
ΜΜοουυσσιικκοοίί  σσυυννττεελλεεσσττέέςς

ΓΓεεωωρργγίίαα  ΨΨααρρααδδέέλλλληη,, καθηγήτρια ελληνικής παραδοσιακής 
μουσικής: τραγούδι, ταμπουράς, κρουστά

ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΚΚάάττσσοοςς:: φλογέρα, κλαρίνο

Συμμετέχουν οι μαθητές της τρίτης Γυμνασίου
του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας:

Κουδούνη Αλεξάνδρα, Μάρκοβα Μαρία, Μηλίτση Άλκηστη,
Μπάκας Γεώργιος, Μπεκυρά Ελευθερία, Μπελιά Καλλιόπη,
Μπορτόνε Ειρήνη, Ναριμανίτζε Κέιτι, Νικολόπουλος Πανα-
γιώτης, Ξεξάκης Ανδρέας, Παυλόπουλος Ιωάννης, Πιφέα
Αφροδίτη, Ποταμούσης Νικόλαος, Σταφυλαράκης Αλέξαν-
δρος, Σωτηρόπουλος Νικόλαος, Τομάζου Μαρία, Τσαϊρη
Αρχοντία, Τσίτουρα Σταυρούλα, Χριστόπουλος Ιωάννης

Ευχαριστούμε θερμά τη διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου,
κκ..  ΆΆνννναα  ΦΦρρααγγκκιιάά,,  για την αμέριστη συμπαράστασή της
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ΛΛααοογγρρααφφιικκόό ∆∆ιιήήµµεερροο
ααφφιιεερρωωμμέέννοο  σσττοο

ΜΜααννιιάάττιικκοο  μμοοιιρροολλόόιι
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ΣΣάάββββααττοο  2277  &&  ΚΚυυρριιαακκήή  2288  ΜΜααΐΐοουυ  22001177
ΠΠννεευυμμααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΚΚααλλααμμάάττααςς

ΏΏρραα  88  μμ..μμ..

ΗΗ  ΘΘέέττιιδδαα  κκααιι  οοιι  ΝΝηηρρηηίίδδεεςς  θθρρηηννοούύνν  ττοο  ννεεκκρρόό  ΑΑχχιιλλλλέέαα



ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ,,  2288  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ  22001177

««ΣΣήήμμεερραα  μμέέρραα  σσκκοοττεειιννήή»»,, ηχογραφημένο μανιάτικο μοιρολόι από
την Άλκηστη Πρωτοψάλτη

ΣΣοοφφίίαα  ΚΚααππεεττααννάάκκηη,, επίκουρος καθηγήτρια τμ. Φιλολογίας 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:
««ΜΜοοιιρροολλόόγγιιαα  ττοουυ  γγδδιικκιιωωμμοούύ  κκααιι  ττηηςς  ββεεννττέέττααςς»»
Οργανικό: κλάμα φλογέρας

ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΓΓιιααννννηημμάάρρααςς,, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, τ. δήμαρχος
Δυτικής Μάνης:
««ΗΗ  ττεελλεεττοουυρργγίίαα  ττοουυ  μμααννιιάάττιικκοουυ  μμοοιιρροολλοογγιιοούύ»»
Οργανικό: κλέφτικο μορολόι

ΣΣκκααρρέέαα  ΑΑγγγγεελλιικκήή,, μανιάτισσα μοιρολογίστρα: 
““ΠΠλλάάκκαα  χχρρυυσσήή,,  ππλλαακκ’’  ααρργγυυρρήή......””,, μοιρολόι για τη μάνα
““ΜΜέέσσαα  σσττηηςς  εεκκκκλληησσιιάάςς  ττηη  μμέέσσηη....””,, μοιρολόι για τον πατέρα
““ΣΣττηηνν  ππόόρρτταα,,  σσττοονν  ππααρράάδδεειισσοο......,,  μοιρολόι του κάτω κόσμου

ΓΓκκοούύζζοουυ  ΕΕυυααννθθίίαα,,  μανιάτισσα μοιρολογίστρα
““ΜΜιιαα  ΠΠααρραασσκκεευυήή  κκααιι  ‘‘νναα  ΣΣααββββάάττοο  ββρράάδδυυ””,, γαμήλιο τραγούδι

αποχωρισμού
““ΑΑφφήήννωω  γγεειιαα  σσττηη  γγεειιττοοννιιάά””,, τραγούδι ξενιτιάς
““ΞΞύύππνναα  πποουυλλίί  μμοουυ””,, μοιρολόι

““ΎΎππννεε  πποουυ  ππααίίρρννεειιςς  τταα  ππααιιδδιιάά””,, νανούρισμα
““ΣΣύύρρττεε  μμάάττιιαα  μμ’’......””,, τραγούδι της ξενιτιάς

Το πρόγραμμα παρουσιάζει η ΠΠααννααγγιιώώτταα  ΓΓρράάψψαα,,
ειδική γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας
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ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΤΤΟΟ,,  2277  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ  22001177

««ΜΜιισσεεύύγγεειιςς  ΓΓιιώώρργγηη»»,, ηχογραφημένο μανιάτικο μοιρολόι από την
Άλκηστη Πρωτοψάλτη

Χαιρετισμός από την Πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσ-
σηνίας κκ..  ΜΜααρρίίαα  ΤΤσσααγγκκααρράάκκηη
Οργανικό: μοιρολόι φλογέρας

ΣΣωωκκρράάττηηςς  ΚΚοουυγγέέααςς,, φιλόλογος, συγγραφέας:
««ΤΤοο  μμααννιιάάττιικκοο  μμοοιιρροολλόόιι--ααππααρρχχέέςς,,  πποορρεείίαα,,  θθεεμμααττοολλοογγίίαα»»
Οργανικό: μοιρολόι κλαρίνου

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔοουυλλααββέέρρααςς,, τ. αναπληρωτής καθηγητής Λαογραφίας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:
««ΟΟ  σσυυμμββοολλιισσμμόόςς  ττοουυ  ννεεκκρροούύ  σστταα  μμααννιιάάττιικκαα  μμοοιιρροολλόόγγιιαα»»
““ΔΔεενν  εείίνν’’  κκααρράάββιιαα””,, μοιρολόι Πελοποννήσου

Η μεσσήνια συγγραφέας ΓΓααρρυυφφααλλλλιιάά  ΤΤσσααγγκκάάρρηη--ΚΚααττσσααμμππάάννηη
διαβάζει: ““ΜΜεεσσσσηηννιιαακκάά  μμοοιιρροολλόόγγιιαα””  

““ΧΧάάρρααξξεενν  ηη  ΑΑννααττοολλήή””,, μοιρολόι αποχωρισμού της νύφης
““ΞΞεεννιιττεεμμέέννοο  μμοουυ  πποουυλλίί””,, τραγούδι της ξενιτιάς

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο ΒΒαασσίίλληηςς  ΜΜππααζζάάννηηςς,,
γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας
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