
Η Παιδική - Μικτή Χορωδία Πατρών
«CANTELENA»

Η Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων της
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΔΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 Η Βυζαντινή - Παραδοσιακή Χορωδία «Θεόδωρος Φωκαεύς»  
ιδρύθηκε στην Αποστολική πόλη των Πατρών  στις 17 Σεπτεμβρίου 2005, χάρη 
στην πρωτοβουλία του γνωστού Ορθοπαιδικού ιατρού και προέδρου της 
Γεωργίου  Βέργου και του διακεκριμένου Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής και 
εξαίρετου  Πρωτοψάλτη του Ι. Ν. Αγ. Σοφίας Πατρών Χαράλαμπου 
Θεοτοκάτου.  Περιλαμβάνοντας κυρίως   νέους και πολλά υποσχόμενους 
μελωδούς,  αλλά και έμπειρους γνωστούς Ιεροψάλτες της πόλης μας, η  
χορωδία γρήγορα αναδείχθηκε και  καθιερώθηκε ως ένα αξιοζήλευτο  
πολιτιστικό σύνολο στον χώρο της Βυζαντινής – Παραδοσιακής μουσικής της 
πόλης των Πατρών και της χώρας μας, πραγματοποιώντας έναν ευγενή αγώνα 
για την  διάσωση  και διάδοση  της Ελληνοχριστιανικής  μουσικής μας  
κληρονομιάς. Το όνομά της, το πήρε η  χορωδία από το μεγάλο δάσκαλο της 
Βυζαντινής Μουσικής Θεόδωρο Παπαπαράσχου Φωκαέα, ο οποίος υπήρξε 
Πρωτοψάλτης, Δάσκαλος της Εκκλησιαστικής Μουσικής, κορυφαίος 
συγγραφέας και εκδότης μουσικών βιβλίων,  ακούραστος πρωτεργάτης  της 
Βυζαντινής μας Υμνογραφίας.

 Στα 12 χρόνια μουσικής της ιστορίας,  η  Βυζαντινή - Παραδοσιακή 
χορωδία «Θεόδωρος Φωκαεύς» συμμετείχε με επιτυχία  σε σημαντικά 
πολιτιστικά γεγονότα της πόλης των Πατρών, αλλά και όλης της Ελλάδας και 
του απανταχού Ελληνισμού. Παράλληλα, στην 12ετή πορεία του ο Βυζαντινός 
χορός έχει να παρουσιάσει  8 αξιοζήλευτες  δισκογραφικές  παραγωγές, που 
καλύπτουν επικαίρως όλες τις μεγάλες εορτές της Χριστιανοσύνης. Από τη 
πολιτιστική διαδρομή της χορωδίας, ξεχωρίζουν οι βραβεύσεις της από το 
Βασιλικό ζεύγος της Σερβίας το 2010, με την «Ύψιστη Μουσική τιμητική 
διάκριση», η απονομή της «Πατριαρχικής ευλογίας» του Παναγιωτάτου 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου το 2012, μετά την επίσημη 
εκδήλωση – συναυλία  του Οικουμενικού Θρόνου  που  πραγματοποίησε στον 
Ι. Ν. Αγ. Τριάδος Σταυροδρομίου, στην Κωνσταντινούπολη, η τιμητική μουσική 
διάκριση  που έχει λάβει από την Γαλλική Ακαδημία Επιστημών για τον 
ψηφιακό δίσκο των «Πρωτοκλητείων 2008», για την μουσική του ποιότητα και 
την αρτιότητα παραγωγής του, το «Ευεργετήριο γράμμα» του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου το 2015, για την δεκαετή συμβολή 
της στην πνευματική και πολιτιστική ζωή της πόλης των Πατρών και της 
κοινωνίας μας, η ξεχωριστή τιμητική συμμετοχή και διάκριση στο 11ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Αιγαίου, στην Ερμούπολη της Σύρου, τον Ιούλιο του 2015. Φέτος η 
Χορωδία είναι υποψήφια για τα μουσικά βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας 
Αθηνών, με την αφορμή της νέας του έκδοσης ενός συλλεκτικού, μουσικού 
λευκώματος της 12ετούς πολιτιστικής ιστορίας του.   

