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Π ολλοί λένε πως η χώρα διολισθαίνει, άλλοι πως η Ελλάδα είναι πια χώρος και όχι χώρα, άλλοι πως η ανάπτυ-
ξη έρχεται, άλλοι πως η Εκκλησία της Ελλάδος από κραταιός Οργανισμός έχει μετατραπεί σε φιλανθρωπικό 
σωματείο κακών υπηρεσιών.

Εμείς έχουμε βέβαια τις απόψεις μας για όλα αυτά αλλά το έντυπο δεν μας επιτρέπει να τις εκφράσουμε. Εμάς μας 
ενδιαφέρει η Ψαλτική Τέχνη και προ πάντων οι άνθρωποι δηλαδή οι Ιεροψάλτες.

Από τα μέχρι τώρα συμβαίνοντα σχεδόν κωμικοτραγικά για όσους έχουν χιούμορ αλλά τραγικά για όσους τα βιώνουν 
αυτό που έχουμε να πούμε είναι πως κατάσταση είναι τραγική. Το αποτύπωμά της δε, έχει να κάμει με το εκκλησιαστικό 
γεγονός είτε σαν διοικητική πράξη είτε σαν ποιμαντική διαδικασία ,αφού για την Εκκλησία κάθε ζήτημα που έχει να 
κάμει με τον άνθρωπο είναι οντολογικό.

Φτάσαμε στο σημείο μια τέχνη αιώνων να προσβάλλεται πρωτίστως από εμάς που άκριτα λέμε και κάνουμε ότι θέλου-
με εντός και εκτός των Ναών αλλά και από αυτούς που μας επιλέγουν οι οποίοι δυστυχώς στην μεγάλη τους πλειονότητα 
δεν γνωρίζουν μουσική για να μην πούμε ότι πολλοί δεν γνωρίζουν ούτε τι υπηρετούν, ούτε και πώς να το υπηρετήσουν.

Η επιτακτική ανάγκη ορθής ρύθμισης τόσο της μουσικής ποιότητας ,όσο και του εργασιακού καθεστώτος των Ιερο-
ψαλτών είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας και θα λυθεί πρώτα με την δική μας συ στράτευση και  συμμετοχή. Όποιος 
δεν το καταλάβει ενδεχομένως θα αρκεσθεί σε καμμιά πλακέτα σχήματος κινητού τηλεφώνου.
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Διήλθαμε μια μακρά περίοδο κατά την οποία και ο πλέον δύ-
σπιστος αντιλήφθηκε πως ο κλάδος μας αντιμετωπίζει σημαντι-
κά προβλήματα, άλυτα στην πορεία και την διάρκεια του χρόνου. 
Τρανή απόδειξη το γεγονός πως από τα επιδόματα ειδικού σκοπού 
επωφελήθηκαν μόνον οι «κανονικά» εργαζόμενοι Ιεροψάλτες. 

Ευθύνη προς τούτο έχουμε και εμείς οι οποίοι δεν γνωρί-
ζουμε την νομοθεσία και τα ζητήματα που μας αφορούν αλλά 
και τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
τα οποία ερμηνεύουν την νομοθεσία κατά το δοκούν.

Το περιβάλλον καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο όχι μόνο από την 
εργασιακή αβεβαιότητα αλλά και από την ποιμαντική αβελτηρία, 
των υπευθύνων Ιερέων των Ναών οι οποίοι ακόμη δεν έχουν συ-
νειδητοποιήσει πως ο «κορωνοιός» υπάρχει, έχει τραυματίσει την 
ανθρώπινη υπόσταση, είναι υπεύθυνος για χιλιάδες θανάτους 
και πως ο μόνος τρόπος αντιμετωπίσεως του είναι η πρόληψη, η 
εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων και ο εμβολιασμός.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιπρόσθετα η άρνηση της υπάρξεως του «κορωνοιού» 
έχει προκαλέσει ποικίλα προβλήματα όπως : 

• Απολύσεις προσωπικού που ασθένησε από κορωνοιό
• Υποχρέωση προσωπικού να προσέρχεται σε Ακολουθίες 

στις 3 και 4 τα ξημερώματα ώστε να μην υπάρχει έλεγχος.
• Ανυπαρξία υγειονομικών μέτρων προστασίας.
Καλούμε τους Συναδέλφους να μην διστάσουν να κα-

ταγγείλουν παρόμοιες συμπεριφορές, να απαιτήσουν την 
δωρεάν διανομή self-test από τα Εκκλησιαστικά Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, να προστατεύσουν την υγεία 
την δική τους αλλά και του λαού του Θεού από ανεύθυνες 
συμπεριφορές και πάνω απ’ όλα να εμβολιασθούν προστα-
τεύοντας το δώρο της ζωής το οποίο είναι ανυπολόγιστης 
αξίας! Κανείς δεν είναι υπεράνω των Νόμων της Πατρίδας 
μας και των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου: http://
psaltesattikis.gr/
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά την πάροδο της συμφωνηθείσας χρονικής διάρ-
κειας η μετά την περάτωση του συμφωνηθέντος έργου ή 
μετά την επέλευση του βέβαιου γεγονότος, η σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου παύει να ισχύει αυτοδίκαια. 
Επομένως, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου είναι σαφώς καθορισμένη, είτε γιατί συμ-
φωνήθηκε εξ αρχής μεταξύ του εργοδότη και του ερ-
γαζόμενου, ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει 
από το είδος και τον σκοπό της σύμβασης εργασίας. 
Κύριο χαρακτηριστικό της σύμβασης εργασίας ορισμένου 
χρόνου είναι ότι ο εργοδότης και ο εργαζόμενος γνωρίζουν 
επακριβώς το χρονικό σημείο της λήξης της, αφού η σύμ-
βαση αυτή παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει ο χρόνος που έχει 
συμφωνηθεί, χωρίς να απαιτείται καταγγελία της σύμβασης 
αυτής από τον εργοδότη και καταβολή αποζημίωσης στον 
εργαζόμενο.

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου η αορίστου χρόνου δια-
κρίνεται από την ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – επί της 
οποίας δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της Εργατικής Νομο-
θεσίας -, γιατί με τη σύμβαση εργασίας οι συμβαλλόμενοι 
αποβλέπουν στην εργασία, που θα παρέχεται για ορισμένο ή 
αόριστο χρόνο, ενώ με τη σύμβαση μίσθωσης έργου οι συμ-
βαλλόμενοι αποβλέπουν στην επίτευξη ενός συμφωνηθέντος 
τελικού αποτελέσματος, το οποίο, όταν πραγματωθεί, συνε-
πάγεται την αυτόματη λύση της συμβατικής σχέσης μεταξύ 
των συμβαλλομένων.

Ο νομικός χαρακτηρισμός μιας σύμβασης εξαρτημένης 
εργασίας, ως ορισμένου η αορίστου χρόνου ή έργου, ανή-
κει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου, το οποίο, χωρίς να 
δεσμεύεται από τον χαρακτηρισμό που έδωσαν τα μέρη και 
ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό της από τον νόμο, χαρα-
κτηρίζει το είδος της σύμβασης, ως ορισμένου, η αορίστου 
χρόνου ή έργου, μετά από εκτίμηση των συγκεκριμένων πε-
ριστάσεων, υπό τις οποίες καταρτίστηκε η σύμβαση και μετά 
από ερμηνεία του περιεχομένου της σύμβασης με βάση τις 

αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Περαιτέρω και επειδή από τη διάταξη του άρθρου 8 παρ.1 

και 3 Ν.2112/1920, όπως ισχύει σήμερα, προκύπτει ότι οποι-
αδήποτε σύμβαση αντίκειται στον νόμο είναι άκυρη, – εκτός 
από την «μάλλον ευνοϊκή» για τον εργαζόμενο-και ότι οι δια-
τάξεις αυτές εφαρμόζονται και στις συμβάσεις εργασίας ορι-
σμένου χρόνου, εφόσον ο καθορισμός της χρονικής διάρκει-
ας της τέθηκε σκόπιμα προς καταστρατήγηση των διατάξεων 
περί υποχρεωτικής καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης 
και εφόσον η χρονική διάρκεια που συμφωνήθηκε δεν δικαι-
ολογείται από τη φύση της σύμβασης, οπότε συνάγεται ότι 
όταν συνάπτονται αλλεπάλληλες συμβάσεις εργασίας ορι-
σμένου χρόνου, αν και ο καθορισμός της χρονικής διάρκειας 
τους δεν δικαιολογείται από τη φύση ή το είδος ή το σκοπό 
της εργασίας η δεν οφείλεται σε ειδικό λόγο που συναρτάται 
με τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης του 
εργοδότη, αλλά ότι η χρονική αυτή διάρκεια έχει τεθεί με 
σκοπό να καταστρατηγηθούν οι διατάξεις που επιβάλουν την 
υποχρεωτική καταγγελία στις συμβάσεις εργασίας αορίστου 
χρόνου, τότε ο καθορισμός της ορισμένης χρονικής αυτής 
διάρκειας είναι άκυρος και για τον λόγο θεωρείται ότι έχει 
καταρτιστεί ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, στην οποία 
δεν μπορεί να απολυθεί ο εργαζόμενος χωρίς έγγραφη κα-
ταγγελία της σύμβασης εργασίας και καταβολή της νόμιμης 
αποζημίωσης.

