ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο»

«Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι
σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον.»
Γιώργος Σεφέρης

Γενική επιμέλεια της εκδήλωσης
Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου
Οργάνωση της εκδήλωσης
Δ.Σ. της Ενοριακής Νεανικής Εστίας
Καλλιτεχνική επιμέλεια – Διδασκαλία χορών
Κωνσταντίνος Τσαμουράς

Επιμέλεια Δρώμενων – Διδασκαλία Τραγουδιών
Αναστασία Μωραΐτη

Επιμέλεια και Παρουσίαση Κειμένων
Μαρία Κατσιαμπάκου
Ειρήνη Παπαθανάση
Χριστίνα Πουλημένου

Φροντιστήριο της εκδήλωσης
Χριστίνα Πουλημένου
Ιωάννα Αθανάτου

Τραγουδούν
Αναστασία Μωραΐτη , Γεωργία Καραπιπέρη
και τα μέλη του Χορευτικού

Συντονισμός της εκδήλωσης
Βασιλική Παπουτσή
Κωνσταντίνος Τσαμουράς
Στέλιος Χαλικιάς
Αναστασία Μωραΐτη

Επιμέλεια εντύπων της εκδήλωσης
Νίκη Σαραφίδου
Κατερίνα Δελητζά

ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ
•Το Άσμα του Αρμούρη
(απόσπασμα Ακριτικού ποιήματος)

•Αλέξης Ανδριωμένος
(Ζωναράδικος που αναφέρει τον θρύλο με τα ψάρια στο Μπαλουκλί)

•Η Ρωμανία πάρθεν
(Διπάτ, Χορός του Πόντου)

•Δώδεκα ευζωνάκια
(Συρτός Ανατολικής Θράκης)

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ
•Σαν της Ωριάς το κάστρο
(Συρτός Κυνουρίας)

•Φέγγε Φεγγαράκι
(Τσάμικο από τη Γορτυνία που αναφέρεται στο παιδομάζωμα)

•Της Λάμπρως το τραγούδι
(Συρτός Παλούμπας Γορτυνίας )

•Τ’ Αη Γιώργη
(Στα Τρία, αναφέρεται σε θαύμα του Αγίου
που έσωσε τους κατοίκους της Νεστάνης Αρκαδίας)

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
•Κάτω στου Πύργου τα σαράγια
(Στα Τρία)

•Σαββάτο βάλανε βουλή
(Συρτός που αναφέρει την απόφαση για την έναρξη της επανάστασης)

•Του Ανδρούτσου η μάνα
(Τσάμικο που αναφέρεται στο Χάνι της Γραβιάς και την μάχη της Αλαμάνας)

•Η Αρκαδιανή
(Συρτός που αναφέρει τον αγώνα των γυναικών στην επανάσταση και συγκεκριμένα
στην Διαμάντω Μπουχανοπούλα, αρραβωνιαστικιά του οπλαρχηγού Αναγνώστη
Γκότση. Και οι δυο σκοτώθηκαν στη μάχη στο Μανιάκι.)

•Κορίτσια τι αγναντεύετε;
(Συρτός που αναφέρεται στην άλωση της Τριπολιτσάς )

ΣΤΗΝ ΒΑΡΑΣΣΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ…
•Γκιλιντιρό
(Κυκλικός χορός)

•Χαρμάν γιέρι
(Ο χορός του Αλωνιού)

•Σέη Τατά - Ω νημά
(Γυναικείοι χοροί αποχωρισμού μάνας – κόρης)

•Παίγνη μο τα γλέχε και μο τα χουλιέρε
(Παιχνίδι με τα μαντίλια και με τα κουτάλια)

•Μέγα Πάσχα – Ντι Πάσχα
(Τελετουργικοί χοροί του Πάσχα και της Κυριακής του Θωμά)

ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ ΑΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΛΩΝΙΑ
•Στου μαύρου νιου τ’ αλώνι
(Είσοδος του Καγκελευτού χορού από την Ιερισσό της Χαλκιδικής)

•Να ακούσεις συ Προυτοσυρτή κι συ πρωτοκαγκελευτή
(Καγκελευτός χορός: Όλα ξεκίνησαν όταν ο Εμμανουήλ Παπάς έφτασε στη Ρεντίνα, όπου βρήκε
αντίσταση κι έτσι γύρισε στο Άγιο Όρος. Εκεί, επικράτησαν οι Τούρκοι λόγω υπεροπλίας. Τα
γυναικόπαιδα πήγαν στην Ιερά Μονή Ζωγράφου, ενώ ο Μπαρουάν Πασάς με το στρατό του
εγκαταστάθηκε στη μετόπη της Ιεράς Μονής Ζωγράφου. Άρχισαν οι διαβουλεύσεις μεταξύ
Τούρκων και Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, για να επιστραφούν τα γυναικόπαιδα με την
υπόσχεση ότι δε θα βλάψουν κανέναν οι Τούρκοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των
γυναικόπαιδων υπήρχαν και πολλοί επαναστάτες. Μ’ αυτήν την υπόσχεση γύρισαν πίσω και οι
Τούρκοι τους συγκέντρωσαν στο Μαύρο Αλώνι. Τους υποχρέωσαν ως ένδειξη υποταγής, ενώ
βρίσκονταν σε κύκλο, να περάσουν κάτω από τα γιαταγάνια, που κρατούσαν δύο Τούρκοι. Η
παράδοση λέει ότι ένα παιδί ονόματι Γιάννης ήταν αυτός, που έδωσε το έναυσμα ότι δεν
προσκυνάνε. Κι άρχισε η σφαγή των τετρακοσίων Ιερισσιωτών.)

