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  Με ιδαίτερη επιτυχία, το Σωματείο της Πνευματικής Κίνησης,  συνεχίζοντας εδώ και τριανταπέντε 

χρόνια τη σταθερή παρουσία του  στα Πολιτιστικά Δρώμενα, πραγματοποίησε  το Σάββατο 

25/6/2016 & την Κυριακή 26/6/2016 στο Ανοιχτό θεατράκι Μελισσίων  το 

33ο Θέαμα Ακρόαμα, «Καλλιτεχνικές Εκφράσεις» & «Στον τόπο τα πατήματα και τα 

στριφογυρίσματα». 

Η Αντιπρόεδρος του Σωματείου κ. Καλλιόπη Θεοφιλίδου –Δημητράκη, aναπληρώνοντας   

την ασθενή  Πρόεδρο κ. Μαρία Αραμπάνου στην οποία ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση, εκ μέρους του 

Δ.Σ καλωσόρισε & ευχαρίστησε τα παιδιά, τους γονείς, τους δασκάλους καθώς και όλους τους 

παριστάμενους. 

  Το Σάββατο 25/6/16 πρώτη μέρα,στο κατάμεστο Ανοιχτό Θεατράκι Μελισσίων στην Πλατεία 

Εθνικής Αντίστασης, με οδηγό στην όμορφη βραδιά τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, τον αγαπημένο 

δάσκαλο κύριο Θωμά Γκουντή, διάνθισαν την εκδήλωση παρουσιάζοντας δείγμα της δουλειάς τους 

 τα τμήματα:  

Κλασσικού Μπαλλέτου & Σύγχρονου Χορού & Χοροθεάτρου  υπό τη διδασκαλία -χορογραφία του   

κ. Θωμά Γκουντή.  

Τα μικρότερα τμήματα μπαλέτου,όπως και Σύγχρονου χορού Ενηλίκων , σε χορογραφία και επιμέλεια 

του δασκάλου κ.Κωστή Τσιαμάγκα, μάγεψαν τους θεατές, από τους οποίους εισέπραξαν θερμότατο 

χειροκρότημα.  

Τόνο διαφορετικό σε μοντέρνους ρυθμούς, έντονο και δυναμικό έδωσαν στην εκδήλωση τα τμήματα 

Hip hop, χορεύοντας σε χορογραφίες και επιμέλεια του δασκάλου  κ. Χρήστου Καφετζή, σε 

έντονους, νεανικούς ρυθμούς.  

 Τα  τμήματα  Zumba ενηλίκων υπό την καθοδήγηση της κ. Γεωργίας Μηνά χάρισε σε όλους τη 

ζωντάνια της έντονης κίνησης ακόμη και για  τους έχοντες κινητικά προβλήματα.  

 Σε ρυθμούς Λάτιν σε επιμέλεια-χορογραφία της κ. Νανάς Γονή,  μας ταξίδεψαν τα ομαδικά 

τμήματα Λάτιν & Ευρωπαϊκών χορών.   

Το Τμήμα Θεατρικού Παιχνιδιού υπό τη διδασκαλία της θεατρολόγου κ. Αρχοντίας Χριστούλη 

παρουσίασε απόσπασμα από το θεατρικό έργο «Ο μικρός Πρίγκηπας» του Αντουάν ντε Σαιντ  

Εξυπερύ. 

Την Εκδήλωση διάνθισε το προσκεκλημένο ζευγάρι των χορευτών Γωγώ Ξηρού  & Χρήστου 

Καφετζή  που χόρεψαν ένα εξαιρετικό  κλασσικό χορό με θέμα «Ορφέας & Ευριδίκη» σε χορογραφία 

Θωμά Γκουντή & μουσική Αντώνη Θεοδωρόπουλου. 

 

Την Κυριακή 26/6/16 δεύτερη μέρα της Εκδήλωσης το Ανοιχτό Θεατράκι  πλημμύρισε  Ελληνική 

Παράδοση. 

Οι μελωδικές φωνές της παιδικής χορωδίας «Αρμονική Σύγκλιση» υπό την καθοδήγηση της  

δασκάλας τους κ. Νινέτας Μπέη έδεσαν άψογα με τη Χορωδία Ενηλίκων «Ύμνος & Παράδοση»  

 



της «Ένωσης Μικρασιατών Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» υπό τη Διεύθυνση του  κ.Χαρίτωνα 

Γραικού, σε άριστη συνεργασία με τη ζωντανή Παραδοσιακή Ορχήστρα συνόδευσαν τα Παιδικά 

Χορευτικά Τμήματα υπό την καθοδήγηση της δασκάλας κ.Σίσσυς Πέτρου, το Χορευτικό Τμήμα 

ενηλίκων υπό την καθοδήγηση του κ.Χάρη Μπακόπουλου  & το καλεσμένο Χορευτικό του Κέντρου 

Χορού & Πολιτισμού  «Πολυμήλη», υπό την καθοδήγηση του κ.Χάρη Μπακόπουλου,  

 

Το παιδικό τμήμα Ελληνικών-Παραδοσιακών χορών με χορούς Ηπείρου, Πολυγύρου & Ιερισσού 

Χαλκιδικής, Ασσήρου Θες/νίκης Κυθήρων  υπό τη διδασκαλία της κ.Σ.Πέτρου, μας έκανε όλους 

περήφανους δείχνοντας ότι τα μικρά παιδιά, το μέλλον της χώρας μας, σεβόμενα την παράδοση 

συνεχίζουν με αξιώσεις τη σπουδή των Ελληνικών χορών. 