Περαιτέρω :

1/ Από τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1,2 Ν. 2190/1994 
προκύπτει, ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά 
πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του ιδίου Νόμου, 

έχουν την δυνατότητα να απασχολούν προσωπικό με σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 
να αντιμετωπίσουν εποχιακές ή άλλες περιοδικές ή πρό-
σκαιρες ανάγκες , όπου στην περίπτωση αυτή η χρονική δι-

Σ ΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ υπάρχει, όταν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος δεν έχουν 
συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας, ούτε η χρονική διάρκεια της σύμβασης 

αυτής συνάγεται από το είδος και τον σκοπό της εργασίας.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ υπάρχει, όταν συνομολογείται μεταξύ του εργοδότη 

και του εργαζόμενου:
–η διάρκεια της σύμβασης μέχρι ορισμένου χρονικού σημείου, ή 
– μέχρι την επέλευση ενός μέλλοντος και βέβαιου γεγονότος, ή την εκτέλεση ορισμένου έργου.
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άρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ 
μήνες μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών και για να 
αντιμετωπίσουν, με προσωρινή πρόσληψη προσωπικού , κα-
τεπείγουσες ανάγκες που οφείλονται είτε σε απουσία του 
προσωπικού τους, είτε σε κενώσεις θέσεων, όπου στην πε-
ρίπτωση αυτή η χρονική διάρκεια της σύμβασης δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες για το ίδιο άτομο. 
Στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν επιτρέπεται και είναι άκυ-
ρη οποιαδήποτε παράταση της σύμβασης ή η σύνα-
ψης νέας σύμβασης μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος 
ή η μετατροπή σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 
Μετά την συμπλήρωση της πιο πάνω οριζόμενης χρονι-
κής διάρκειας απασχόλησης του εργαζόμενου, τα αρμόδια 
για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα είναι υποχρεω-
μένα να παύσουν να καταβάλλουν τις αποδοχές στους ερ-
γαζόμενους αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση οι αποδοχές 
που κατά παράβαση των ανωτέρω καταβλήθηκαν, κατα-
λογίζονται σε βάρος των οργάνων αυτών και οι προϊστά-
μενοι ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παρά-
βαση των ανωτέρω διώκονται για παράβαση καθήκοντος 
κατ άρθρο 259 ΠΚ., ενώ ακόμη προβλέπεται υποχρεω-
τική παραπομπή στην αρμόδια πειθαρχική διαδικασία. 
Η εργασία που προσφέρεται κατά παράβαση των διατάξεων 
αυτών απαγορεύεται απόλυτα από τον νόμο και ως τέτοια δεν 
δημιουργεί καμία αξίωση αμοιβής, αφού σε καμία περίπτωση 
δεν θα μπορούσε να είναι έγκυρη και ειδικότερα δεν δημιουρ-
γεί αξίωση ούτε από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, αφού τέ-
τοιος πλουτισμός δεν προκύπτει για τον εργοδότη [Δημόσιο, 
νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα κλπ], διότι 
ο εργοδότης στη θέση του κατά παράβαση των πιο πάνω δι-
ατάξεων διατηρηθέντος εργαζόμενου, δεν θα προσελάμβανε 
άλλον με έγκυρη σύμβαση εργασίας και δεν θα υποβαλλό-
ταν αναγκαστικά στις δαπάνες αμοιβής του [ μισθοδοσία] με 
αντίστοιχη ωφέλεια, αφού μάλιστα ρητά προβλέπεται από 
τον νόμο, ότι τα καταβληθέντα ποσά στο προσωπικό αυτό, 
που διατηρείται παράνομα, καταλογίζεται σε βάρος των αρ-
μοδίων για την εκκαθάριση των αποδοχών τους οργάνων. 
Επιπλέον στο σύστημα και στην διαδικασία προσλήψεων 
προσωπικού που καθιερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 
παρ.1 Ν 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ν 
2527/1997 [ Διατάξεις Κεφ. Α,Β,Γ] υπάγονται όλοι οι φορείς 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 Ν. 1956/1982 και τις με-
ταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του, στους 
οποίους περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου.

2/ Στη διάταξη του άρθρου 103 του Συ-
ντάγματος ορίζονται τα ακόλουθα: 
ΠΑΡ.2 : Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί 

υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθε-

τημένη. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδι-
κό νόμο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγου-
σες ανάγκες με προσωπικό που προσλαμβάνεται για 
ορισμένη χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου. 
ΠΑΡ.3 : Οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού κα-
θώς και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού μπο-
ρούν να πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνε-
ται με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόμος ορίζει τους όρους 
για την πρόσληψη, καθώς και τις ειδικότερες εγγυή-
σεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαμβάνεται. 
ΠΑΡ. 7 : Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζε-
ται κάθε φορά, γίνεται είτε με διαγωνισμό, είτε με επι-
λογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά 
κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής. 
ΠΑΡ. 8 : Νόμος ορίζει τους όρους και τη χρονική διάρκεια 
των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται 
κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέ-
ραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγρά-
φου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών 
αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Νόμος 
ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το προ-
σωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται από το 
νόμο η μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώ-
το εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεων του σε αορίστου 
χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής ισχύουν 
και ως προς τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου. 
Οι προαναφερόμενες συνταγματικού επιπέδου διατάξεις, 
στις οποίες υπάγεται τόσο το προσωπικό που συνδέεται 
με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα άλλα Νομικά Πρόσω-
πα του ευρύτερου δημόσιου τομέα με υπαλληλική σχέση 
δημοσίου δικαίου, όσο και το προσωπικό που προσλαμ-
βάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για την 
πλήρωση οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις παραγρά-
φους 3 και 8 του άρθρου 103 του Συντάγματος, επέβαλαν 
στον κοινό νομοθέτη και στην Διοίκηση αυστηρούς όρους 
σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
Με τις ανωτέρω διατάξεις επιδιώκεται η αποτροπή της με-
τατροπής των συμβάσεων εργασίας ή έργου ορισμένου 
χρόνου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και μά-
λιστα όχι μόνο εκείνων των συμβάσεων με τις οποίες κα-
λύπτονται παροδικές και απρόβλεπτες ανάγκες, αλλά και 
εκείνων με τις οποίες καλύπτονται πράγματι πάγιες και δι-
αρκείς ανάγκες, όπως αυτό συνάγεται άμεσα από τα ορι-
ζόμενα στη διάταξη του εδαφίου γ της παρ. 8 του άρθρου 
103 του Συντάγματος, με την οποία χωρίς διάκριση θεσπί-
στηκε η απαγόρευση της από τον νόμο ακόμα μονιμοποίη-
σης του προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου 8 ή της μετατροπής των συμβάσεων εργασίας 
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η έργου ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. 
Κατά συνέπεια η απαγόρευση αυτή καταλαμβά-
νει και την περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμε-
νοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου η έρ-
γου απασχολούνται καλύπτοντας στην πραγματικό-
τητα πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημόσιου τομέα. 
Επομένως οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρό-
νου ή έργου που συνάφθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος του 
αναθεωρημένου – με την προσθήκη των παραγράφων 7 και 
8 – άρθρου 103 του Συντάγματος [18-4-2001] με το Δημόσιο, 
τους ΟΤΑ και οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις 
εργασίας αορίστου χρόνου, ακόμα και αν καλύπτουν πάγιες 
και διαρκείς και όχι πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ανάγκες. Επί-
σης στις συμβάσεις αυτές και αν ακόμα με αυτές καλύπτονται 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ο εργοδότης δεν έχει ευχέρεια 
να προβεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου 
με τον εργαζόμενο, συνακόλουθα δε και σε κάθε περίπτωση 
στις συμβάσεις αυτές υπό την ισχύ των ανωτέρω διατάξεων 
δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 
3 του Ν. 2112/1920.

