
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: H ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ έκλεισε το 2012 και άνοιξε το 2013! 

 

*** Με δύο εκδηλώσεις, αµφότερες στο πνεύµα των Γιορταστικών 

Ηµερών, η ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, το καταξιωµένο, ανά το πανελλήνιο, 

Χορωδιακό Σωµατείο, έκλεισε το 2012 και άνοιξε το 2013, για την 

Τρίπολη και την περιοχή µας, µε τις δυο παρακάτω δηµόσιες παρουσίες 

της ενώπιον, όχι µόνο των Φιλότεχνων, αλλά πολύ µεγάλου αριθµού 

∆ηµοτών µας: 

1. Την Κυριακή 30 ∆εκέµβρη το βράδυ, στο Πνευµατικό Κέντρο, 

ενώπιον εφτά 100άδων και πλέον ατόµων που προσήλθαν, παρά τις 

δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ο Τριπολιτσιώτικος Χορωδιακός 

Σύλλογος, που µετράει 28 χρόνια ζωής γεµάτη χορωδιακή –και όχι 

µόνο- δράση στην πόλη, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, για πρώτη 

φορά στην ιστορία του, αποφάσισε να µην απουσιάσει από το 

πνεύµα των Γιορταστικών Ηµερών -βλέποντας την κατήφεια που 

έχει επηρεάσει τον Έλληνα και µαζί και τον Τριπολιτσιώτη- και να 

προσφέρει ένα τερπνό και, συγχρόνως, ευλαβικό Μουσικό 

Πρόγραµµα στους Συµπολίτες µας, έτσι, ώστε, και για δύο ώρες, να 

µπορέσουν να ξεχάσουν τις δυσκολίες που περνάει η χώρα µας και 

οι οικογένειες τους... Παρουσίασε, λοιπόν, µια Συναυλία, µε 

Πρόγραµµα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, µια κοινή Συναυλία 

και από τα τρία Τµήµατα του Συλλόγου, τη γνωστή ΜΙΚΤΗ 

Χορωδία, και τα δύο νέα Τµήµατά της, που, εκείνη τη µέρα, 

ντεµπουτάρισαν δηλ. την ΠΑΙ∆ΙΚΗ Χορωδία και τη ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

(ΚΟΡΙΤΣΙΣΤΙΚΗ) ΝΕΑΝΙΚΗ της! Ήταν, οµολογουµένως, µια 

βραδιά που πρυτάνευσε το Γιορταστικό Πνεύµα των Χριστουγέννων 

και της Πρωτοχρονιάς ενώ, συγχρόνως, προβλήθηκε η σοβαρή 

δουλειά που γίνεται, στο µη κερδοσκοπικό Σωµατείο, όλα τα χρόνια, 

δουλειά προσεγµένη και αντάξια της Τέχνης, της Μουσικής, την 

οποία υπηρετούν όλα αυτά τα χρόνια, µ’ ευλάβεια, οι άνθρωποι 

της...! ∆ικαιολογηµένα, ο κόσµος, καταχειροκρότησε τους 

Χορωδούς και τους Μαέστρους τους, το Σάκη Καραφωτιά 

(Παιδική), την Ελένη Αλεξοπούλου (Νεανική) και το Μιχάλη 

Γαργαλιώνη (Μικτή)! Τη βραδιά τίµησε ο Σεβ. Μητροπολίτης µας, 

κ. Αλέξανδρος... Χαιρετισµό απεύθυναν οι, Σεβ. Αλέξανδρος, ο 

Αντ/ρχος Κ. Ταλούµης και ο Πρόεδρος της Χ.Τ., Ν. Γαργαλιώνης. 



2. Όπως κάθε χρόνο, την 1
η
 του έτους και ώρα 12µιση το µεσηµέρι, 

στη Λέσχη της Χ.Τ. (όπισθεν ξενοδοχ. «Μαίναλον»), έλαβε χώρα η 

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, ένας θεσµός που έχει ξεκινήσει 

από την ίδρυση του Καλλιτεχνικού Σωµατείου (1985) και 

συνεχίζεται, κατ’ έτος, µε την ίδια ζέση αφού, η Κοπή της Πίτας, της 

Χ.Τ., είναι η πρώτη Κοπή Πίτας Συλλογικού Φορέα, όχι µόνο στην 

Τρίπολη και στην Αρκαδία αλλά στο Πανελλήνιο! Γέµισε η αίθουσα 

µε τον κόσµο ν’ αλληλοεύχεται... Από πλευράς επισήµων, πλην του 

βουλευτή Αρκαδίας, Οδ. Κωνσταντινόπουλου, τη Χ.Τ. τίµησαν, ο 

Πρωτοσύγκελος Θεόκλητος Ντούλιας ως εκπρόσωπος του 

Μητροπολίτη, ο ∆ήµαρχος Τρίπολης Γιάννης Σµυρνιώτης, ο 

Αντ/ρχης Ευάγ. Γιαννακούρας, ο ∆ηµ. Παυλής από την Αξιωµ. 

Αντιπολίτευση, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, Γιάν. 

Μπουντρούκας... Αυτή τη φορά, ένεκα λιτότητας, δεν προσφέρθηκε 

το καθιερωµένο ουζάκι αλλά την Πίτα συνόδευσαν οι ξηροί καρποί 

µε  τα ηδύποτα... 

*** Η Χ.Τ. εύχεται στους απανταχού Τριπολίτες και Αρκάδες 

χαρούµενο και ευτυχισµένο το 2012, όσο µπορεί, χαρούµενο και 

ευτυχισµένο να είναι... Με την ευκαιρία ευχαριστεί τα Μ.Μ.Ε. για τη 

συµπαράστασή τους καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου που πέρασε...   


