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 ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ

σημαντικὴ μουσικο-ιστορικὴ Ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς μητροπόλεώς μας

Ἡ Ἐποποιΐα τοῦ ᾿40 στὸ Δημοτικὸ τραγούδι

Με τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ἑωρτάσθηκε 
ἐφέτος ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολί μας μὲ ἰδιαίτερη ἔμφασι, τιμὴ καὶ 

λαμπρότητα.
 Τὸ πρωί, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Δοξολογία 
Νικητηρίων στὸν Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ 
Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Γαρδικίου κ. 
Κλήμεντα καὶ Κληρικοὺς τῆς Μονῆς, ὁ ὁποῖος καὶ ἐξεφώνησε Ὁμιλία 
γιὰ τὴν περίστασι.
 Στὶς 7 τὸ βράδυ, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο Φυλῆς, στὴν Δημοτικὴ 
Κοινότητα Ζεφυρίου Ἀττικῆς, ἔγινε μεγάλη Μουσικο-ιστορικὴ Ἐκδή-
λωσις, μὲ τίτλο: «Ἡ Ἐποποιΐα τοῦ ᾿40 στὸ Δημοτικὸ Τραγούδι», ὑπὸ τὴν 
αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τὴν ὀργάνωσι Αὐτῆς εἶχε ὁ Σύλ-
λογος Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», μὲ τὴν 
βοήθεια καὶ συνδρομὴ Πατέρων καὶ Ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.