3/ Από τις διατάξεις του άρθρου 189 παρ.3 και ήδη 
249 παρ. 1 και 3 της Ενοποιημένης απόδοσης 
της Συνθήκης της Ε.Ο.Κ. προκύπτει ότι οι Οδη-

γίες, οι οποίες απευθύνονται μόνο προς τα κράτη – μέλη, 
τα οποία έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέτρα και όχι 
απευθείας στους ιδιώτες, θεσπίζοντας δικαιώματα και 
υποχρεώσεις τους, αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δί-
καιο και δεσμεύουν -, καθόσον αφορούν το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα – κάθε κράτος – μέλος της Κοινότητας, στο 
οποίο απευθύνονται, αλλά αφήνουν την επιλογή του τύ-
που και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. 
Το κράτος – μέλος, στο οποίο απευθύνεται η Οδηγία, είναι 
υποχρεωμένο, με μέσα τα οποία το ίδιο θα επιλέξει, να υλο-
ποιήσει το αποτέλεσμα της Οδηγίας εντός της προθεσμίας, η 
οποία τάσσεται για τον σκοπό αυτό. Εάν το κράτος – μέλος 
παραλείψει να εκτελέσει εμπρόθεσμα την Οδηγία, η οποία 
περιέχει κανόνες ορισμένους και σαφείς, που είναι δεκτικοί 
απευθείας εφαρμογής, τότε η ισχύς της Οδηγίας επεκτείνεται 
μόνο κατά του κράτους – μέλους, το οποίο παρέλειψε να την 
καταστήσει «εθνικό δίκαιο» και στους αντίστοιχους κρατι-
κούς φορείς αυτού και δεν εκτείνεται στις σχέσεις μεταξύ των 
ιδιωτών. Η ολοκλήρωση της ισχύος της Οδηγίας επιτυγχάνε-
ται μόνο με την έκδοση πράξης του εθνικού νομοθέτη, με την 
οποία η Οδηγία μετατρέπεται σε κανόνα εσωτερικού δικαίου. 
Την 18-3-1999 οι διεπαγγελματικές οργανώσεις γενικού χαρα-
κτήρα CES, UNICH και CEEP συνήψαν συμφωνία – πλαίσιο 
με βάση την οποία εκδόθηκε η Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμ-
βουλίου της 28-6-1999, η οποία δημοσιεύτηκε στις 10-7-1999 
στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με την Οδηγία 
αυτή παρασχέθηκε στα κράτη – μέλη προθεσμία συμμόρφω-

σης προς το περιεχόμενο της έως τις 10-7-2001 με δυνατότητα 
παράτασης έως 10-7-2002, της οποία έκανε χρήση η Ελλάδα. 
Στην Οδηγία αυτή αναφέρεται ότι τα μέρη της συμφωνίας 
αναγνωρίζουν, ότι οι συμβάσεις αορίστου χρόνου είναι η γε-
νική μορφή εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών και 
των εργαζόμενων και ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου ανταποκρίνονται σε ορισμένες περιστάσεις στις ανά-
γκες τόσο των εργοδοτών, όσο και των εργαζόμενων.

Ειδικότερα στην ανωτέρω Οδηγία ορίζεται ότι η συμφωνία 
εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους ορισμένου χρό-
νου, οι οποίοι έχουν σύμβαση η σχέση εργασίας, όπως αυτές 
καθορίζονται από τη νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις 
ή την πρακτική κάθε κράτους – μέλους και ότι για να απο-
τραπεί η κατάχρηση, η οποία μπορεί να προκύψει από την 
χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων η σχέσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου, τα κράτη – μέλη ή και οι κοινωνικοί εταί-
ροι, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ειδικών τομέων ή και 
κατηγοριών εργαζομένων, πρέπει να λαμβάνουν ένα η περισ-
σότερα από τα αναφερόμενα μέτρα και να καθορίζουν:

Α] Τους αντικειμενικούς λόγους που να δικαιολογούν 
την ανανέωση τέτοιων συμβάσεων η σχέσεων εργασίας 
Β] Την μεγαλύτερη συνολική χρονική διάρκεια διαδοχι-
κών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
Γ] Τον αριθμό των ανανεώσεων τέτοιων συμβάσεων η σχέ-
σεων εργασίας.

Επίσης τα κράτη –μέλη κατόπιν διαβουλεύσεων με τους κοι-
νωνικούς εταίρους ή και οι κοινωνικοί εταίροι καθορίζουν, εφό-
σον παρίσταται ανάγκη, τις συνθήκες υπό τις οποίες συμβάσεις 
η σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου θεωρούνται «διαδοχικές» 
και χαρακτηρίζονται ως συμβάσεις η σχέσεις αορίστου χρόνου. 
Η πιο πάνω Οδηγία, η οποία δεν περιέχει κανόνες κοινοτικού 
δικαίου σαφείς και ορισμένους δεκτικούς απευθείας εφαρμο-
γής στην ελληνική έννομη τάξη, στοχεύει στην επίτευξη της 
αποτροπής της κατάχρησης να συνάπτονται διαδοχικές συμ-
βάσεις η σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Η επίτευξη της 
αποτροπής αυτής προϋποθέτει αρχικά την εξειδίκευση των 
συνθηκών υπό τις οποίες οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου θεωρούνται διαδοχικές και μπορούν να χαρακτηρι-
στούν ως αορίστου χρόνου και στη συνέχεια την λήψη από 
τον εθνικό νομοθέτη των απαραίτητων μέτρων προσαρμογής. 
Το κράτος – μέλος με σκοπό να αποτρέψει την καταχρηστι-
κή χρησιμοποίηση των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορι-
σμένου χρόνου, χωρίς να επιβάλλεται, σε περίπτωση σύναψης 
τέτοιων συμβάσεων, ο χαρακτηρισμός αυτών ως συμβάσεων 
αορίστου χρόνου, διαθέτει μεγάλη ευχέρεια επιλογής μεταξύ 
περισσοτέρων λύσεων, όπως η πρόβλεψη άλλων πρόσφορων 
κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη με σκοπό την προστασία 
του εργαζόμενου, ο οποίος υποχρεώνεται αδικαιολόγητα στη 
σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, 
που είναι αντίθετες στο συμφέρον του, αντί για τη σύναψη 
σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Μεταξύ των κυρώσεων 
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αυτών είναι η ακυρότητα των συναπτόμενων συμβάσεων με 
παράλληλη εξασφάλιση για τον εργαζόμενο των αποδοχών 
του για την παρασχεθείσα από εκείνον εργασία και αποζημί-
ωσης.

4/ Με τα Π.Δ. 81/2003 [ έναρξη ισχύος από 2-4-2003] 
και 164/2004, το οποίο αναφέρεται στους εργαζό-
μενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα [ έναρξη ισχύος από 19-7-
2004] η εθνική νομοθεσία εξειδίκευσε τις πιο πάνω συνθήκες.

Ειδικότερα:
Α] Στο άρθρο 5 Π.Δ. 164/2004 ορίζεται ότι : 

– Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, οι οποίες καταρτί-
ζονται και εκτελούνται μεταξύ του ιδίου εργοδότη και του ιδίου 
εργαζόμενου με την ίδια η παρεμφερή ειδικότητα και τους ίδιους 
η παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων 
αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών. 
– Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάρτιση των συμβάσεων αυ-
τών, εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, 
οι οποίοι υπάρχουν όταν οι επόμενες της αρχικής συμβά-
σεις συνάπτονται για την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών 
αναγκών, οι οποίες σχετίζονται ευθέως και αμέσως με την 
μορφή, το είδος η την δραστηριότητα της επιχείρησης. 
– Ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων σε κάθε περίπτωση 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρείς συμβάσεις, με την επιφύ-
λαξη των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 6.Σε περίπτω-
ση παράνομης κατάρτισης διαδοχικών, το άρθρο 7 του ιδίου 
Π.Δ. προβλέπει, ως κύρωση, την αυτοδίκαιη ακυρότητα των 
συμβάσεων αυτών και την καταβολή στον εργαζόμενο τόσο 
των αποδοχών για την εργασία που παρέσχε, εφόσον οι άκυ-
ρες συμβάσεις εκτελέστηκαν εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος, 
όσο και αποζημίωσης που είναι ίση με το ποσό που δικαιούται 
ο αντίστοιχος εργαζόμενος αορίστου χρόνου σε περίπτωση 
καταγγελίας της σύμβασής του. Επίσης θεσπίστηκε ποινική 
και πειθαρχική ευθύνη για την παράβαση των κανόνων αυτών. 
Επίσης και ενόψει του γεγονότος ότι η έναρξη ισχύος του Π.Δ 
164/2004 είναι η 19-7-2004, στο άρθρο 11 αυτού – ως μεταβα-
τικές διατάξεις- περιελήφθησαν ρυθμίσεις, οι οποίες εξασφα-
λίζουν την πιο πάνω προσαρμογή στην ανωτέρω Οδηγία και 
προβλέπουν την κατ εξαίρεση και υπό τις προϋποθέσεις που 
τάσσονται εκεί, μετατροπή των διαδοχικών συμβάσεων εργα-
σίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι διαδοχικές συμβάσεις κατά 
την παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ., οι οποίες έχουν συναφθεί 
πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ. [ δηλ. πριν από 19-7-2004] 
και ήσαν ενεργείς έως την έναρξη ισχύος αυτού, συνιστούν 
εφεξής σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπό τις εξής 
αθροιστικά συντρέχουσες προϋποθέσεις :

