμή δημιουργικών ιδεών
για το μέλλον.
Επιστημονική Διημερίδα για τον Ιωάννη Θεοφάνους Σακελλαρίδη
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Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Χορωδίας μας, η παρούσα έκδοση των πρακτικών είναι ευοίωνο και πολύ ευχάριστο
γεγονός. Αποτελεί δείγμα του έργου και των προσπαθειών που
συντελούνται στον χώρο του πολιτισμού στο Λιτόχωρο.
Η χορωδίας μας, πέρα από τις μουσικές εκδηλώσεις και
δραστηριότητες, στηρίζει κάθε ανάλογη προσπάθεια που βοη θάει την καταγραφή της τοπικής πνευματικής και ιστορικής
κληρονομιάς.
Για τον εμπνευσμένο και σοφό υμνωδό Ιωάννη Θεοφάνους
Σακελλαρίδη είναι γραμμένο: « Ό,τι βέβαια αντέχει, στη χρονι-

κή φθορά και μπορεί να προσφέρει βιώματα πνευματικά για
χρόνια πολλά, αυτό πράγματι είναι αξία. Και τέτοιο υπήρξε
το έργο του ιερού αυτού υμνωδού ».
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για τη
διοργάνωση της διημερίδας και για την έκδοση των πρακτικών, Διοικητικό Συμβούλιο Χορωδίας και Επιστημονική-Οργανωτική Επιτροπή. Τα πρακτικά τα αφιερώνουμε σε όλα τα
μέλη της Χορωδίας και σ’ αυτούς που δίνουν την ψυχή τους,
για την πρόοδο και τη διαρκή παρουσία της στον τοπικό πολιτισμό.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο,
η Επιστημονική-Οργανωτική Επιτροπή και οι χορωδοί στην
Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για τη συμβολή της στη διορ γάνωση της Επιστημονικής Διημερίδας και στ ον Δήμο ΔίουΟλύμπου, που κάλυψε οικονομικά την έκδοση των πρακτικών.
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Πρόλογος
Δημάρχου Δήμου Δίου-Ολύμπου
Κωνσταντίνου Ι. Δημόπουλου

Η έκδοση των πρακτικών της Επιστημονικής Διημερίδας που διοργάνωσε
η Δημοτική Χορωδία Λιτοχώρου «Ιωάννης Σακελλαρίδης» του Δήμου Δίου-Ολύμπου, αποτελεί ενθύμιο που συγκεντρώνει, αξιολογεί και αξιοποιεί το ενδιαφέρον υλικό από τις τοποθετήσεις των συνέδρων.
Στόχος δεν είναι μόνο η ανάμνηση αλλά, κυρίως, η χρηστικότητα της έκδοσης για τους μελλοντικούς μελετητές, απ’ όπου
τους δίδεται η δυνατότητα να αντλήσουν στοιχεία και να
προσεγγίζουν το αντικείμενο με περισσότερες λεπτομέρειες.
Έτσι, τα πρακτικά καθίστανται «πηγή» της ιστορικής και
πολιτιστικής παράδοσης του Λιτοχώρου, σημαντική παρακαταθήκη που συμβάλλει στη διατήρηση και συνέχισή της.
Μελετώντας τη δημιουργική διαδρομή του λιτοχωρίτη
Ιωάννη Σακελλαρίδη και τη σπουδή του στη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, διαπιστώνουμε ότι η έμπνευσή του συνεισέφερε ουσιαστικά στη μεταρσίωση της τέχνης της προσευχής και
της ψαλτικής, ως αναπόσπαστο συστατικό της λατρείας στην
Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Η μετεξέλιξη όμως αυτή στασιάζεται από σημαντικό αριθμό επαϊόντων της ψαλτικής, ακόμα και
σήμερα.
Επιστημονική Διημερίδα για τον Ιωάννη Θεοφάνους Σακελλαρίδη
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Η προγενέστερη άποψη του Μεγάλου Βασιλείου για την
ψυχοπαιδαγωγική και θεραπευτική αξία της βυζαντινής μου σικής, στηρίζεται στα χαρακτηριστικά και την τεχνική του κάθε
ήχου της, που κατανυκτικά επιδρούν και εισβάλουν στον
ψυχικό και πνευματικό κόσμο των πιστών.
Κάθε ήχος, δηλαδή, δημιουργεί διαφορετικά συναισθήματα
στον άνθρωπο, ενίοτε της δοξολογίας, της χαρμολύπης, της
ικεσίας ή του πένθους, διαμορφώνοντας ακαριαία τη θέση μας
απέναντι στην κοινωνία και την αιωνιότητα.
Ο Ιωάννης Σακελλαρίδης, με τη μακρά θητεία του στην
Αρχιεπισκοπή και σε Ενορίες των Αθηνών και του Πειραιώς,
δια των μουσικών του αναζητήσεων, συνεισέφερε όσο ελά χιστοι στη μετεξέλιξη της βυζαντινής μουσικής, που αντηχεί σε
όλες τις ανά τον Κόσμο ελληνορθόδοξες εκκλησίες. Προσέ δωσε
σ’ αυτήν τη σημερινή της μορφή, αυτή που μας καθηλώνει, που
διεγείρει τα συναισθήματά μας, εξασφαλίζοντας γαλήνη και
ηρεμία στον ψυχικό μας κόσμο.
Αδιαμφισβήτητα, ο Ιωάννης Σακελλαρίδης αποτελεί ιδιαιτέρως σημαντική προσωπικότητα στον τομέα αυτόν. Έχει απασχολήσει και απασχολεί κορυφαίους καθηγητές πανεπιστημίων και εξίσου κορυφαίους μουσικοδιδασκάλους και ερ μηνευτές της εκκλησιαστικής μουσικής και της ψαλτικής παράδοσης.
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Ο Ιωάννης Σακελλαρίδης όπως τον γνώρισα
από τον πατέρα μου, Σπύρο Καψάσκη