 Στὴν Ἐκδήλωσι, στὴν ὁποίαν παρέστησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος 
Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημ. Μπουραΐμης μὲ 
συν εργάτες του, Κληρικοί, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, ὡς καὶ πλῆθος κό-
σμου, ἀποδώθηκαν ἐπετειακὲς μελωδίες καὶ ὀργανικὲς συνθέσεις ἀπὸ 
τὴν μουσικὴ παράδοσι τῆς Ρωμηοσύνης, ἀφιερωμένες στὴν ἐποποιΐα 
τοῦ 1940-41, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπαγγελίες ἐπικαίρων λογοτεχνικῶν 
κειμένων. Συμμετεῖχε ἡ Χορωδία «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» μὲ 
συνοδία παραδοσιακῶν ὀργάνων, τῆς ὁποίας τὴν διεύθυνσι εἶχε ὁ 
Μου σι κολογιώτατος Ἱερομ. π. Διονύσιος Ἁγιοκυπριανίτης.
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 Συγκεκριμένα, τὸ πρόγραμμα περιελάμβανε τὰ ἑξῆς κατὰ σειράν:
 ● Εἰσαγωγικὴ προσφώνησι ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου» 
Κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη.   
 ● Ὡς Προλόγισμα, ἀναγνώσθηκε ἀπὸ τὴν δίδα Ἰουστῖνα Φωκιανοῦ 
τὸ λογοτεχνικὸ κείμενο τοῦ Σπύρου Μελᾶ «Τὸ πρῶτο χαμόγελο τῆς 
νίκης».
 ● Ὁ μικρὸς τσολιὰς καὶ μέλος τῆς Χορωδίας Δημήτριος Κατῆς 
ἀπήγγειλε τὸ Ποίημα τοῦ Βασ. Ρώτα, «Ἅι-Δημήτρης».
 ● Ἀκολούθησαν τὰ δημοτικὰ τοῦ ᾿40 «Ἥλιε γιὰ λάμψε στὰ βουνὰ» 
(Ρουμελιώτικο), «Νἄμαν πουλὶ νὰ πέταγα» (Ἠπειρώτικο) καὶ «Μὲς 
στῆς Ἠπείρου τὰ βουνὰ» (Στεριανό), μὲ μονωδίες τῶν Μελῶν τῆς Χο-
ρω δίας καὶ Ἱεροψαλτῶν κ. Ἐλευθερίου Καραμέτση καὶ κ. Εὐάγγελου 
Δρούζα, ὅπως συνέβη καὶ στὰ τραγούδια ποὺ ἀποδώθηκαν ἐν συνεχείᾳ. 
Ἐπίσης, μονωδίες στὰ δημοτικὰ ποὺ ἀποδώθηκαν ἔκαναν καὶ οἱ μα-
θήτριες Κωνσταντῖνα Ρούτση καὶ Ἀναστασία Οὕτου.
 ● Ἡ μικρὴ Ἀναστασία Οὕτου ἀπήγγειλε καὶ τὸ Ποίημα τοῦ Σπύρου 
Παναγιωτοπούλου «Ξανάνθισαν οἱ δάφνες».
 ● Ἀκολούθησαν τὰ δημοτικὰ τοῦ ᾿40 «Νἄμαν πουλὶ νὰ πέταγα» καὶ 
«᾿Κεῖ ψηλὰ στὸ Τεπελένι» (Μωραΐτικα), «Δέλβινο καὶ Τσαμουριὰ» 
(Ἠ πει ρώτικο), ὡς καὶ τὸ Μωραΐτικο καλαματιανὸ τῆς Κατοχῆς «Τρία 
πουλάκια πέταξαν».
 ● Ἡ μαθήτρια Κωνσταντῖνα Κουκούδα ἀπήγγειλε τὸ Ποίημα τοῦ 
Στέλιου Σπεράντζα «Ἡ Πίνδος».
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 ● Ἡ Χορωδία ἀπέδωσε τὸ Ἠπειρώτικο δημοτικὸ τοῦ ᾿40 «Αὐτοῦ 
ψηλὰ ποὺ περπατεῖς».
 ● Ἡ μαθήτρια Μαρία Μπεγλῆ ἀπήγγειλε τὸ Ποίημα τοῦ Ἰωάννου 
Πολέμη «Ὁ λιποτάχτης».
 ● Ἡ Χορωδία ἀπέδωσε τὰ Ρουμελιώτικα δημοτικὰ τοῦ ̓ 40 «Ἀηδόνια 
καὶ πουλάκια μου» καὶ «Θέλω νὰ παρ’ ἀνήφορο».
 ● Ἀκολούθησε ὁ Ὕμνος γιὰ τοὺς πεσόντες στὴν Ἐποποιΐα τοῦ ᾿40 
«Οἱ Ἥρωες», σὲ στίχους τοῦ Γ. Σουρῆ καὶ μελοποίησι τοῦ Ἀπ. Ζυγού-
ρη, σὲ μορφὴ Μέλους ἀπὸ τὴν Χορωδία καὶ Ἀπαγγελία ἀπὸ τὴν δίδα 
Ἰουστῖνα Φωκιανοῦ.

 ● Ἡ Πρόεδρος τοῦ «Ἁγίου Φιλαρέτου» Κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη ἀνέ-
γνωσε Ὁμιλία της, γιὰ τὴν συμμετοχὴ καὶ συμβολὴ τῶν γυναικῶν στὴν 
Ἐποποιΐα τοῦ ᾿40, τὴν δὲ κατακλεῖδα ἔθεσε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης 
κ. Κυπριανὸς μὲ τὸ σύντομο Χαιρετιστήριο κείμενό του: «Ἡρωϊκὲ-
μυθικὲ Ἀλβανομάχε, αἰωνία σου ἡ μνήμη!».
 Ἐπρόκειτο γιὰ ἐπιτυχῆ Ἐκδήλωσι, ἡ ὁποία ἐνίσχυσε τὴν ἱστορικὴ 
μνήμη, ἀπότισε τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη στοὺς συντελεστὲς τῆς ἡρω-
ϊκῆς Ἐποποιΐας καὶ ἀπετέλεσε μία σοβαρὴ καὶ ζωτικὴ παρέμβασι καὶ 
μαρτυρία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στὰ κοινωνικὰ καὶ πολιτιστικὰ 
δρώμενα τῆς περιοχῆς μας, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα. 
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