Α] Οι διαδοχικές συμβάσεις να έχουν συνολική χρονική δι-
άρκεια τουλάχιστον 24 μηνών έως την έναρξη ισχύος του Π.Δ., 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των ανανεώσεων συμβάσεων ή 
τρείς τουλάχιστον ανανεώσεις πέραν της αρχικής σύμβασης με 
συνολικό ελάχιστο χρόνο απασχόλησης 18 μηνών μέσα σε συ-
νολικό χρονικό διάστημα 24 μηνών από την αρχική σύμβαση 
Β] Ο ανωτέρω συνολικός χρόνος υπηρεσίας να έχει 
πράγματι διανυθεί στον ίδιο φορέα, με την ίδια η πα-
ρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς 
όρους εργασίας, όπως προβλέπεται στη αρχική σύμβαση 
Γ] Το αντικείμενο απασχόλησης κατά τη σύμβαση να 
αφορά σε δραστηριότητες που σχετίζονται ευθέως και 
αμέσως με πάγιες και διαρκείς ανάγκες του αντίστοι-
χου φορέα, όπως αυτές οριοθετούνται από το δημό-
σιο συμφέρον που υπηρετεί ο συγκεκριμένος φορέας. 
Δ] Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας να έχει παρασχεθεί 
κατά πλήρες η μειωμένο ωράριο εργασίας και σε καθή-
κοντα ίδια ή παρεμφερή με τα αναγραφόμενα στην αρ-
χική σύμβαση, η προϋπόθεση δε που τίθεται στο εδά-
φιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. πρέ-
πει να συντρέχει κατά τον χρόνο λήξης της σύμβασης. 
Η διαπίστωση της συνδρομής των πιο πάνω προϋπο-
θέσεων γίνεται ύστερα από αίτηση του εργαζόμενου 
προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή προς το Όργανο δι-
οίκησης του Νομικού Προσώπου, επί της θετικής η αρ-
νητικής κρίσης του οποίου αποφαίνεται το Α.Σ.Ε.Π. 
Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι, εφόσον δεν συ-
ντρέχουν οι τιθέμενες ως άνω προϋποθέσεις, δεν μπορεί να 
γίνει μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρό-
νου σε αορίστου χρόνου. Κατά συνέπεια, ενόψει των ανω-
τέρω συνταγματικών ρυθμίσεων και της προσαρμογής της 
ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/70/ΕΚ του 
Συμβουλίου της Ε.Ε., η οποία δεν επιβάλλει τον χαρακτη-
ρισμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, ακό-
μη και όταν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, 
ως συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, η διάταξη του 
άρθρου 8 του Ν 2112/1920 ούτε κατ επιταγή της Οδηγίας 
αυτής έχει εφαρμογή από 10-7-2002 μέχρι την έναρξη της 
ισχύος του Π.Δ. 164/2004, ούτε και μετά την έναρξη της 
ισχύος του, ούτε και η Οδηγία αυτή , η ισχύς της οποίας δεν 
ήταν άμεσης εφαρμογής και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και 
Κράτους ολοκληρώθηκε μόνο με την έκδοση του πιο πάνω 
Π.Δ. για την ενσωμάτωσή της στην ελληνική έννομη τάξη. 
Μετά ταύτα συμπεραίνεται ότι το Π.Δ. 164/2004 και μόνο 
ρυθμίζει από την έναρξη της ισχύος του όλα τα ανωτέρω σχε-
τικά ζητήματα.
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Βιογραφία
Γεννήθηκε στο Μέγα Ρεύμα της Κωνσταντινούπολης στις 

18 Μαΐου 1869 (ιουλιανό ημερολόγιο) ή στις 6 Safar (ο δεύ-
τερος μήνας) 1286 σύμφωνα με το ισλαμικό ημερολόγιο. Η 
χρονολογία γέννησης του Κωνσταντίνου Ψάχου παρέμενε 
για αρκετά χρόνια άγνωστη και ήταν αρκετά δύσκολο να 
προσδιοριστεί. Οι διάφοροι βιογράφοι του την τοποθετού-
σαν μεταξύ των ετών 1864-1876. Ήταν γιος της Εριφύλλης 
Δημητρίου και του Αλέξανδρου Γεωργίου που καταγόταν 
από την Κεφαλλονιά. Μέχρι και την αποφοίτησή του από 
την Κεντρική Ιερατική Σχολή χρησιμοποιούσε το όνομα 
«Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου», με το οποίο είχε επίσης κα-
ταγραφεί στα μητρώα των κατοίκων του Μεγάλου Ρεύμα-
τος. Κατά τη φοίτησή του στη Σχολή αυτή χρησιμοποίησε 
επίσης το «Κωνσταντίνος Α. Ψαχίδης». Στις δημοσιεύσεις 
του πάντως υπέγραφε ως «Κωνσταντίνος Α. Ψάχος», όνο-
μα το οποίο φαίνεται ότι αρχίζει να μεταχειρίζεται μετά την 
αποφοίτησή του από την Ιερατική Σχολή. 

Η ζωή του στην Κωνσταντινούπολη
Τα πρώτα γράμματα διδάχτηκε στην κοινοτική σχολή 

του Μεγάλου Ρεύματος, όπου όπως ο ίδιος εξομολογείται 
τον πήγαινε σηκωτό δια της βίας μεταφέροντάς τον στους 
ώμους του ο μπακάλης της γειτονιάς. Το 1881 αργότερα εκ-
βίασε την εισαγωγή του (ως υπεράριθμος και μη έχοντας 
συμπληρώσει την κατάλληλη ηλικία) στην Κεντρική Ιερα-
τική Σχολή ζητώντας επιμόνως να δει για το θέμα αυτό τον 
Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄. Στην Κεντρική Ιερατική Σχολή ο 
Ψάχος ολοκλήρωσε την εγκύκλιο μόρφωσή του και παράλ-
ληλα διδάχτηκε την Ψαλτική Τέχνη από τον αρμόδιο κα-
θηγητή και οικονόμο της Σχολής, αρχιμανδρίτη Θεόδωρο 
Μαντζουρανή. Είχε, εξάλλου, δείξει από μικρός την κλίση 
του στη μουσική, ένα ενδιαφέρον που υποστηριζόταν από 
τον θείο του Δημήτριο Παπαδόπουλο. 

Τον Μάιο του 1887 προσλήφθηκε ως Α΄ δομέστικος 
στον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού στον Γαλατά (σήμε-
ρα κατεδαφισμένος), με πρωτοψάλτη τον περιώνυμο Γε-
ώργιο Σαρανταεκκλησιώτη. Το 1891 έγινε Α΄ δομέστικος 
του πρωτοψάλτη Ευστράτιου Παπαδόπουλου στον Ιερό 
Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου του Σταυροδρομίου (γνω-
στός και ως «Παναγία του Πέρα»), θέση από την οποία 
έφυγε το 1892 για να μεταφερθεί στη Σμύρνη. Στη Σμύρ-
νη διορίστηκε ως πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίου Χα-
ραλάμπους του Γραικικού Νοσοκομείου Σμύρνης το 1892 
για ένα χρόνο. Παραιτήθηκε από εκεί λόγω της επιδημί-
ας χολέρας που είχε ξεσπάσει. Επέστρεψε τότε το 1893 

στην Κωνσταντινούπολη και διορίστηκε εκ νέου στον 
Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου του Σταυροδρομίου. Το 
1894 εργάστηκε για λίγους μήνες ως πρωτοψάλτης του Ιε-
ρού Ναού Αγ. Θεοδώρων Βλάγκας. Την ίδια χρονιά έγινε 
επίσης απόπειρα να διοριστεί ως πρωτοψάλτης στον Ιερό 
Ναό Αγίου Ιωάννου Καβάλας, όπου τελικά έψαλε μόνο 
μια Κυριακή του Οκτωβρίου 1894. Το 1895 έγινε πρωτο-
ψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου. Το 
1896 προσλήφθηκε ως πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγ. 
Γεωργίου, Μετόχι του Αγίου Τάφου στο Φανάρι, θέση στην 
οποία παρέμεινε μέχρι την αναχώρησή του για την Αθήνα. 
Εκεί όπου του δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσει πλήθος χει-
ρογράφων στη βιβλιοθήκη του Μετοχίου. 

