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■ Μουσικο -Λαογραφικὴ Ἐκδήλωσις

Χρέος καὶ Μνήμη
Ἡ Ἐθνικὴ Ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821

Κυριακὴ Δ’ τῶν Νηστειῶν 
Κυριακή, 13η/26η Μαρτίου 2017

μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν
 Σκέπην τῆς Παναγίας «Ἐγ-

γυήτριας» καὶ μὲ τὴν εὐλογία 
καὶ παρουσία τοῦ Σεβασμι-
ωτάτου Μητροπολίτου μας

 Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανοῦ, πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπι-

τυχία μία ἐξαίρετος Ἐκδήλωσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, 
ἐπὶ τῇ  Ἐπετείῳ τῆς 25ης Μαρτίου 1821, τὴν Κυριακὴ Δ’ τῶν 
Νηστειῶν, 13η Μαρτίου 2017 ἐκ. ἡμ., στὸ φιλόξενο Πνευμα-
τικὸ Κέντρο τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ζεφυρίου, τοῦ Δήμου 
Φυλῆς, τὸ ὁποῖο παρεχώρησε, ὅπως πάντοτε εὐγενῶς, ἡ Το-
πικὴ Αὐτοδιοίκησις. 

Συμπαρόντες ἦσαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης 
κ. Ἀμβρόσιος καὶ ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρί-
της π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης. 

Ἱερεῖς καὶ Ἀντιπροσωπεῖες ἀπὸ Ἐνορίες 
καὶ Μονὲς τῆς Μητροπόλεώς μας ἦλθαν 
μαζὶ μὲ πλῆθος εὐσεβῶν νὰ τιμήσουν τὴν 
Ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Ἐπαναστάσεως, νὰ 
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φέρουν εὐγνωμώνως στὴν μνήμη τους 
τὶς ἡρωϊκὲς μορφές, οἱ ὁποῖες προετοί-
μασαν καὶ ἐτελείωσαν Αὐτὴν καὶ νὰ 
ἀναζωπυρώσουν στὴν ὕπαρξί τους τὰ 
ὑψηλὰ Μηνύματα, τὰ ὁποῖα διαχρο-

νικῶς καὶ διαρκῶς ἐκπέμπει. 
             * * *

Τὴν ὀργάνωσι τῆς ἐπιτυχημένης Ἐκδηλώσεως εἶχε ἀνα-
λάβει ὁ Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλά-
ρετος», καὶ ὁ «Σύνδεσμος Ἐθελοντῶν» τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας.

Τὸν πολυσέβαστο Ποιμένα μας ὑποδέχθηκε ἡ νεοσύστα-
τη καὶ πολλὰ ὑποσχόμενη μικτὴ Βυζαντινὴ Χορωδία καὶ ἡ 
Ἐκδήλωσις ἄνοιξε προσευχητικὰ μὲ ὕμνους ἀπὸ τὴν Ἀκο-
λουθία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Τὸ πρόγραμμα παρουσίασε ἡ δὶς Ἰουστῖνα Φωκιανοῦ.
Ἡ ἀξιότιμος Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου κα Δέσποινα Λιβί-

ζου- Πάγκαλη ἀπηύθυνε εἰσαγωγικὰ ἕναν σύντομο ἐπίκαιρο 
Χαιρετισμό.

Στὸ πρῶτο μέρος τῆς Ἐκδηλώσεως, παιδιὰ καὶ ἔφηβοι Κα-
τηχητικῶν τῶν Ἐνοριακῶν μας Κέντρων («Τὰ Παιδιὰ τῆς  
Παναγιᾶς», «Τὰ  Ἡλιοτρόπια» καὶ «Τὰ Παιδιὰ τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς»), μετέδωσαν μὲ χάρι στὸ πυκνὸ ἀκροατήριο τὸ 
Ὅραμα καὶ τὰ Μηνύματα τῆς Ἐπετείου μέσῳ κυρίως συλλο-
γικῶν ἀπαγγελιῶν ποιημάτων.