•Παναγιώτα
(Τοπικός χορός του Δρυμού Θεσσαλονίκης)

•Λενιώ
(Τοπικός χορός της Άσσηρου Θεσσαλονίκης )

ΠΟΝΤΟΣ…
•Πόντος εν άστρο φωτεινό.
(Ποίημα)

•Το μεντήλ’
(Γαμήλιος χορός από την περιοχή Κιουμούς Ματέν)

•Κότσαρι
(Ποντιακός πυρρίχιος χορός)

•Ραχιόπουλον
(Τικ διπλό σο γόνατον)

•Τας
(Ελεύθερος χορός από την περιοχή του Καρς )

ΠΟΛΕΜΟΣ
•Σουμελά λεν την Παναγιά
(Δρώμενο)

•Σεϊρανίτσα ή Εικοσιένα
(Πυρρίχιος χορός, μικρογραφία του χορού Σέρρα)

•Χαλάι
(Χορός του Δυτικού Πόντου )

•Του Ηλ’ το κάστρον
(Χορός Κοτσαγγέλ)

•10 – 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1921
(Δρώμενο: Η σφαγή των νηπίων στη Σάντα )

ΙΩΝΙΑ, ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ…
•Τα Μελιωτάκια
(Συρτόμπαλλος από την Ερυθραία της Μικράς Ασίας)

•Τέσσερα μάτια, δυο καρδιές
(Γυναικείος χορός Αρτάκης Κυζίκου)

•Μενεξέδες και ζουμπούλια
(Βαλσάκι Μικράς Ασίας)

•Εμορφονιά της μάνας σου
(Καρσιλαμάς από το Ρεϊζντερε της Ερυθραίας)

•Τι σε μέλλει εσένα
(Ελεύθερος χορός )

Η ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙΓΕΤΑΙ…
•Ύστερα ήρθε το μεγάλο κακό
(Απόσπασμα από την Αστροφεγγιά του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου)

•Φωτιές
(Γυναικείος χορός της Αγιάσου Λέσβου)

•Σαν της Σμύρνης το γιαγκίνι
(Δρώμενο)

ΣΗΜΕΡΑ…
•Βόσπορος
(Χασάπικο – Αλκίνοος Ιωαννίδης)

•Τα σμυρναίικα τραγούδια
(Συρτός – Παντελής Θαλασσινός)

Στην εκδήλωση χορεύουν:
Αθανάτου Ιωάννα, Βασιλείου Βασιλική, Βασιλείου Κων/νος, Γκρεουσιώτης Γιώργος, Δελητζά
Κατερίνα, Δουρούκη Ειρήνη, Ζιούπου Πολυξένη, Ιωαννίδη Ουρανία, Κανελλόπουλος
Δημήτρης, Καραπιπέρη Γεωργία, Κατσιαμπάκου Μαρία, Καψάλη Σταυρούλα, Κλειβοκιώτου
Ευδοκία, Κούρτη Ευαγγελία, Μπαγετάκου Άννα, Μωραΐτη Αναστασία, Ξιάρχου Ευγενία,
Παπαγεωργίου Χρήστος, Παπαγιάννης Θανάσης, Παπαθανάση Ειρήνη, Παπουτσή Βασιλική,
Πλιάνου Γραμματική, Ποθητού Κική, Πουλημένου Χριστίνα, Πρεβεζιάνου Ολυμπία,
Σαραφίδου Νίκη, Σιάρκα Μαριάννα, Σιδερή Σοφία, Σκαλή Αλεξάνδρα, Συντέτου Σοφία,
Τζόκα Ελπίδα, Τιγκιροπούλου Μαρία, Τσαμουράς Κων/νος, Τσεμεντζή Γεωργία, Χαλικιάς
Στέλιος, Χασιώτη Σοφία, Χατζησάββα Μαρία.

Δημιουργοί εικόνων έντυπου προγράμματος
asopichos.gr (1), Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (2,3,8), iconandlight.wordpress.gr(4), Σπύρος Ζαχαρόπουλος(5), Σοφία Αμπερίδου (6),
Ανδριάννα Καραμήτρος (7), Alexandroupolisonline (9), Βούλα Ναυρόζογλου (10)

Θερμές ευχαριστίες:
• Στον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού και Πρόεδρο της ΕΝΕ πρωτοπρεσβύτερο Θεμιστοκλή
Χριστοδούλου
•Στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΕ του Ιερού Ναού μας.
•Τα μέλη του χορευτικού και στους ευγενικούς ενορίτες μας που βοήθησαν με κάθε τρόπο.