Δίδαξε βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική, αλλά και ανώ-
τερα Ελληνικά και Θρησκευτικά σε διάφορες Σχολές (όπως 
στο Παρθεναγωγείο του Αγιοταφικού Μετοχίου Κωνστα-
ντινουπόλεως, όπου διορίστηκε το 1896, στις σχολές Μου-
χλίου και Ποτηρά, στη Σχολή του Πατριαρχικού Μουσικού 
Συλλόγου και στη Σχολή της Βλάγκας). Το 1895 πρωτοστά-
τησε στην ίδρυση του «Μουσικού Εκκλησιαστικού Συλλό-
γου Κωνσταντινουπόλεως», του οποίου διετέλεσε ειδικός 
γραμματέας το 1898 και όπου υπηρέτησε δραστήρια μέχρι 
το 1902, οπότε και παραιτήθηκε οριστικά. 

Η ζωή και δράση του στην Αθήνα
Το 1903, ο Μητροπολίτης Αθηνών Θεόκλητος και ο Δι-

ευθυντής του Ωδείου Αθηνών Γεώργιος Νάζος αποφάσισαν 
την ίδρυση Σχολής Βυζαντινής και Εκκλησιαστικής Μου-
σικής και για την πλήρωση της θέσης του διευθυντή της 
απευθύνθηκαν στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Ο 
Πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους και 
υπέδειξε τον Κωνσταντίνο Α. Ψάχο ως κατάλληλο πρόσω-
πο για τη θέση αυτή. Αρχικά είχε προταθεί για τη συγκε-
κριμένη θέση ο Ευστράτιος Παπαδόπουλος, ο οποίος όμως 
τελικώς δεν ήθελε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη 
για οικογενειακούς λόγους, κατά άλλους για λόγους οικο-
νομικούς. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1904 ο Ψάχος αναχώρησε για 

Κωνσταντίνος Ψάχος

Ο Κωνσταντίνος Α. Ψάχος (1869 – 1949)ήταν Έλλη-
νας λόγιος, παιδαγωγός, βυζαντινολόγος, μουσικός, 
συνθέτης, πρωτοψάλτης και μουσικολόγος. 
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την Αθήνα. Στις 23 του ίδιου μήνα η Σχολή άρχισε τη λει-
τουργία της. 

Στην Αθήνα πλέον επικεντρώθηκε όλη η δράση του και 
η οικογενειακή του ζωή. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1905 νυμ-
φεύθηκε την Ευανθία Αμερικάνου από τη Σμύρνη, ενώ 
κουμπάρος του ήταν ο επίσης μουσικός Δημήτριος Περι-
στέρης και το μυστήριο τέλεσε ο Μητροπολίτης Πεντα-
πόλεως και διευθυντής της Ριζαρείου Σχολής Νεκτάριος 
Κεφαλάς (ο μετέπειτα αναγνωρισθείς ως Άγιος). Η Ευαν-
θία Αμερικάνου-Ψάχου πέθανε στις 27 Οκτωβρίου 1922, 
σε ηλικία 45 ετών, έπειτα από βαριά νόσο. Το 1934, νυμ-
φεύθηκε στους Δελφούς τη δεύτερη σύζυγό του, Αμαλία 
Αρμάο. 

Το 1909 έγινε μέλος της ΕΛΕ, δηλαδή αμέσως μόλις αυτή 
δημιουργήθηκε, ενώ πρέπει να ήταν μέλος και άλλων εται-
ρειών. Το 1911 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης απέδωσε 
στον Ψάχο τον τίτλο του «Άρχοντος μουσικοδιδασκάλου 
και κληρικού της Πατριαρχικής Αυλής της Μεγάλης του 
Χριστού Εκκλησίας». 

Το 1919, ήρθε σε ρήξη με τη Διεύθυνση του Ωδείου Αθη-
νών από το οποίο αποχώρησε μαζί με τον Μανόλη Καλομοί-
ρη και ίδρυσε στις 20 Οκτωβρίου του ίδιου έτους το Ωδείο 
Εθνικής Μουσικής. Η δραστηριότητα της νέας αυτής Σχο-
λής συνέπεσε όμως με διάφορα καίρια περιστατικά στη ζωή 
του Ψάχου: ένα ατύχημα που τον καθήλωσε στο κρεβάτι για 
αρκετούς μήνες, η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή 
του παναρμονίου και ο θάνατος της συζύγου του Ευανθίας. 
Το 1922 έπαυσε οριστικώς η λειτουργία του. 

Ο Ψάχος εξέδωσε ένα μεγάλο ερευνητικό έργο και πραγ-
ματοποίησε πάμπολλες δημοσιεύσεις. Στα κείμενά του 
υπέγραφε συνήθως ως Κ.Α. Ψάχος ή με τα αρχικά Κ.Α.Ψ., 
σπανίως ολογράφως και σε πολλές περιπτώσεις με διάφο-
ρα ψευδώνυμα, όπως: Εις Ορθόδοξος, Σιωνίτης Ιερεμίας, 
Μουσικός Τηλέφιλος, Τέρπανδρος, Κωστάρας, Γέρων ερα-
σιτέχνης, Πάροικος, Παράξενος, Μαθηματικός, Υπόδουλος 
λυτρωθείς, κ.λπ. 

Μουσικό έργο
Μελέτησε τη Βυζαντινή Εκκλησιαστική, την Αρχαία Ελ-

ληνική, την ελληνική δημοτική και την οθωμανική και τουρ-
κική μουσική. Ανέδειξε πολλούς μαθητές ιεροψάλτες κατά 
την σταδιοδρομία του. Διακρίθηκε πολλάκις για τα έργα 
του. Εφεύρε επίσης ένα πληκτροφόρο μουσικό όργανο, το 
Παναρμόνιο, μαζί με τον μαθηματικό Στ. Βραχάμη, ειδικά 
για την πιστή απόδοση των διαστημάτων της βυζαντινής 
μουσικής. Προκειμένου για την κατασκευή του οργάνου 
αυτού, η μαθήτρια του Ψάχου Εύα Πάλμερ-Σικελιανού δι-
οργάνωσε έρανο και χρηματοδότησε και η ίδια τις εργασίες. 
Προς τιμήν της ο Ψάχος ονόμασε το όργανο «Εύειον Πα-
ναρμόνιον». Το Παναρμόνιο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 
1922 στο εργοστάσιο Steinmeyer στο Oettingen της Γερμα-
νίας και ολοκληρώθηκε το 1924. Συνολικά κατασκευάστη-
καν τρία παναρμόνια, δυο μικρά και ένα μεγάλο. Σήμερα τα 
δυο μικρά παναρμόνια βρίσκονται το ένα στην Εστία Νέας 

Σμύρνης και το δεύτερο στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Το μεγάλο παραμένει 
στη Γερμανία, καθότι, λόγω μιας περιπλεγμένης υπόθεσης, 
δεν έφθασε ποτέ στην Ελλάδα. 

Ο Ψάχος έγραψε έργα εκκλησιαστικής μουσικής αλλά 
μουσική για αρχαίες τραγωδίες, με αφορμή τις Δελφικές 
Εορτές του ζεύγους Σικελιανού. Αξιόλογες συνθέσεις του 
είναι το «Άξιον εστί» σε ήχο εναρμόνιο και η «Αποστολική 
περικοπή» σε δ΄ ήχο χρωματικό. Πρότεινε επίσης ένα είδος 
εναρμόνισης της Βυζαντινής μουσικής με τη χρήση (αντί 
για μία) δύο ή τριών συνηχητικών γραμμών. Το σπουδαι-
ότερο θεωρητικό του έργο είναι «Το οκτάηχον σύστημα 
της Βυζαντινής μουσικής, εκκλησιαστικής και δημώδους 
και το της αρμονικής συνηχήσεως», που γράφτηκε στην 
Αθήνα το 1941, αλλά εκδόθηκε πολύ αργότερα, μόλις το 
1978, με επιμέλεια και εισαγωγή του Γεωργίου Ι. Χατζη-
θεοδώρου. Κατέγραψε ακόμη ελληνική δημοτική μουσική, 
αξιοποιώντας τα σημειογραφικά συστήματα της Βυζαντι-
νή αλλά και της Ευρωπαϊκής μουσικής. Πρώτος ο Ψάχος 
εξέδωσε την Λειτουργία έντυπη με συνηχητική γραμμή, 
επίσης εξέδωσε το βιβλίο του «Ασίας Λύρα» στο οποίο 
αναλύει τα μακάμια. Το έργο αυτό περιέχει και άσματα 
της εξωτερικής ρυθμικής μουσικής και πολλά άλλα, δη-
μοσιευθέντα στα πρακτικά του άλλοτε Εκκλησιαστικού 
Μουσικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως και στην τότε 
εφημερίδα «Εκκλησιαστική Αλήθεια» του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. 

