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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ο «Ορφέας» Τρίπολης τίμησε τον μαέστρο κ. Βασίλη Τζαβάρα 

 
Την Κυριακή 27 Μαΐου 2012, πραγματοποιήθηκε στα εντευκτήρια της χορωδίας μας μια 

μεγαλοπρεπής τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στον καλλιτεχνικό διευθυντή και μαέστρο μας κ. 

Βασίλη Τζαβάρα. Μέσα σε μια σεμνή, εορταστική ατμόσφαιρα ο χώρος των εντευκτηρίων 

ονομάστηκε σε «Αίθουσα Μαέστρου Βασίλη Τζαβάρα», ύστερα από απόφαση της Ετήσιας 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιανουαρίου 2012. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που επιμελήθηκε η μαέστρος κα. 

Χριστίνα Αθανασοπούλου και παρουσίασε το φωνητικό σύνολο του σωματείου μας. Στο πιάνο 

συνόδευσε ο καθηγητής μουσικής κ. Γιώργος Μιχαλόπουλος. Στη συνέχεια τον λόγο πήραν στενοί 

φίλοι και συνεργάτες του κ. Βασίλη Τζαβάρα οι οποίοι μίλησαν για την προσωπική σχέση αλλά και 

την συνεργασία που έχουν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτος μίλησε ο κ. Κώστας Λαμπρινός, 

πρώην πρόεδρος του Μουσικού Ομίλου Σπάρτης, ο οποίος έκανε μια σύντομη αναδρομή της 

γνωριμίας του με τον Βασίλη Τζαβάρα και της βοήθειας και καθοδήγησης που του παρείχε. 

Ύστερα, για την προσφορά του Βασίλη Τζαβάρα στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Τρίπολης, μίλησε 

ο επί χρόνια Δήμαρχος Τρίπολης και Νομάρχης Αρκαδίας κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Τον 

κύκλο των ομιλιών έκλεισε ο επί χρόνια συνεργάτης και πάνω απ’ όλα φίλος του Βασίλη Τζαβάρα, 

ο μουσουργός κ. Δημήτρης Παπαποστόλου. Ο κ. Παπαποστόλου δώρισε στον μαέστρο μας τον 

λόγο που εκφώνησε και τέλος έψαλλε μέρος από το συμφωνικό εκκλησιαστικό του έργο. Όλες οι 

ομιλίες προκάλεσαν την συγκίνηση του μαέστρου Βασίλη Τζαβάρα αλλά και των υπόλοιπων 

παρευρισκομένων, χορωδών και φίλων. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε ένα βίντεο – χρονολόγιο με ανέκδοτο υλικό του 

μαέστρου μας, όπου παρουσιάστηκαν στο κοινό στιγμές από την ζωή του. Στο βίντεο προβλήθηκε 

αρχικά, η καλλιτεχνική δραστηριότητα του Βασίλη Τζαβάρα, από τα εφηβικά του χρόνια μέχρι και 

την ίδρυση του «Ορφέα» το 1979. Σημαντικό σημείο της προβολής ήταν οι δηλώσεις τεσσάρων 

μελών της πρώτης χορωδίας που ίδρυσε ο Βασίλης Τζαβάρας στην Τρίπολη το 1961, της 
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Εκκλησιαστικής Χορωδίας της Αγ. Βαρβάρας. Οι κκ. Κώστας Ταλούμης, Κοσμάς Αρτόπουλος, 

Δημήτρης Ζευγίτης και Γιώργος Καπάνταης, μίλησαν με συγκινητικά λόγια αγάπης για την 

γνωριμία και την συμπόρευση τους με τον Βασίλη Τζαβάρα. Το βίντεο έκλεισε με στιγμές από το 

έργο και την προσφορά του Βασίλη Τζαβάρα, και της Χορωδίας «Ορφέας» Τρίπολης στην πόλη 

μας, στην Ελλάδα και διεθνώς. Το παραπάνω αφιέρωμα στον μαέστρο μας επιμελήθηκαν ο κ. 

Σταύρος Μπαριάμης και η κα. Χριστίνα Ζαχαροπούλου χρησιμοποιώντας ψηφιοποιημένο 

οπτικοακουστικό υλικό του σωματείου μας και φωτογραφίες από το προσωπικό αρχείο του Βασίλη 

Τζαβάρα. 

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Βασίλης Τζαβάρας, ο οποίος συγκινησιακά φορτισμένος 

ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας, τους μαέστρους κ. Τάσο Ψαρρό, κα. 

Χριστίνα Αθανασοπούλου και την κα. Μαριλένα Κουζίνη για την αρμονική συνεργασία τους, τους 

χορωδούς και όλους τους φίλους και παρευρισκομένους. Συγκινητική στιγμή, ήταν όταν κάλεσε τα 

«παιδιά» της χορωδίας της Αγ. Βαρβάρας, να τον πλαισιώσουν στην ομιλία του. 

Η εκδήλωση έκλεισε με τα αποκαλυπτήρια της επιγραφής που φέρει την ονομασία του χώρου 

των εντευκτηρίων σε «Αίθουσα Μαέστρου Βασίλη Τζαβάρα», από τον ίδιο τον μαέστρο. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκτός των χορωδών και φίλων του μαέστρου, ο Δήμαρχος 

Τρίπολης κ. Ιωάννης Σμυρνιώτης, οι Αντιδήμαρχοι κ. Σάββας Σαβάκης, κ. Κώστας Ταλούμης και η 

κα. Χριστίνα Ζαμπαθά, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σταύρος Κουκάκης και ο Αιδεσιμότατος κ. 

Δημήτρης Λυμπερόπουλος.  
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