Προλογικό Σημείωμα
Η μελέτη της μουσικής ανήκει στο πεδίο της επιστημονικής
έρευνας και υπόκειται στην μεθοδολογία της.
Βασικός πυλώνας της επιστημονικής έρευνας είναι η αντι κειμενική και ενδελεχής μελέτη όλων των πλευρών ενός επι στημονικού αντικειμένου.
Οι επιμέρους ερευνητικές προσπάθειες και μελέτες ενός
αντικειμένου είθισται να παρουσιάζονται σε επιστημονικά
συνέδρια που διοργανώνονται ακριβώς γι’ αυτό το λόγο.
Έτσι, τα συνέδρια δικαίως θεωρούνται ως ο κατ’ εξοχήν
χώρος παρουσίασης, κριτικής, εξαγωγής συμπε ρασμάτων και
τελικά προόδου της επιστημοσύνης. Στον επιστημονικά ιερό
όμως αυτόν χώρο, δεν έχουν θέση η εμπάθεια και η μισαλ λοδοξία. Η οποιαδήποτε άποψη είναι απόλυτα σεβαστή, αρκεί
να είναι προϊόν επιχειρημάτων.
Συνεπώς, η έκφραση διαφορετικών απόψεων , διαφωνιών
και κριτικής είναι όχι απλά επιτρεπτή αλλά ενδιαφέρουσα και
θεμιτή, εφόσον στηρίζεται σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Η
ανταλλαγή προϊόντων ερεύνης, η καλοπροαίρετη και εμπερι στατωμένη κριτική αλλά και κάθε αντίθετη προς την πλειο ψηφία των συνέδρων άποψη αποτελούν την πεμπτουσία ενός
τέτοιου συνεδρίου. Μόνον μ’ αυτό τον τρόπο προχώρησε και
θα προχωρεί η επιστημονική έρευνα.
Πιστεύω ότι ο στόχος αυτός επετεύχθη στο εν λόγω επι στημονικό συνέδριο, καθώς από όλους τους ειδικούς επιστήμονες Επιστημονική Διημερίδα για τον Ιωάννη Θεοφάνους Σακελλαρίδη
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εισηγητές τηρήθηκαν απαρέγκλιτα οι κανόνες της επιστημονικής έρευνας και φωτίστηκαν πολλές από τις πλευρές του έρ γου του μεγάλου Λιτοχωρίτη μουσικού Ιωάννη Σακελλαρίδη.
Μιχαήλ Ν. Φαργκάνης
Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ.
Μέλος της Επιστημονικής-Οργανωτικής Επιτροπής
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