Σημαντικά έργα
· Λειτουργικόν (Αθήνα 1905)
· Ασίας Λύρα (Αθήνα 1908)
· Η Λειτουργία, τόμος Α΄ (Αθήνα 1909)
· Λειτουργικοί Ύμνοι (Αθήνα 1912)
· Η Παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής (Αθή-

να 1917)
· Το Οκτάηχον σύστημα της Βυζαντινής Μουσικής, 

εκκλησιαστικής και δημώδους και το της αρμονικής συνη-
χήσεως (Αθήνα 1941)

Επιμνημόσυνο
Το Ελληνικό κράτος αρνήθηκε να καταβάλλει μηνιαίως 

στον Ψάχο το υπεσχημένο ευτελές ποσό «δίκην συντάξε-
ως». Το 1932 ο τότε υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπαν-
δρέου τον διόρισε «μουσικό επόπτη» των ναών (με βαθμό 
γραμματέως Α΄). Όμως κατόπιν, ο σοφός και μουσικότατος 
αυτός Έλληνας αφέθηκε στάσιμος επί σειρά ετών στον ίδιο 
βαθμό και πέθανε λησμονημένος στην Αθήνα το 1949, χω-
ρίς ποτέ είτε να προαχθεί τιμητικά, είτε να προσληφθεί ως 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο σε ειδικά θεσπισμένη γι’ αυ-
τόν έδρα εθνομουσικολογίας (παρά τις σχετικές επίμονες 
προσπάθειες του Μανόλη Καλομοίρη), είτε τέλος να εκλε-
γεί Ακαδημαϊκός. Πολύ αργότερα πήρε το όνομά του η οδός 
Ψάχου Κωνσταντίνου στη Νέα Σμύρνη,νότιο προάστειο της 
Αθήνας, στην Ελλάδα.
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ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ...
της Mary Cherry

Βουίζει η καλοσύνη, τρυπά το φως
Μεθάνε τα αμπέλια

Πίνουν τον τρύγο το Σεπτέμβρη
Λαμπερό τρεχούμενο νερό
Απ' το φυτό «Σατούρνα»

Νιφάδα αφράτη, αμμουδάτη
Μικρό ψαράκι στρογγυλό

Χωρίς κανένα λαιμοκόκκαλο
Μόνο με μυζητήρα

Ζει στο βάθος του ωκεανού
Κάνει γιουρούσι στο κοσμοπνεύμα

Του ασυνείδητου άνευ αναπνευστήρα.
Αν πιαστεί και είναι εφικτό !

Τρως το Θεό.
Μια μπουκιά να πάει

Στην καρδιά
Και ο Θεός έχει ...

Λογοτεχνική γωνιά
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ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, απεβίωσε ο φιλόμουσος και 
ένθερμος φίλος της ιεροψαλτικής τάξεως, Σπύρος Μεταξάς. 
Ο αείμνηστος κατάγονταν από τα Χανιά Κρήτης και είχε 
σπουδάσει στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διακρίθηκε στον επιχειρηματικό 
χώρο και κατά τα τελευταία έτη ήταν Αντιπρόεδρος και Γενι-
κός Διευθυντής στην ανώνυμη εταιρεία «ΑΔΑΜΗΣ ΝΑΥΤΙ-
ΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Α.Ε.». Επίσης, είχε χρηματίσει πολιτευτής 
της «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ».

Αιωνία αυτού η μνήμη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ
(1932-2021)

 Την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, απεβίωσε πλήρης 
ημερών ο παλαίμαχος συνάδελφος Νικόλαος Σπανάκης. Τα 
«Ι.Ν.» και ο Σύνδεσμός μας εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυ-
πητήριά τους προς τα τέκνα του μεταστάντος κ.κ. Ζωή, Εμ-
μανουήλ και Βασίλειο-Πέτρο (βουλευτή της Β3 Περιφέρειας 
Νοτίου Τομέα Αθηνών με το κόμμα της «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑΣ»).

Η εξόδιος ακολουθία του αειμνήστου Νικολάου τελέσθηκε 
σε στενό οικογενειακό κύκλο (λόγω των μέτρων προστασίας 
της δημόσιας υγείας) στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτή-
ρος Μοσχάτου Αττικής, το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου 2021 και 
ώρα 12.30΄ μ.μ. και ακολούθησε ο ενταφιασμός στο Κοιμητήριο 
Παλαιού Φαλήρου Αττικής.

Ο αείμνηστος Νικόλαος μεγάλωσε στο Μοσχάτο, όπου και 
ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Αποφοίτησε από το 
Φυσικομαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
έλαβε πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής και Ευρωπαϊκής Μου-
σικής από το Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Μαζί με την αείμνη-
στη σύζυγό του, εκπαιδευτικό Παρασκευή Παπαδόγκωνα 
(†1992), ίδρυσαν την δεκαετία του 1960 το πρότυπο ιδιωτικό 
εκπαιδευτήριο «Εκπαιδευτήριο Παπαδόγκωνα-Σπανάκη», 
το οποίο λειτούργησε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970. 
Υπηρέτησε την πολιτική παράταξη της «ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑΣ» από της ιδρύσεώς της. Από την Κυβέρνηση Κωνστα-
ντίνου Καραμανλή διορίσθηκε Πρόεδρος του Εθνικού Στα-
δίου Μοσχάτου, ενώ στις δημοτικές εκλογές του 1977 ήταν 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Επιμέλεια : Σπυρίδων Ι. Καμπίτσης,

Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου μας, Ιεροψάλτης – Καθηγητής Β.Ε.Μ. – Δικηγόρος

ΓΑΜΟΙ
Την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 και ώρα 6.00΄ μ.μ., στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού Νέας Πεντέλης Αττικής, τελέσθηκαν οι 

γάμοι του κ. Μιχαήλ Ερσωτέλου (πρωτότοκου υιού του αειμνήστου επιτίμου Προέδρου μας, Θεολόγου) και της κ. Γεωργίας 
Καπράλου. Κουμπάρος ήταν ο κ. Παναγιώτης Ξενάκης.

Το Ιερό Μυστήριο ευλόγησε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Μάξιμος Ευθυμιάδης, ενώ συμμετείχαν ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. του 
Οικουμενικού Θρόνου π. Ιωάννης Σαββάκης και ο Ιερολογ. Αρχιδιάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος 
και Υμηττού π. Ιωάννης Μαλάμης. Τους Ύμνους έψαλαν οι συνάδελφοι κ.κ. Πέτρος Πάτρας, Ανδρέας Αναστασιάδης-Χατζής, 
Σπυρίδων Καμπίτσης, Ζαχαρίας Κοντοφρύδης και Ιωάννης Λεόντιος.

Ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση στο κέντρο «Ο ΤΕΛΗΣ» (έναντι της Ιεράς Μονής Πεντέλης).
Ευχόμαστε ολόψυχα στους νεονύμφους να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΠΕΝΘΗ
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υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Μοσχάτου με τον υπερ-
κομματικό συνδυασμό του Διονύση Θεοφιλάτου. Διορίσθη-
κε Πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης «Νέας Δημοκρατίας» 
Μοσχάτου, θέση στην οποία επανεξελέγη επί σειρά ετών, ενώ 
επί προεδρίας Ευαγγέλου Αβέρωφ και, εν συνεχεία, Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη χρημάτισε Πρόεδρος της Β1 Νομαρχια-
κής της «Νέας Δημοκρατίας», συμβάλλοντας τα μέγιστα, 
μαζί και με αξιόλογους συνεργάτες του, για την ίδρυση νέων 
Τοπικών Οργανώσεων και παραρτημάτων Τοπικών Οργανώ-
σεων του κόμματος. Τέλος, υπήρξε εκλεγμένο μέλος της Κε-
ντρικής Επιτροπής της «Νέας Δημοκρατίας».