Βυζαντινή - Παραδοσιακή χορωδία
«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΚΑΕΥΣ» 

 Η Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων δημιουργήθηκε το 2012, 
ως αποτέλεσμα της ιδρύσεως Τμήματος Ελληνικής Μουσικής και 
Παραδοσιακών Οργάνων στη Φιλαρμονική Εταιρία - Ωδείο Πατρών (2010). 
Ιδρυτής και υπεύθυνος διεύθυνσης και διδασκαλίας είναι ο Γιάννης 
Παναγιωτόπουλος, καθηγητής παραδοσιακών μουσικών οργάνων και 
οργανοποιός. 

 Το ρεπερτόριο της ορχήστρας ταξιδεύει από τη Θράκη ως την 
Κρήτη («Της θάλασσας και της αγάπης – 2012), από το γαλάζιο και την 
αλμύρα του Αιγαίου («Μεσοπέλαγα αρμενίζω» - 2016), ως τα πλούσια 
στολίδια και ηχοχρώματα της Πόλης και τα παράλια της Μ. Ασίας 
(«Μούσα άραγε τι τρόπος είναι να σε πω;» - 2013).

 Παράλληλα, καθιερώθηκαν κάθε χρόνο ως θεσμός οι 
χριστουγεννιάτικες συναυλίες με κάλαντα και διηγήματα του 
Δωδεκαημέρου από πολλές περιοχές της Ελλάδας («Να τα πούμε;» - 
2012-2017), καθώς επίσης και πασχαλινές συναυλίες σε συνεργασία με 
διακεκριμένες χορωδίες («Τα Πάθη σου Κύριε» - 2012) και παρουσίαση 
ύμνων της Μεγάλης Εβδομάδας «εν χορδαίς και φωνάς» σε μελοποιημένη 
ποίηση του Νίκου Γκάτσου («Επί ξύλου Βλέπουσα» - 2017). 

 Ταυτόχρονα, η ορχήστρα εντρυφά στη μουσική των Ρωμιών 
Συνθετών της Πόλης κατά τον 17ο αιώνα και τη συμβολή τους στη 
διαμόρφωση της λόγιας μουσικής της Ανατολής («Ρωμιοί Συνθέτες της 
Πόλης 17ος-18ος αιώνας» - 2017). 

 Το δυναμικό της ορχήστρας αριθμεί τους είκοσι και πλέον 
μουσικούς, με πληθώρα παραδοσιακών οργάνων, όπως η πολίτικη λύρα, η 
κρητική λύρα, το ούτι, το στεριανό λαούτο, το πολίτικο λαούτο, το 
κανονάκι, η φλογέρα αλλά και όργανα της Δύσης, όπως το βιολί και το 
κοντραμπάσο.

 Η χορωδία “Cantelena” είναι μια νέα χορωδία που ιδρύθηκε το 
Σεπτέμβριο του 2016, ξεκινώντας τη διαδρομή της στα πολιτιστικά δρώμενα της 
Πάτρας θέλοντας να καλύψει το κενό της σύγχρονης χορωδίας στην πόλη. Στην 
Cantelena, λειτουργούν τα χορωδιακά τμήματα: Προπαιδική Χορωδία, Παιδική 
Χορωδία, Μικτή Χορωδία, Studio Φωνητικής, Θεατρική Ομάδα, ενώ λειτουργεί 
και τμήμα Pre-Junior που αφορά παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών.

 Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας, τα χορωδιακά τμήματά της Cantelena, 
μεταξύ άλλων, έδωσαν συναυλίες στην Πάτρα, στο Διεθνές Φεστιβάλ του 
Ναυπλίου, στο Φεστιβάλ του Δ.Ω. Λάρισας και ήταν επίσημη προσκεκλημένη 
στο Μουσικό Πασχαλινό Φεστιβάλ της Σόφιας, της Βουλγαρίας. Οργάνωσε και 
πραγματοποίησε  το 1ο  «Cantelena’s Festival» στην Πάτρα. Συμμετείχε στην 
Ιστορική Συναυλία «Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη Θεοδωράκη» στο 
Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας και επίσης συμμετείχε με απόλυτη επιτυχία 
στο 2ο Διεθνές Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Χορωδιών, που διοργανώνει η “Interkul-
tur” στην Καλαμάτα, αποσπώντας χρυσό μετάλλιο στις κατηγορίες Παιδική, 
Γυναικεία, Μικτή. Καλλιτεχνική  υπεύθυνη  της  Cantelena είναι η μαέστρος 
κα. Ελένη Παπαδοπούλου - Αραβαντινού, ενώ στο συνοδευτικό πιάνο παίζει 
η Μαρίνα Μυλωνά.
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«Αινείτε τον Θεόν
εν χορώ και οργάνω»

ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ 2017

Μουσική Συνάντηση Χορωδιακής και
Παραδοσιακής - Οργανικής Μουσικής

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017      ΩΡΑ 8:00 μ.μ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Σε συνεργασία με το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 

Με την Υποστήριξη: 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΠΑΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Η Βυζαντινή – Παραδοσιακή χορωδία
«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΚΑΕΥΣ» 

Η Παιδική – Μικτή Χορωδία Πατρών
«CANTELENA»

Η Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων της
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΔΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Υπό την Αιγίδα:

ΧΟΡΗΓΟΙ 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΤΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έναρξη - Παρουσίαση Εκδήλωσης: Γεώργιος Βέργος, 
Πρόεδρος Βυζαντινής - Παραδοσιακής Χορωδίας «Θεόδωρος Φωκαεύς»

Βυζαντινή - Παραδοσιακή Χορωδία «Θεόδωρος Φωκαεύς»
1. Εις πολλά έτη 
2. Ως των Αποστόλων Πρωτόκλητος - Απολυτίκιον - Ήχος Δ΄
3. Τον κήρυκα της πίστεως - Δοξαστικόν - Ήχος Πλ. Δ΄
4. Αινείτε - Μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου - Ήχος Γ΄
5. Αγαπήσω Σε - Μέλος Αρχαίον - Ήχος Β΄
6. Άλαλα τα χείλη - Μεγαλυνάριον - Ήχος Πλ. Δ΄ Τρίφωνος 
7. Δοξολογία - Μέλος Μισαήλ Μισαηλίδου - Διασκευή Αθ. Πέττα - Ήχος Πλ. Δ΄
8. Σε υμνούμεν - Άξιον εστίν - Μέλος Μιχαήλ Χατζηαθανασίου - Ήχος Πλ. Α΄ Εναρμόνιος 
Διεύθυνση Χορωδίας: Χαράλαμπος Θεοτοκάτος, 
Πρωτοψάλτης του Ι. Ν. Αγ. Σοφίας Πατρών

Χορωδία των Πατρών Cantelena

ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
1. Στη βιτρίνα - Α. Μεταξά - Μ. Θεοδωράκης, εναρμόνιση: Δ. Καρβούνης
2. Το χρυσαλιφουρφουρο - Ν. Κυπουργός, διασκευή: Δ. Μπουκουβάλας
Διεύθυνση Χορωδίας: Σοφία Μιχαηλίδη

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
1. Gaudeamus - Rolf Lukowsky
Διεύθυνση Χορωδίας: Ελένη Παπαδοπούλου - Αραβαντινού, Μαέστρος.

ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
1. Μια Σμυρνιά στο παραθύρι - Παραδοσιακό Αιγαίου, εναρμόνιση Γ. Κωνσταντινίδη
2. Ο κυρ Αντώνης - Μ. Χατζιδάκις, εναρμόνιση: Γιάννης Καρκαλάς
3. Roads - Steve dobrogosz

Διεύθυνση χορωδίας: Ελένη Παπαδοπούλου - Αραβαντινού, Μαέστρος.
 
Πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά

Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων Φιλαρμονικής Εταιρείας - Ωδείο Πατρών

Tamburi Αγγελής (1610 - 1690)
1) Κιουρντί Πεσρέφι (Ήχος πλάγιος Α΄ με ύφεση στο ΒΟΥ -Μι).
Δημήτριος Kantemir (1673 - 1727)
2) Πουσελίκ Πεσρέφι (Ήχος Γ΄ που μεσάζει με δίεση στο ΒΟΥ).
3) Ράστ Πεσρέφι (Ήχος πλάγιος Δ΄).
Πέτρος ο Πελοποννήσιος (1730 - 1778)
4) Νιχαβέντ Πεσρέφι (Ήχος πλάγιος Δ΄ του σκληρού Διατόνου, με ύφεση στο ΒΟΥ & στο ΖΩ).

