
με τον Ιωσήφ Παλιούρα

τα άνθη του Αιγαίου

...κι ανάμεσα οι Παναγιές
άνθη σπαρμένα στο Πέλαγος

Από τον Σάο στον Ψηλορείτη,

JOSEPH PALIOURAS
Protopresbyter 

Fr Joseph Paliouras was born in Trikala, Greece in 
1961. He began his musical studies at an early age 
graduating with diplomas from the University of 

Athens in not only Byzantine but also European mu-
sic. He holds a degree in � eology from the Aristotle 
University of � essaloniki, from Higher Ecclesiastical 
Academy of Athens and a Master’ s Degree in Music 
Education from the University of Reading. 

In 1986 he moved to London where he now resides. 
He is a member of � e Greek Educational Mission in 
Great Britain and he works as Music and Religious 
Education Teacher in the Greek Secondary School of 

London. He is the founder of the School of Byzantine Music in London and also 
was the director and the conductor of its choir for the last 30 years 1986-2016. Rev. 
Paliouras was ordained as a priest on Christmas Eve 1988 and currently serves as 
Priest in Charge of the Holy Church of � e Twelve Apostles in Brookmans Park, 
Hertfordshire. UK.

For the last twenty-� ve years has presented the weekly radio programme «From 
the Hymns of the Church» on London Greek Radio. In addition to this, he also 
contributes to the weekly broadcast «Window to the Blue» and «� e Voice of the 
Church». At Hellenic Television Father Joseph also presents the weekly programme 
«Tomorrow is Sunday» and “Seize Education”. 

He has also released various CDs containing religious hymns and songs such as: 
«Hymns of Christmas Day», «� e Service of � e Bridegroom», «� e Holy Passion» 
“Double Celebration», «Christmas and New Year Song», «Ethnic Songs» and others.
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ΕΡΓΑ ΙΩΣΗΦ ΠΑΛΙΟΥΡΑ 

1.   Ύμνοι και τραγούδια Χριστουγένννων και Πρωτοχρονιάς (1989) 
2.   Ακάθιστος Ύμνος - Χαιρετισμοί της Παναγίας (1990) 
3.   Εθνικά Τραγούδια 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 (1990) 
4.   Οι Ακολουθίες του Νυμφίου (1991) 
5.   Ύμνοι και Τραγούδια Χριστουγέννων (1995) 
6.   Τα Άγια Πάθη (1996) 
7.   Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια (1998)
8.   Διπλή Γιορτή (2000) 
9.   Ζωντανή Χριστουγεννιάτικη Συναυλία (2004)
10. Τραγούγια Εθνικών Επετείων 1821 & 1955 Παμπαροικιακός (2006)
11. Βυζάντιο: τότε, σήμερα, πάντοτε (2008)
12. Ζωντανά στο Hellenic Centre του Λονδίνου (2010)
13. Ο π. Ιωσήφ τραγουδά Δημοτικά Τραγούδια στο λονδίνο (2011)
14. Παιδική Πασχαλιά (2012)
15. Θεοφάνεια St Kyrel Trust (2014) 
16. Η Μουσική Σχολή της Σμύρνης (2016)
17. Ιδού ο Νυμφίος (2016)
18. Η Χώρα του Αχωρήτου (2017) 
19. Η Άλωση της Πόλης (2017) 

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Θεολόγος Μιχελλής - βιολί
Στέφανος Δορμπαράκης - κανονάκι
Γιώργος Βεντουρής - Κόντραμπάσο
Κωνσταντίνος Καλατζής - Κρουστά
Μαρίνος Τρανουδάκης - Κρουστά
Δημήτρης Βαρελόπουλος - Λαούτο, Λάφτα
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Γιάννης Μπαξεβάνης, 
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(Antart Studio)
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Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μια ακόμη μουσική μου δουλειά έγινε πραγματι-
κότητα. Κάποια από τα τραγούδια αυτά πρωτοακούστηκαν στο Λονδίνο, την 
Κυριακή 28η Μαΐου 2017, σε μία Συναυλία - εκδήλωση Από την Κωνσταντινού-

πολη στην Σμύρνη, με θέμα την «Άλωση της Πόλης». Ολοκληρώθηκε δε η συλλογή 
μας αυτή με άλλα 10 παραδοσιακά τραγούδια.

Αφορμή για να γίνει η δισκογραφική αυτή δουλειά, ήταν η  προσπάθεια μέσα 
στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, που ίδρυσα και διηύθυνα στο Λονδίνο για 30 χρό-
νια (1986-2016) να μπει και η Δημώδης Μουσική του Λαού μας. Δίδαξα σε μαθητές 
και δασκάλους τραγούδια παραδοσιακά, τα οποία και αρχίσαμε σιγά-σιγά να συμπε-
ριλαμβάνουμε στις διάφορες εκδηλώσεις μας, κρατώντας ζωντανή την Δημοτική και 
Εκκλησιαστική μας Μουσική στο Λονδίνο.

Επιστέγασμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι  «τα άνθη του Αιγαίου» που 
κρατάτε στα χέρια σας. Αισθάνομαι υπερήφανος και τυχερός που κατάφερα να το 
επιτύχω αυτό, με την βοήθεια βέβαια αρκετών ειδικών και  φίλων.

Στον αδελφό μου Γιάννη Παλιούρα ανήκει ο τίτλος του δίσκου και το δίστιχο, μαζί 
με τον σχεδιασμό τον οποίο ολοκλήρωσε ο Νίκος Αλμπάνης. Με την μουσική  ενορ-
χήστρωση ο Δημήτρης Βαρελόπουλος έδωσε την κίνηση και ζωντάνια στα κομμάτια 
και οι μουσικοί που παίξανε τα απογειώσανε! Θερμές ευχαριστίες σε όλους , όσοι με 
βοήθησαν και με εμπιστεύτηκαν. Ευχαριστίες στους Ηχολήπτες,  στα στούντιο που 
έγινε η ηχογράφηση, στον Παναγιώτη Καλαμπάκα και στο Hellenic Music Centre 
για την παραγωγή.

Καλή ακρόαση!!!

Εθνικά Τραγούδια 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955 (1990) 


