
 
* Την «ΚΑΣΣΙΑΝΗ», σε σύνθεση, ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, αποδίδει η 
Χ.Τ., τη Μ. ΤΡΙΤΗ, στον Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τρίπολης, 69 χρόνια 
μετά, από την Πρώτη εκτέλεση, που έγινε, από τον ίδιο, το Συνθέτη, και 
τη Χορωδία του αποτελούμενη, κατά κύριο λόγο, από τους Συμμαθητές 
του, στον Ι. Ν. της Αγίας Βαρβάρας, στην Τρίπολη! Τη Διασκευή από 
Αντρική, για Μικτή Χορωδία, έκανε, ο Μο της Χ.Τ., Μιχ. Γαργαλιώνης, ο 
οποίος θα διευθύνει, όπως πάντα, τη 40μελή και, πλέον, Χορωδία… Θα 
είναι, ως συνήθως, μια κατανυκτική βραδιά που θ’ απολαύσουν όσοι 
προφθάσουν να εισέλθουν διότι, προβλέπεται, κοσμοσυρροή! Το 
αργότερο, 8.30 μ.μ. πρέπει να βρισκόμαστε στο Ναό! 
* Για δεύτερη χρονιά, φέτος, η Χ. Τ. αποδίδει το επιβλητικό και, άκρως, 
μυσταγωγικό Αντίφωνο της Μ. ΠΕΜΠΤΗΣ, το γνωστό «Σήμερον 
κρεμάται, επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας…», στον Ι.Ν. των 
ΠΑΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Τρίπολης! Η χρονική διάρκεια, του κομματιού, είναι 
περίπου 10΄ και θα έχουν την τύχη, ν’ απολαύσουν και να συνεπαρθούν, 
μαζί του, όσοι μπορέσουν και χωρέσουν στον προ-Επαναστατικό Ι.Ν. των 
Αγγέλων! Κι εδώ, η 40μελής, Χ. Τ. θα δώσει τον καλύτερο εαυτό της, για 
μια συγκλονιστική ερμηνεία! Η σύνθεση είναι του αείμνηστου Θ. 
Πολυκράτη και η διασκευή, για Μικτή, των Μο Μιχ. Γαργαλιώνη ο οποίος 
και θα διευθύνει… 

*Η Χ.Τ. θα κλείσει τη Μ. Εβδομάδα ψάλλοντας τα Εγκώμια, τη 
Μεγάλη Παρασκευή, στο Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου. 

* Ένα «μεγάλο ευχαριστώ» απευθύνει, η Χ. Τ., προς το Σεβ. Αλέξανδρο, 
που, απρόσκοπτα, με «ανοιχτό νου και μακριά από οπισθοδρομικές 
νοοτροπίες», της επιτρέπει ν’ αποδίδει, πολυφωνικά, κατά καιρούς, στους 
διάφορους Ναούς, της Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας, τόσο τη 
Θ. Λειτουργία όσο και τα της Μ. Εβδομάδας! Η επιμονή, του 
Σεβασμιότατου, να επαναλάβει, για δεύτερη φορά, φέτος, το Θρησκευτικό 
Φεστιβάλ, στο Μητροπολιτικό Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου, και, πλέον, να 
καθιερώσει έναν ετήσιο θεσμό στην πόλη, της Τρίπολης, δείχνει τη λεπτή 
του, συναίσθηση, πέριξ του ωραίου και του, αισθητικά, άψογου, 
ακροάματος… άσχετα αν αυτό, προέρχεται από την καθαυτού, μουσική 
της Εκκλησίας, που είναι η Βυζαντινή ή την Πολυφωνική-Ευρωπαϊκή! Το 
πάντρεμα, αυτή τη φορά, Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής… λέει πολλά… 
* Έτσι, λοιπόν, για δεύτερη φορά, φέτος, στον Ι.Ν. του Αγίου Βασιλείου, 
επαναλαμβάνεται το θρησκευτικό… ως «2ο Θρησκευτικό Φεστιβάλ 
Τρίπολης» την «κουφή» εβδομάδα και θα είναι μονοήμερο το Σάββατο 
(πριν των Βαΐων) και ώρα 7.30 μ.μ. Εκτός της ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 



και της Χορωδίας του Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -Χοράρχης ο Βασίλης 
Γεωργαράς-, θα λάβει μέρος και η Χορωδία ΠΕΙΡΑΙΑ με Μο τον Κώστα 
Δρακάκη, Μο των Χορωδών της Λυρικής! Το «2ο Θρησκευτικό Φεστιβάλ 
Τρίπολης» διεξάγεται υπό την Αιγίδα της Ι.Μ. Μαντινείας και Κυνουρίας 
και, ιδιαίτερα, του Μητροπολίτη, Αλέξανδρου! Το οργανωτικό κομμάτι 
έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ… Οι λάτρεις 
του Θρησκευτικού Πολυφωνικού ακούσματος, θα έχουν την ευκαιρία, ν’ 
απολαύσουν, ένα πλήρες πρόγραμμα κατανυκτικών Ύμνων…  
* Ένα, εξίσου, «μεγάλο ευχαριστώ» απευθύνει η Χ. Τ. στους Κληρικούς, 
τους Ψάλτες και τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια, των Ναών που, κάθε φορά, 
πρόθυμα, δέχονται τα Καλλιτεχνικά Μέλη της Χ. Τ. να λάβουν μέρος στις 
διάφορες θρησκευτικές Ακολουθίες… Η Χ.Τ. θεωρεί υποχρέωσή της, 
λοιπόν, να ευχαριστήσει, όλους αυτούς –ακόμη και το υπηρετικό 
προσωπικό των Ναών- για την καταδεκτικότητά τους και το άνοιγμά τους, 
και σε κάποιο άλλο άκουσμα… 
* Η Μιχτή Εκκλησιαστική ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ έψαλε στον Ι.Ν. Αγίου 
Βασιλείου (19-12-10) κατά την εορτή του (Αγίου Διονυσίου) προστάτη 
της Χ.Τ., στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα (5-2-11) και στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία 
(13-2-11) στη Λειτουργία του Θ. Παπακωνσταντίνου. 