Διεύθυνση και Διδασκαλία Ορχήστρας: Γιάννης Παναγιωτόπουλος,
Καθηγητής παραδοσιακών μουσικών οργάνων και Οργανοποιός.
Επιμέλεια - Παρουσίαση ιστορικών στοιχείων: Νικολίνα Θωμοπούλου, 
Φιλόλογος - MSc Βυζαντινής Φιλολογίας & Λαογραφίας.

Χορωδία των Πατρών Cantelena με την Ορχήστρα

1. Τζιβαέρι - Κάλυμνος
2. Λιανοχορταρούδια - Ζωναράδικος Θράκης 
3. Αποχαιρετισμός (Μεσοπέλαγα αρμενίζω) - Κρήτη 

Βυζαντινή - Παραδοσιακή Χορωδία «Θεόδωρος Φωκαεύς» με την Ορχήστρα

1. Το καραβάκι - Ήχος Δ΄ - Προποντίδα
2. Μήλο μου κόκκινο - Ήχος Δ΄ - Μακεδονία 
3. Από ξένο τόπο - Ήχος Πλ. Α΄ - Μικρά Ασία
4. Σε καινούργια βάρκα μπήκα - Ήχος Δ΄ Λέγετος 

Φινάλε με όλα τα μουσικά σχήματα 

Ηλιοδωρία - Στίχοι: Μοναχός Μωυσής, Μουσική: Χρίστος Τσιαμούλης (Ήχος Β΄ διατονικός)
Διεύθυνση Χορωδιών και Ορχήστρας τελευταίου μέρους: Γιάννης Παναγιωτόπουλος 

Κλείσιμο της εκδήλωσης με ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών
κ.κ. Χρυσοστόμου.

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η αποψινή μουσική εκδήλωση με τίτλο: «Αινείτε τον Θεόν εν χορώ 
και οργάνω» διοργανώνεται από κοινού από την πρωινή εφημερίδα των 
Πατρών «Γνώμη», με αφορμή την συμπλήρωση 45 ετών κυκλοφορίας της 
στην πόλη μας και τον πολιτιστικό όμιλο «Θεόδωρος Φωκαεύς» για τον 
εορτασμό των 12 ετών του, πολιτιστικής ιστορίας και μουσικής πορείας, στα 
πλαίσια  των «Πρωτοκλητείων 2017», με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου.

Πρόκειται για μία μουσική συνάντηση χορωδιακής καί παραδοσιακής, 
οργανικής μουσικής, που περιλαμβάνει Βυζαντινά μέλη, θρησκευτικούς 
ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια, με την συμμετοχή της  Βυζαντινής - 
Παραδοσιακής «Θεόδωρος Φωκαεύς» και  της  χορωδίας των Πατρών 
«Cantelena», τις οποίες θα πλαισιώσει η  πανελληνίως αναγνωρισμένη  
Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων της Φιλαρμονικής  Εταιρείας Ωδείο 
Πατρών.
 

Οι διοργανωτές θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά τα μουσικά σχήματα και τα 
μέλη τους που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση, το χοράρχη Χαράλαμπο 
Θεοτοκάτο, τη μαέστρο Ελένη Παπαδοπούλου - Αραβαντινού και τον 
καθηγητή παραδοσιακής μουσικής Γιάννη Παναγιωτόπουλο, καθώς και 
υπευθύνους του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών 
για την άριστη συνεργασία και την βοήθειά τους στην διοργάνωση της 
εκδήλωσης, όπως επίσης και όλους τους ευγενικούς χορηγούς και 
υποστηρικτές της σημερινής συναυλίας. 

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει για την συμβολή στην επιμέλεια του 
δημιουργικού της εκδήλωσης στη διαφημιστική εταιρεία THREE G ADV., 
καθώς και στον υπεύθυνο Δημοσίων σχέσεων του Δ.Σ. της χορωδίας του 
Φωκαέως και γενικό Γραμματέα της Σ.Ε.Χ. Γιώργο Γεωργόπουλο για την 
ανεκτίμητη προσφορά του και την ουσιαστική βοήθειά του στην διοργάνωση 
και πραγματοποίηση της μουσικής αυτής συνάντησης.