 

 

 

 Το δε Τμήμα Ενηλίκων χόρεψε με περηφάνια χορούς από την Κύζικο της Μικράς Ασίας  & Δυτικής 

Θράκης   υπό την επιμέλεια του δασκάλου κ.Χ.Μπακόπουλου. 

 

  

Η βραδιά έκλεισε με όλους τους παριστάμενους πιασμένους σ’ ένα τεράστιο κύκλο χορεύοντας  

τραγούδια της Ελληνικής Παράδοσης.  

 
 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πεντέλης 

 κ. Αντώνης Φειδοπιάστης, η Υπεύθυνη  του Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων  και μέλος του Δ.Σ. 

του Ο.Π.Αθ. Δήμου Πεντέλης κ.Κ.Κοσμά-Μπάρα, ο πρώην Πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Μ κ. Κ .Δημητράκης, 

η Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλίας Εθνών  & επίτιμος Πρόεδρος της Π.Π.Κ.Κ.Β.Π κ. Ε. Βλυσίδου-

Λεονταρίδου, ο Αντιπρόεδρος του  Μικρασιάτικου Πολιτιστικού Συλλόγου Μελισσίων «Άγιος 

Γεώργιος Γκιουλμπαξέ» κ.Δ. Μυλωνάς, η Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Μικρασιατών Μελισσίων 

Δήμου Πεντέλης κ.Στ. Μπεκιράκη, ο Αντιπρόεδρος και η ταμίας της Νεανικής Αθλητικής Ακαδημίας 

«ΑΘΛΟΣ» αντίστοιχα κ. Δ. Μπέης και κ. Α. Γκατζόλη,  ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρασιατών 

Γιουλμπαξιωτών «Νέα Ροδώνη» κ. Χ. Κάζος, εκπρόσωποι Συλλόγων και φορέων της περιοχής μας. 

 

Το Δ.Σ ευχαριστεί ολόθερμα τους γονείς που εμπιστεύονται στο σωματείο μας τα παιδιά τους,  
τα παιδιά  για την ιδιαίτερη προσπάθειά τους για το βέλτιστο αποτέλεσμα, τους δασκάλους που 
ακούραστοι προετοιμάζουν τους συμμετέχοντες, καθώς και  όλους όσους με άπλετη διάθεση 
εθελοντικής προσφοράς είναι πάντα στο πλάι μας. 
  Επίσης ευχαριστεί θερμά τα προσκεκλημένα σχήματα για την παρουσία τους στην Εκδήλωση. 
 
 Απευθύνουμε επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Χορηγούς μας, το κατάστημα Αίθρος,Εισαγωγές 
& Εμπορία Ειδών Κήπου Βέκκος Κορνήλιος, Είδη Σπιτιού- Μπάνιο -Θέρμανση, Φωτισμός, Ecosales-
Ecolight Μαυρόπουλος Παναγιώτης, Ινστιτούτο Αισθητικής La Vie Μαρία Θωμοπούλου, Φυτώρια 
Γιάννης Παραγυιός, S/M Σκλαβενίτης,Ταβέρνα Ψαροκόκκαλο, Οικογένεια Σταυράτη, Αθλητική 

Ακαδημία ΑΘΛΟΣ, Morning Catering ΑΦΟΙ Μάγειρα,Athens Ballet Co.  που σε κάθε εκδήλωση, 
παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, στηρίζοντας τον Πολιτισμό, είναι πλάι μας αρωγοί της κάθε 
προσπάθειάς  μας!  

 
Ήταν κατά γενική ομολογία μια όμορφη και ζεστή εκδήλωση, καταδεικνύοντας για ακόμη μια φορά με 
πόσο κόπο αλλά παράλληλα με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το αίσθημα του εθελοντισμού συνεχίζεται  με 
σταθερά  βήματα  η διάδοση του  Πολιτισμού  και της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς ! 
 



Παραθέτουμε ενδεικτικές φωτογραφίες της διήμερης εκδήλωσης. 

 

                    
 
    

   
      

  

         

   
         



  
      

     

    
     

 

 

 
        

 
            

          

Γραφείο Τύπου 

Πνευματικής, Πολιτιστικής & Κοινωνικής Κίνησης Βορείων Προαστίων. 


