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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ  
ΤΟΥ «ΟΡΦΕΑ» ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε η παιδική χορωδία του «ΟΡΦΕΑ» Τρίπολης, στο 

οδοιπορικό που έκανε από τις 23 έως 27 Ιουνίου στην Κύπρο. Συγκεκριμένα την Παρασκευή 24 

Ιουνίου συμμετείχε, μαζί με άλλες τέσσερις χορωδίες, στο Β’ Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών του 

Δήμου Παραλιμνίου που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο και ήταν αφιερωμένο στον 

Μάνο Χατζιδάκι αποδίδοντας τραγούδια του μεγάλου συνθέτη. Ακούστηκαν τραγούδια όπως «Πες 

μου μια λέξη», «Μέσα σ’ αυτή τη βάρκα», «Ο κυρ Αντώνης», «Μην τον ρωτάς τον ουρανό», 

«Οδός Ονείρων», «Ο Κεμάλ» κλπ. Τη βραδιά έκλεισαν όλες οι χορωδίες μαζί στη σκηνή 

τραγουδώντας τον «Γλάρο» του Αλέκου Σακελάριου και Μάνου Χατζιδάκι καθώς και το 

«Φιλντισένιο καραβάκι» του Νίκου Γκάτσου και Μάνου Χατζιδάκι. Τις χορωδίες διεύθυνε η 

μαέστρος της παιδικής χορωδίας Παραλιμνίου κα Σωτηρία Λοΐζου. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και τιμήθηκε ο παγκοσμίου φήμης βαρύτονος κος Σπύρος 

Σακκάς, που είχε συνεργαστεί με το Μάνο Χατζιδάκι. Επίσης, με αφορμή την προ τριών ετών 

(2008) αδελφοποίηση των Δήμων Τρίπολης και Παραλιμνίου, στο Φεστιβάλ παρευρέθηκε 

αντιπροσωπεία του Δήμου Τρίπολης. Συγκεκριμένα παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης 

Σμυρνιώτης, οι Αντιδήμαρχοι κα. Ζαμπαθά Χριστίνα και κ. Κωνσταντίνος Ταλούμης και ο 

Δημοτικός σύμβουλος κ. Νίκος Δελφάκης, οι οποίοι έδωσαν αναμνηστικά στο Δήμαρχο 

Παραλιμνίου κ. Ανδρέα Ευαγγέλου. Αίσθηση και ενθουσιασμό προκάλεσε ο χαιρετισμός του 

Δήμαρχου Τρίπολης, καθώς και συγκίνηση προκάλεσε η στιγμή που ο αντιδήμαρχος κ. Ταλούμης 

Κωνσταντίνος. έδωσε αναμνηστικό στον κ. Σπύρο Σακκά. Τέλος, το χειροκρότημα του κοινού 

απέσπασε η μαέστρος της παιδικής χορωδίας κα. Μαριλένα Κουζίνη, η οποία τιμήθηκε από τον 

Δήμαρχο Παραλιμνίου. 

Διατίθεται το επετειακό 
γραμματόσημο του «Ορφέα» 
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Την επόμενη ημέρα Σάββατο 25 Ιουνίου, η παιδική χορωδία συμμετείχε σε συναυλία στην 

πλατεία Λεύκολα της πόλης Πρωταράς του Δήμου Παραλιμνίου, μαζί με την παιδική χορωδία του 

Δήμου Παραλιμνίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με Ελληνοκυπριακά τραγούδια. Ο 

ενθουσιασμός του κόσμου εκφράστηκε με χορευτική διάθεση και έντονο χειροκρότημα, 

αναγκάζοντας την παιδική μας χορωδία να επαναλάβει μέρος του προγράμματος. 

Η παραμονή της χορωδίας μας καθώς και η φιλοξενία από τον Δήμαρχο Παραλιμνίου ήταν 

άψογη, γεγονός που άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων σε όλη την αποστολή του «ΟΡΦΕΑ». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Τρίπολης, απηύθυνε πρόσκληση στο Δήμαρχο 

Παραλιμνίου, να επισκεφθεί την Τρίπολη, κατά τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης μας 

στις 23 Σεπτεμβρίου, την οποία και αποδέχθηκε με ενθουσιασμό. 
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