Ο αείμνηστος Νικόλαος υπήρξε επί δεκαετίες μέλος της 
Βυζαντινής Χορωδίας του αοιδίμου Λαμπαδαρίου του Κα-

Την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 7.00΄ μ.μ., και με απόλυτη 
τήρηση όλων των υφιστάμενων υγειονομικών μέτρων, τελέσθηκε 
στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου (κάτωθεν της Ακροπόλεως 
των Αθηνών) Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, σε 
ανάμνηση του κηρύγματος του Αγίου ενδόξου Πρωτοκορυφαίου 
Αποστόλου Παύλου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Ελλάδος, προς 
τους Αθηναίους, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκό-
που Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄.

Την Κυβέρνηση της Ελλάδος εκπροσώπησε η Υφυπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέττα Μακρή, ενώ παρέστησαν 
ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κων/νος Μπακογιάννης, Αρχιερείς, εκ-
πρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, των ενόπλων δυνάμεων και των 
σωμάτων ασφαλείας, κληρικοί και λαϊκοί.

Υπό την διεύθυνση του Προέδρου μας κ. Ηλία Ρεδιάδη-Τού-
μπα, η Βυζαντινή Χορωδία του Συνδέσμου, αποτελούμενη από 
τον Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Ειρηναίο Γεωργόπουλο και τους συνα-
δέλφους κ.κ. Γεώργιο Αναστασίου, Γεώργιο Εγγλέζο, Ευστάθιο 
Κάκο, Σπυρίδωνα Καμπίτση, Ανδρέα Καραούλη, Ευρυβιάδη Κα-
τσουλιά, Αντώνιο Κοτοπούλη, Γεώργιο Κυριακόπουλο, Βασίλειο 
Λαμπάκη, Άγγελο Μιχαλόπουλο, Κων/νο Μιχαλόπουλο, Λεωνί-
δα Νιάρχο, Δημήτριο Πολυχρονόπουλο, Ηλία Σερασκέρη, Πλού-
ταρχο Σκόρδα, Αθανάσιο Τσώνο, Νικόλαο Φαρατζή και Νικόλαο 
Χαλδαιάκη, απέδωσε τους Ύμνους της Ιεράς Ακολουθίας.

Οφείλουμε να σημειώσουμε, ότι η Ακολουθία μεταδόθηκε 
απευθείας μέσω των τηλεοπτικών σταθμών «ΕΡΤ2» και «ΕΡΤ 
WORLD» και από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της 
Ελλάδος.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την Ακολουθία 
του Εσπερινού, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου : https://www.
youtube.com/watch?v=FpuQUl828rA.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Την Κυριακή της Πεντηκοστής 20 και την Δευτέρα του Αγί-
ου Πνεύματος 21 Ιουνίου 2021, τελέσθηκε η Ιερά Πανήγυρις του 
Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Βύρωνος Αττικής, 
προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος 
και Υμηττού κ. Δανιήλ.

Τους Ύμνους της Εορτής έψαλαν ο Πρωτοψάλτης του Ι. Ναού 
κ. Ιωάννης Φλάκας και ο Λαμπαδάριος του Ι. Ναού κ. Αναστά-
σιος Τσώνης, τους οποίους, στην Ακολουθία του Εσπερινού, 
πλαισίωσαν συνάδελφοι, μεταξύ δε αυτών και οι κ.κ. Σπυρίδων 
Καμπίτσης, Χρήστος Σπατιώτης, Βασίλειος Χρυσανθόπουλος, 
Νικόλαος Φλάκας, Κωνσταντίνος Σακκάς, Παναγιώτης Καφε-
τζόπουλος και Διονύσιος Θανασούλης. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

θεδρικού Ιερού Ναού Αθηνών, Ευαγγέλου Π. Τζελά, με την 
οποία και συμμετείχε σε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό (με κορυφαία την συμμετοχή του στο Βατικανό, 
με την παρουσία του Πάπα Ιωάννου-Παύλου Β΄, όταν και η εν 
λόγω Χορωδία συνόδευσε την παγκοσμίως γνωστή ηθοποιό 
κ. Ειρήνη Παπά). Διετέλεσε δε επί σειρά ετών ιεροψάλτης στον 
Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Μοσχάτου.

Αιωνία αυτού η μνήμη.
ΠΗΓΗ: https://www.mymoschato.gr/2021/04/apeviose-o-

sympolitis-mas-nikolaos-sp.html 
* Το 40θήμερο μνημόσυνο του αειμνήστου Νικολάου Σπα-

νάκη τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος 
Μοσχάτου, την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 (του Τυφλού), κατά 
το οποίο τους Ύμνους απέδωσε ολιγομελές κλιμάκιο της Βυ-
ζαντινής Χορωδίας του Συνδέσμου μας υπό τον Πρόεδρό μας 
κ. Ηλία Ρεδιάδη-Τούμπα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
(1949-2021)

Με λύπη πληροφορηθήκαμε, ότι προ μηνών απεβίωσε ο 
συνάδελφος Γεώργιος Θεοδοσίου. Γεννημένος στο Αίγιο, 
σπούδασε Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική στην Πάτρα. 
Υπηρέτησε στην Ελληνική Αστυνομία. Έψαλε σε διάφορους 
Ιερούς Ναούς στην Πάτρα και στην Αττική (ενδεικτικά, ως 
Πρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολά-
ου Νικαίας και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νικαί-
ας).

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ



ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 15

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΥ 
Καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών, 

Μουσικοσυνθέτη

ΑΘΗΝΑ 2020

ΤΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟ
ΖΗΤΗΜΑ

ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ

ISBN: 978-618-84255-1-4

Βιογραφικό Σηµείωµα Εισηγητή

Ο Νίκος Φυλακτός γεννήθηκε στο Βρότσλαβ της 
Πολωνίας το 1950. Είναι γιος του γιατρού Φίλιππου 
Φυλακτού από το Βελβεντό Κοζάνης και της 
Ευαγγελίας, το γένος Φωτογράφου από την Ηράκλεια 
Σερρών καθώς και ανιψιός του µουσικού και ποιητή 
Νίκου Φυλακτού του οποίου τα τραγούδια έχουν άµεση 
σχέση µε την µουσική παράδοση του Βελβεντού. Οι 
γονείς του µετά την λήξη του Εµφυλίου Πολέµου 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και 
έζησαν 30 χρόνια ως πολιτικοί πρόσφυγες στην 
Πολωνία. Άρχισε να γράφει µουσική σε ηλικία 11 
χρονών. Η «Μικρή Φαντασία» για πιάνο που την έγραψε 
το 1963 (13 χρονών) παίζεται σήµερα από αρκετούς 
µαθητές των Ωδείων. Σε ηλικία 16 χρονών γράφει τη 
µουσική για θέατρο βασισµένη πάνω στο έργο του 
αναγεννησιακού Πολωνού συγγραφέα Γιάν 
Κοχανόβσκι. Ήταν το «∆ιώξιµο των Ελλήνων 
Πρεσβευτών» που παίχτηκε στο Ζγκοζέλετς το 1966. 
Τότε ακόµα χωρίς να έχει ιδιαίτερες µουσικές γνώσεις, 
συνθέτει για µικτή χορωδία το ποίηµα του Φώτη 
Αγγουλέ «Ένα Νησάκι» που αρκετές φορές το 
τραγούδησε και η «Μικτή Χορωδία του Πολιτιστικού 
Κέντρου του ∆ήµου Ηρακλείου -Αττικής».

Από το 1968 αρχίζει τις συστηµατικές µουσικές 
σπουδές. Αρχικά στο Βάουµπζιχ στη Μέση Μουσική 
Σχολή (1968-1970) που την τελειώνει στο Πόζναν το 
1972, στο θεωρητικό τοµέα µουσικής θεωρίας και 
διεύθυνσης χορωδίας στην τάξη του Στανίσλαβ 
Κουλτσίνσκι. Στα χρόνια 1968-70 παίζει 2ο κλαρινέτο 
στη Συµφωνική Ορχήστρα του Βάουµπζιχ, ενώ από το 
1971-74, είναι µέλος της Πανεπιστηµιακής Χορωδίας 
του Πόζναν. Το 1972 µαζί µα τον καθηγητή του της 
∆ιεύθυνσης οργανώνει το χορωδιακό συγκρότηµα των 
Μαντρυγκαλιστών.

Από το 1972 ως το 1977 σπουδάζει σύνθεση στην 
Ανώτατη Κρατική Μουσική Σχολή στην τάξη του 
διακεκριµένου Πολωνού συνθέτη και καθηγητή 
Φλόριαν Ντοµπρόβσκι(1913- 2002).Το 1973 
εµφανίζεται στο Πόζναν σαν συνθέτης µε την «Σονάτα» 
του για πιάνο µε την οποία και διακρίνεται. Τον ίδιο 
χρόνο οργανώνει και την «Οµάδα Νέων ∆ηµιουργών». 
Στα χρόνια 1974-1976 συµµετέχει σε σεµινάρια νέων 
συνθετών που οργάνωσε η παγκόσµια µουσική 
οργάνωση Jeunesses Musicales. Το 1976 το έργο του 
«Εναλλαγές» για φλάουτο, βιολί, βιόλα και κόρνο 
παίζεται στο Ελσίνκι της Φιλανδίας στην Ακαδηµία Ζαν 

Σιµπέλιους. Από τότε ανοίγει ο δρόµος για την ∆υτική 
Ευρώπη: Αγγλία, ∆υτική Γερµανία, Ιταλία, όπου 
παίζονται έργα του.

