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      Ἐν Μεταμορφώσει τῇ 26ῃ Ἰανουαρίου 2015 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ’ ἀριθμ. 2α/2015 

Ἐν Μεταμορφώσει σήμερον τὴν 26ην Ἰανουαρίου 2015 καὶ ἐν 
τοῖς Γραφείοις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Δήμου Μεταμορφώσεως, συνῆλθεν τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον 
αὐτοῦ ἔχον ὡς θέμα συζητήσεως: «Ἵδρυσις καὶ λειτουργία 
ἀνεγνωρισμένης ὑπὸ τοῦ Κράτους Σχολῆς Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς παρὰ τῷ Ἱερῷ Ναῷ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
Δήμου Μεταμορφώσεως» .  

Παρέστησαν οἱ: α) ὁ Αἰδεσ/τος Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου π. Σωτήριος Ἀλεβιζάκης, β) ὁ κ. Κωνσταντῖνος 
Μαυρογόνατος, Ἀντιπρόεδρος γ) ὁ κ. Παναγιώτης Πρέκας, 
Γραμματεύς δ) ὁ κ. Θεόφιλος Χρυσαφίδης, Ταμίας καὶ ε) ἡ κ. 
Φωτεινὴ Χρονοπούλου Μέλος καὶ εὑρέθη ἐν ἀπαρτίᾳ.  

Γενομένης προσευχῆς, ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρόεδρος  
ἐνημέρωσε τὸ σῶμα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν 
ἀνάγκην ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς 
παρὰ τῷ Ἱερῷ Ναῷ ἡμῶν, ἀνεγνωρισμένης ὑπὸ τοῦ Κράτους, καθὼς 
τόσον εἰς τὴν περιφέρειαν τοῦ Δήμου Μεταμορφώσεως ἀλλὰ καὶ 
γενικώτερον εἰς τὴν ἔκτασιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, 
Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ δὲν ὑφίσταται ἑτέρα νομίμως 
λειτουργοῦσα Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ 
ἵδρυσις τοιαύτης Σχολῆς θὰ καλύψει ἀνάγκες ὄχι μόνο ἐνοριτῶν 
ἀλλὰ καὶ ἐν γένει ἐνδιαφερομένων διὰ τὴν ἐκμάθησιν τῆς πατρώας 
Εκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καὶ Τέχνης τῶν Μελωδῶν  καὶ 
Μαϊστόρων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὶς ὅμορες  ἐνορίες καὶ 
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Δήμους. Ἡ ὡς ἄνω Σχολή, ἱδρυομένη, θὰ χορηγεῖ ἀνεγνωρισμένους 
ὑπὸ τοῦ Κράτους τίτλους μουσικῶν σπουδῶν περὶ τὴν Βυζαντινὴν 
Μουσικήν καὶ θὰ μεριμνᾶ διὰ τὴν διατήρηση, προαγωγὴν καὶ 
ἐκμάθησιν αὐτῆς. Τὸ διδακτικὸν προσωπικὸν τῆς Σχολῆς θὰ 
ἀπαρτίζεται ἀπὸ διακεκριμένους μουσικοδιδασκάλους οἱ ὁποίοι ἤδη 
διακονοῦν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολίν μας. Μάλιστα δέ, προτείνεται 
ἡ ἀνάληψις διευθύνσεως τῆς ὡς ἄνω Σχολῆς εἰς τὸν 
Μουσικολογιώτατον Γενικὸν Ἀρχιερατικὸν Ἐπίτροπον τῆς 
Μητροπόλεώς, Πρωτοπρεσβύτερον Χρῖστον Κυριακόπουλον. 

Τὸ Συμβούλιον ἀκοῦσαν τὴν εἰσήγησιν τοῦ Αἰδεσ/του 
Προέδρου, ὁμοφώνως ἀποδέχεται καὶ ψηφίζει αὐτήν, 
ἐξουσιοδοτῶν αὐτόν ὅπως καταθέσει τὸ παρὸν πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸ 
Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ προβεῖ ἐξ 
ὁνόματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς πᾶσαν ἀπαραίτητον καὶ νόμιμον 
ἐνέργειαν, ἔστω καὶ μὴ ρητῶς ἐξονομαζομένη ἐνταῦθα πρὸς 
ὑλοποίησιν τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσεως.  

            Μὴ ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος, λύεται ἡ συνεδρίασις καὶ 
ἀντίγραφον τοῦ παρόντος ἀποστέλλεται διὰ τοῦ Προέδρου τοῦ 
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου εἰς τὴν  Ἱερὰν Μητρόπολιν Κηφισίας, 
Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ πρὸς ἔγκρισιν.  

            Ἐφ΄ ᾧ συνετάγη τὸ παρὸν καὶ ὑπογράφεται ὡς ἕπεται. 

       Ὁ Πρόεδρος              Τὰ Μέλη 

Πρωτ. Σωτήριος Ἀλεβιζάκης         Κωνσταντῖνος Μαυρογόνατος 
                 Θεόφιλος Χρυσαφίδης 
                          Παναγιώτης Πρέκας 
                      Φωτεινὴ Χρονοπούλου 

 
 


