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70 έτη Μουσικόφιλων Πέραν: 2 σύμπακτοι δίσκοι
(dvd) τεσσάρων ωρών
/ Επικαιρότητα

Καὶ νέα ἐκδοτικὴ προσπάθεια ἀπὸ τὸ δραστήριο Διοικητικὸ Συμβούλιο
τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν.
Αὐτὴ τὴ φορὰ πρόκειται γιὰ μιὰ καλαίσθητη κασετίνα ποὺ περιέχει δύο
σύμπακτους δίσκους (dvd), ὅπου περιλαμβάνεται συνολικὰ ὀπτικὸ ὑλικὸ τεσσάρων
ὡρῶν ἀπὸ τοὺς λαμπροὺς ἑορτασμοὺς τῶν ἑβδομήντα χρόνων ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ
Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν (1948 – 2018).
Ὡς γνωστὸν τὸ Σάββατο, 1η Δεκεμβρίου τοῦ 2018, ἑορτάσθηκε πανηγυρικῶς ἡ
σημαντικὴ αὐτὴ ἐπέτειος ἀπὸ τὴν σύσταση τοῦ Συνδέσμου. Οἱ ἑορτασμοὶ
περιελάμβαναν

πανηγυρικὸ

Ἑσπερινὸ

μὲ

Πατριαρχικὴ

χοροστασία

στὸν

καλλιμάρμαρο Ἱ. Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου (Πέραν), ὅπου ἔψαλαν ἡ
χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Ἄρχοντος

Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη, καὶ ὁ χορὸς τοῦ Συλλόγου
τῶν ἐν Ἀθήναις Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ
Ἄρχοντος

Μουσικοδιδασκάλου

τῆς

Μ.τ.Χ.Ε.,

κ.

Δημοσθένη

Παϊκόπουλου.

Ἀκολούθησε ἀρτοκλασία, ἀλλὰ καὶ τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν κοιμηθέντων
μελῶν καὶ στελεχῶν τοῦ ἱστορικοῦ Συνδέσμου καὶ τῆς χορῳδίας του. Αὐτὸ τὸ
πρῶτο μέρος τῶν ἑορτασμῶν, μαγνητοσκο¬πημένο μὲ ἐξαιρετικὴ προσοχὴ καὶ
ἀκρίβεια, φιλοξενεῖται ὁλόκληρο στὸ πρῶτο dvd ἀπὸ τὰ δύο ποὺ περιλαμβάνει ἡ
κυκλοφορούμενη κασετίνα.
Στὸ δεύτερο dvd φιλοξενεῖται ὀπτικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸ δεύτερο μέρος τῶν
ἑορτασμῶν, ἀφιερωμένο στὴν μνήμη τοῦ πρὸ ἔτους κοιμηθέντος μουσικοτραφοῦς Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλου, τὸ ὁποῖο ἀκολούθησε ἀμέσως
μετὰ τὸν Ἑσπερινό, καὶ ὅπου περιλαμβάνονται ἡ ἑορταστικὴ ἐκδήλωση μὲ τὸν
βαρυσήμαντο χαιρετισμὸ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. κ. Βαρθολομαίου, ἡ κεντρικὴ ὁμιλία τοῦ Μεγάλου Πρωτοπρεσβυτέρου τῆς Ἁγίας
τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας π. Γεωργίου Τσέτση, ἡ ἀνακήρυξή του σὲ νέο
Ἐπίτιμο Πρόεδρο τοῦ Συνδέσμου, ἡ παρουσίαση τῆς ἐπετειακῆς ἐκδόσεως μὲ τὸ
ἱστορικὸ τοῦ Συνδέσμου ἀπὸ ἱδρύσεώς του, ἀνταλλαγὲς δώρων καὶ τιμητικῶν
πλακετῶν,
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ἐξωνάρθηκα τῆς Ἁγίας Τριάδας καὶ ἡ δεξίωση ποὺ ἀκολούθησε σὲ παραπλήσια
αἴθουσα, ὑπὸ τοὺς μαγευτικοὺς ἤχους τοῦ Ὀργανικοῦ Συνόλου τοῦ Συνδέσμου.
Ἐξ ἀφορμῆς τῆς νέας αὐτῆς κυκλοφορίας, τῆς κασετίνας μὲ τοὺς δύο σύμπακτους
δίσκους, πρέπει νὰ ποῦμε πὼς ἀξίζουν συγχαρητήρια τόσο στὸν Σύνδεσμο, ὅσο καὶ
στὸν δραστήριο καὶ ἀεικίνητο Μέγα Ἀρχιδιάκονο κ. Θεόδωρο, γιὰ τὴν ἐν γένει
πορεία τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ σωματείου τῆς Πόλης μας. Περιμένουμε δὲ νὰ δοῦμε
καὶ ἄλλα καὶ περισσότερα καὶ σπουδαιότερα, ὅπως ἀξίζει στὴν ἱστορία καὶ τὴν
παράδοση τοῦ 70/χρονου Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν.