Στην Ελλάδα έρχεται για πρώτη φορά το 1978 όπου θα 
ζήσει πια µόνιµα. Την πρώτη εµφάνιση στη χώρα µας 
την κάνει το 1980 στις «Μέρες Σύγχρονης Μουσικής» 
που οργάνωσε το «Τρίτο Πρόγραµµα» µε το γνωστό στο 
εξωτερικό έργο του «Εναλλαγές» που έγραψε το 1974.
Το 1982 συνεργάστηκε µε την Ραδιοφωνία του 3ου 
Προγράµµατος της ΕΡΤ-1 και το 1983 µε την 
Ραδιοφωνία της ΕΡΤ-2. Αξίζει να πούµε ότι η εκποµπή 
του «Μουσική στις Γειτονικές µας Χώρες»,απέκτησε 
µεγάλη ακροαµατικότητα.

Από το 1984 διευθύνει την «Μικτή Χορωδία» του 
Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής. 
Από το 1985 ως το 2008 ήταν Καλλιτε-χνικός 
∆ιευθυντής του «Ωδείου Χαϊµαντά» ενώ από 1985 ως 
το 1996 ήταν Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του «Ωδείου 
Αλίµου» καθώς και του Ωδείου Ριζοπούλου (1992 
-2003). Από το 1996 ως το 2013 τέλη τα καθήκοντα του 
Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή στο Ωδείο Πεντέλης – 
Τουρναβίτη όπως και στο ∆ηµοτικό Ωδείο των Άνω 
Λιοσίων από το 2003-2008. Από το 2005 ως το 2008 
διηύθυνε την Πολυφωνική Χορωδία του ∆ήµου 
∆υστείων της Νότιας Εύβοιας. Ενώ από το 2008 µέχρι 
της 18η Ιανουαρίου του 2015 διεύθυνε την παιδική 
χορωδία του Πνευµατικού Κέντρου «Άγιος Γεώργιος» 
στο Αλιβέρι.

Ο Νίκος Φυλακτός είναι κάτοχος του τίτλου Μάστερ της 
Τέχνης. Το όνοµά του βρίσκεται ήδη σε αρκετές 
µουσικές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά. Το 1985 
συµµετείχε στα « Ηράκλεια » της Κρήτης µε το έργο 
«Ηχολαβύρινθος». και το 1986 στο ίδιο φεστιβάλ µε το 
µουσικό του δράµα «Χώρα των Ονείρων». Τα έργα του 
διηύθυναν οι: Θόδωρος Αντωνίου, Αλκης 
Παναγιωτόπουλος, Αλίπι Νάϊντενοφ, Γιέζυ Βελάνικ, 
Τζιώρτζο Ρέντα κ.α. Το 1985 ανανεώνει τους δεσµούς 
του µε την Πολωνία και ιδιαίτερα µε τις Μουσικές 
Ακαδηµίες της Κρακοβίας και του Πόζναν διδάσκοντας 
περιοδικά την ιστορία της ελληνικής µουσικής.

Σπούδασε την Εκκλησιαστική Μουσική κοντά στους Απ.Βαλληνδρά,
Ευαγ.Τζελά, Σπ.Περιστέρη, ∆.Μαυραγάνη, ∆ιον.Ηλιόπουλο.
Μονωδία στην κ.Αν.Μανταλενάκη.
Θεωρητικά µε τους Κ.Κωνσταντάρα & Στεφ.Βασιλειάδη.

Έχει εκδόσει τρία(3) επιστηµονικά συγγράµµατα, όλη την σειρά των διδακτικών
σηµειώσεων για χρήση σπουδαστών Σχολών Β.Ε.Μ & επτά(7) ψηφιακούς δίσκους.

Έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον 200 εκδηλώσεις στην Ελλάδα & το εξωτερικό
(Κων/πολη,Κύπρο,Βουλγαρία,Ρουµανία,Μ.Βρεταννία,Εθνική Λυρική Σκηνή,Μέγαρο Μουσικής Αθηνών),
έχει συµµετάσχει σε τρία (3)διεθνή Συνέδρια (Βυζαντινή Ακαδηµία Κύπρου,Ίδρυµα Βυζαντινής Υµνολογίας 
Πανεπιστηµίου του Πίτσµπουργκ),έχει τιµηθεί µε διακρίσεις & επαίνους.

Οργάνωσε & παρουσίασε τουλάχιστον 300 εκποµπές στους Ρ/Σ «Πειραϊκή Εκκλησία»,
«Εκκλησίας της Ελλάδος» ΕΤ1, ΕΤ2,ΤΗΛΕ ΑΣΤΥ, MEGA,ANTENNA,EXTRA ,PIK,ΑLTER.

Συµµετείχε στην ∆ιοίκηση του Πανεπιστηµίου Αθηνών σαν µέλος της Συγκλήτου του (1985-1987)
καθώς & Γεν.Γραµµατέας του Π.Σ.Ιεροψαλτών( 1987-1990).

∆ηµοτικός Σύµβουλος Μοσχάτου καθώς & υποψήφιος περιφερειακός Σύµβουλος.

∆ίδαξε στην Μέση και Ανωτέρα εκπαίδευση,στο Ελληνικό Ωδείο,στην Σχολή Β.Ε.Μ του Ι.Ν Ζωοδόχου Πηγής Ακαδηµίας. 
Ιδρυτής και ∆ιευθυντής του αναγνωρισµένου από το κράτος Ωδείου "ΦΟΡΜΙΓΞ". Πρόεδρος του Συνδέσµου Ιεροψαλτών 
Περιφέρειας Αττικής απο το 2017.

O Hλίας Ρεδιάδης-Τούµπας γεννήθηκε στην Αθήνα στα 1967.
Περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του
στο Α΄ Πρότυπο Γυµνάσιο Αρρένων (Πλάκα).

Πτυχιούχος Θεολογικής Σχολής Αθηνών
Πτυχιούχος Β.Ε.Μ
Πτυχιούχος Αρµονίου
Πτυχιούχος Ιεροψάλτης

Κάτοχος επίσης :
Πτυχίου Μονωδίας, ∆ιπλώµατος  Μουσικοδιδασκαλου, ∆ιπλώµατος Β.Ε.Μ.
Master στην Εκκλησιαστική Μουσική-Χριστιανική Τέχνη & Λατρεία απο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Ειδικεύσεως στην Οργάνωση & ∆ιαχείριση πολιτιστικών Μονάδων.

∆ίδαξε :
• Σχολή Λαµπίρη Θεολόγος-Μουσικός
• ∆ΛΕΝ σαν Θεολόγος
• ΑΕΣΑ σαν Μουσικός
• ∆ΙΕΚ Αιγάλεω σαν Θεολόγος-Μουσικός
• Ελληνικό Ωδείο
• Ωδείο Τέχνης
• Ωδείο  Όπερα
• ∆ηµοτικό Ωδείο Μοσχάτου
• Σχολή Β.Ε.Μ Ι.Μ.Πειραιώς.

∆ιευθυντής :
• Σχολής Β.Ε.Μ ∆ήµου Μοσχάτου
• Σχολής Β.Ε.Μ «ΦΟΡΜΙΓΞ»

Πρωτοψάλτης-Χοράρχης
• Ι.Ν Αγ.Αρτεµίου Παγκρατίου
• Ι.Ν Αγ.Αθανασίου Θησείου
• Μητροπολιτικού Ναού Πειραιώς
• Καθεδρικού Ναού Μεταµορφώσεως Μοσχάτου
• Ι.Ν.Αγ.Παντελεήµονος Αχαρνών.

ISMN: 979-0-9016144-3-7

ΗΛΙΑ Κ.ΡΕΔΙΑΔΗ-ΤΟΥΜΠΑ 
Μ.α Θεολογίας-Μουσικολόγου

ΑΘΗΝΑ 2020

«Χορός
Ιερών

Υμνωδών»
Εγχειρίδιο για 

την συγκρότηση, την δομή,
τις τεχνικές

& την χρηματοδότηση 
ενός Εκκλησιαστικού χορού.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
"ΩΔΕΙΟΥ ΦΟΡΜΙΓΞ"




