
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 7 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον δημοτικό κινημα-
τογράφο «ΑΣΤΕΡΑΣ» μια εξαιρετική μουσική συνάντηση. 

Η χορωδία Παραδοσιακού Τραγουδιού του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας
του Δήμου μας και η χορωδία «Μελωδική Κιβωτός» Σπάτων ερμήνευσαν

Τραγούδια Αγαπημένα από τη Μικρά Ασία

Στην αρχή της εκδήλωσης έκανε μια σύντομη ομιλία ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. κ. Σπύρος
Αμανατίδης, όπου αναφέρθηκε κυρίως στη σημασία της διατήρησης της μουσικής μας παράδο-
σης και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε όλοι μας για τη διάδοσή της.

Στο Α’ μέρος της εκδήλωσης τραγούδησε η 30μελής χορωδία Σπάτων υπό την διεύθυνση του
κ. Κωνσταντίνου Ν. Παπαχριστοδούλου, καθηγητή Μουσικής και στο Β’ μέρος τραγούδησε η
50μελής χορωδία μας, 13 γνωστά τραγούδια από τις αξέχαστες Πατρίδες.

Προς το τέλος της εκδήλωσης, ο ενθουσιασμός των παρευρισκομένων ήταν τέτοιος, όπου
είχαν σηκωθεί όρθιοι χορεύοντας και τραγουδώντας μαζί με τη χορωδία, επευφημώντας και τους
μουσικούς που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και ιδιαίτερα τον σπουδαίο χοράρχη κ. Βαγ-
γέλη Σαραντίδη, ψυχή της Χορωδίας και μεγάλο μουσικό, ο οποίος διεύθυνε και ταυτόχρονα
έπαιζε εξαιρετικό βιολί.

Στο τέλος, ζήτησαν οι παρευρισκόμενοι με συνεχείς επευφημίες, να ακουστεί ακόμα ένα τρα-
γούδι, κάτι που έγινε άμεσα αποδεκτό, κλείνοντας την εκδήλωση με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. 

Στην εκδήλωση παραυρέθηκαν: ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης με τη σύζυγό
του, ο πατέρας Κωνσταντίνος, ως εκπρόσωπος του σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας και
Ν. Φιλαδελφείας κ.κ. Γαβριήλ, ο Πρόεδρος του ΟΠΑΝ κ. Σπύρος Αμανατίδης, ο Αντιδήμαρχος
οικονομικών του Δήμου κ. Φώτης Τσομπάνογλου και ο Πρόεδρος της Β’θμιας Σχολικής Επιτρο-
πής κ. Δημήτρης Σπράος.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Δημήτρης Γεωργούδης, υπεύθυνος Πολιτιστικών του Ο.Π.Α.Ν.

Νέα Ιωνία 10/12/2015

Η χορωδία παραδοσιακού τραγουδιού του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας
(Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Νέας Ιωνίας, αποτελεί ένα σημαντικό και δημιουργικό τμήμα, το οποίο με τη
συνεχή δράση του, ενισχύει την πολύπλευρη λειτουργία των τμημάτων του πολιτιστικού φορέα
του Δήμου μας. 

Διευθυντής της χορωδίας από το 2006 είναι ο κ. Βαγγέλης Σαραντίδης, καθηγητής Βυζαντι-
νής Μουσικής, Ανωτέρων Θεωρητικών της Ευρωπαϊκής Μουσικής και βιολονίστας. 
Μελετητής με πολλαπλή έρευνα στον τομέα της παραδοσιακής μουσικής.

Το ρεπερτόριο της χορωδίας περιλαμβάνει ευρέως διαδεδομένα τραγούδια της ελληνικής
μουσικής παράδοσης, αλλά και ιδιαίτερα ακούσματα από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας.

Η χορωδία έχει εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ χορωδιών και έχει κάνει επίσης πολλές μεμο-
νωμένες εμφανίσεις.

Πρόβες γίνονται κάθε Παρασκευή από 18:00 έως 20:00 στον Περισσό, στη συμβολή των οδών:
Αρχιμήδους και Λυκαονίας (δίπλα από το Δημοτικό Θέατρο «Γιάννης Δομνάκης»), με τη συνοδεία βιο-
λιού του κ. Βαγγέλη Σαραντίδη και λαούτου του κ. Γιάννη Παυλίδη.