* * *
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Στὴν συνέχεια ἡ Χορωδία καὶ Ὀρχή-
στρα «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», 
ὑπὸ τὴν ἐμπνευσμένη διεύθυνσι τοῦ 
Μουσικολογιωτάτου π. Διονυσίου Ἁγιο-
κυπριανίτου, παρουσίασε, μὲ λεβεντιὰ 

καὶ νοσταλγία, σχετικὰ Κλέφτικα καὶ 
Ἱστορικὰ τραγούδια τῆς Ἐθνεγερσίας ἀπὸ 

τὴν μουσικο-λαογραφική μας Παράδοσι. Ὁ σεβαστὸς Δά-
σκαλος ἀναφέρθηκε στὴν παραποίησι τῆς ἐθνικῆς μας ἱστο-
ρίας ὑπὸ τῶν «ἀναθεωρητῶν», ἀλλὰ καὶ στὴν ἀγνωμοσύνη 
μέχρι ἐξουθενώσεως, τὴν ὁποίαν εἰσέπραξαν πολλοὶ ἀπὸ 
τοὺς Ἥρωες τῆς Ἐπαναστάσεως.

* * *
Τὸ πρόγραμμα ὡλοκληρώθηκε μὲ τὴν 45λεπτη Θεατρικὴ 

Παράστασι «Σταυρὸς τοῦ Γένους» (Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός), τὴν 
ὁποία παρουσίασαν μὲ μεγάλη ἐπιτυχία Μέλη τοῦ  Θεατρι-
κοῦ Τμήματος  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μὲ σενάριο τοῦ 
Κωσταντίνου Χωρεάνθη († 1996) καὶ σκηνοθεσία τῆς κας Σμα-
ράγδας Καλουτζῆ. Ἡ κα Ταμάρα Τοπαλᾶ, συντονίστρια τοῦ 
«Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας», εἶχε φι-
λοτεχνήσει τὰ σκηνικά.

Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου νέου Ἀποστόλου τῶν ὑποδούλων Ἑλλή-
νων, στὸν ὁποῖο τονίζονται τὸ Μυστήριο τοῦ Σταυροῦ, τὰ μη-
νύματα τῆς αὐτοθυσίας, τῆς εὐσπλαγχνίας καὶ τῆς ἐλπίδος, 
ὡς καὶ ἡ μεγάλη συμβολὴ τῆς παιδείας στὴν ἀφύπνισι ἢ στὴν 
ἐνίσχυσι τῆς χριστιανικῆς καὶ ἐθνικῆς συνειδήσεως, ἄγγιξε 
μέχρι δακρύων τὶς καρδιὲς τῶν παρισταμένων καὶ ἤγειρε γιὰ 
πολλοστὴ φορὰ τὸ ἐναγώνιο ἐρώτημα: 

● πῶς ἡ μεγάλη αὐτὴ προσδοκία καὶ ἡ θέρμη τῆς πίστεως 
τῶν προγόνων μας, τὶς ὁποῖες καλλιέργησαν μέχρι καὶ μαρτυ-
ρίου ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς 
καὶ ἄλλοι, καὶ ἔφεραν τὸ Θαῦμα τῆς Ἐθνεγερ-
σίας «ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος», πῶς προ-
δόθηκαν καὶ προδίδονται ἀπὸ τοὺς «ἐλευθέ-
ρους» Ἕλληνες, ὥστε ἡ σύγχρονη ἑλληνικὴ 
κοινωνία νὰ ἔχη χρείαν κατ᾿ ἄμφω ἐπαν-
ευαγγελισμοῦ;...

                         * * *
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Τὴν κατακλεῖδα ἔθεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας, εὐχαριστήσας τοὺς συντελεστὲς τῆς Ἐκδηλώσεως καὶ 
ἀναφερθεὶς στὸ γνήσιο πνεῦμα τῆς Ἐπαναστάσεως καὶ στὴν 
εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴν διατήρησι τῆς γνησίας 
Ἐθνικῆς μας Μνήμης.

Ὅλοι ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Ποιμενάρχη μας ἕνα ἀντίτυπο τῆς 
ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καὶ πατρικὲς εὐχὲς γιὰ εἰρη-
νικὸ ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς.

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν!...
Αἰωνία ἡ Μνήμη τῶν ἡρωϊκῶς ἀγωνισαμένων καὶ πεσόν-

των γιὰ τὴν Ἀνάστασι τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων!...
■ Ἡ Ἐκδήλωσις ἔχει μαγνητοσκοπηθῆ καὶ σύντομα θὰ 

ἀναρτηθῆ στὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

† Γ.Ἱ.Μ.

http://www.hsir.org/pdfs/2017/03/31/20170331bOmilia-Ekdilosis25-3-2017.pdf

