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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Θέμα: Έγκριση συμμετοχής παιδικής χορωδίας Δήμου Διονύσου στο 2ο TRIKALA CANTAT στα Τρίκαλα. 

 

Η παιδική χορωδία του Δήμου Διονύσου προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο 2ο TRIKALA CANTAT στα Τρίκαλα στις  

13 & 14 Μαΐου 2017. 

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ», που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει ευρύτερα στρώματα της Κοινωνίας για το σημαντικό Προνοιακό 
έργο που επιτελεί το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Τρικάλων. Παράλληλα, θέλει να αναδείξει το φιλανθρωπικό, 
πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό έργο και την κοινωνική προσφορά του Συλλόγου, «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και του σώματος Εθελοντριών του Συλλόγου. Πέραν της 
σημαντικής πολιτιστικής-εκπαιδευτικής-μουσικής διάστασης που έχει η διοργάνωση, έχει και ένα σημαντικό 
φιλανθρωπικό και Προνοιακό σκοπό.  

Πεντακόσιοι περίπου Χορωδοί θα τραγουδήσουν τον συγκλονιστικό Ύμνο του κορυφαίου Ιταλού συνθέτη 
GIUSEPPE VERDI (1813-1901), “VA, PENSIERO”  από την Όπερα NABUCCO, που είναι τόσο επίκαιρος και άμεσος 
σήμερα, στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ. Στη συνέχεια οι Χορωδίες θα μεταβούν στο Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Τρικκαίων για να αρχίσει η Συναυλία και η Συνάντηση Χορωδιών. 

Το 2Ο TRIKALA CANTAT-ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ είναι αφιερωμένο στους κορυφαίους συνθέτες 
Umberto Giordano (1867-1948) για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του, Georg Philipp Telemann (1681-1767) για τα 
250 χρόνια από τη γέννησή του, Antonio Lotti (1667-1740) για τα 350 χρόνια από τη γέννησή του, Giovanni 
Francesco Anerio (1567-1630) για τα 450 χρόνια από τη γέννησή του, Claudio Monteverdi (1567-1643) για τα 450 
χρόνια από τη γέννησή του, Gioseffo Zarlino (1517-1590) για τα 500 χρόνια από τη γέννησή του και Heinrich Isaac 
(1450-1517) για τα 500 χρόνια από το θάνατό του.  

Mε το κορυφαίο δημιούργημα του G. Verdi «VA PENSIERO» το οποίο θα διευθύνει η διακεκριμένη 
Διευθύντρια και Καθηγήτρια ANTONELLA BARBAROSSA θα κορυφωθεί  τo Σάββατο 13 Μαΐου 2017, το βράδυ στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων, το 2Ο Χορωδιακό Φεστιβάλ  TRIKALA CANTAT-ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ, σημαντικός χορωδιακός θεσμός του Νομού Τρικάλων και της Θεσσαλίας 

Οι πρωτοτυπίες του Φεστιβάλ είναι: 

1. Οι  Χορωδίες  που  λαμβάνουν  μέρος έχουν την ευχέρεια να  παρουσιάσουν   έργα συγκεκριμένων  
εποχών. 
2.   Οι Χορωδίες δύνανται να εκτελούν και να ερμηνεύουν μεταξύ των άλλων και έργα αρχαίας ελληνικής, 
βυζαντινής, γρηγοριανής και σύγχρονης ελληνικής μουσικής. 
3. Στο τέλος κάθε βραδιάς, όλες οι χορωδίες μαζί ή επιλεγμένα μέλη τους ερμηνεύουν, εφόσον το επιθυμούν, 
ένα έργο έλληνα ή ξένου συνθέτη σε πρώτη εκτέλεση, το οποίο διευθύνεται κάθε φορά από ένα μέλος της 
Διεθνούς Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Φεστιβάλ. Με τον τρόπο αυτό οι μαέστροι και οι χορωδίες, ελληνικές και 
ξένες, για την καλύτερη προετοιμασία των κοινών έργων έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να δουλέψουν 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ υπό την διεύθυνση διακεκριμένων μαέστρων, σε πολύ αξιόλογα αλλά άγνωστα έργα αποκομίζοντας 
πολλά τεχνικά οφέλη, ενώ παράλληλα ανανεώνουν και το ρεπερτόριό τους. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση, 2Ο  
TRIKALA CANTAT, οι Χορωδίες στο τέλος της βραδιάς θα ερμηνεύσουν από κοινού  τον Ύμνο του Ιταλού συνθέτη 
GIUSEPPE VERDI, “VA, PENSIERO”  από την Όπερα NABUCCO υπό τη Διεύθυνση της διακεκριμένης Διευθύντριας 
και Καθηγήτριας ANTONELLA BARBAROSSA . 
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Με τον τρόπο αυτό προβάλλεται διεθνώς η μουσική μας κληρονομιά και παράλληλα δίνεται η ανάλογη 
σημασία στην μελέτη και ερμηνεία του Γρηγοριανού μέλους. 

Για  πρώτη φορά  παγκοσμίως η βυζαντινή και η αρχαία ελληνική μουσική συμμετέχουν ισότιμα με το 
γρηγοριανό μέλος και την Αναγεννησιακή πολυφωνία. 

Μια άλλη δυνατότητα των χορωδιών είναι να εκτελούν έργα του 15ου και 16ου αιώνα που δίνει στις 
χορωδίες τη δυνατότητα να μελετήσουν και να εμβαθύνουν στα αριστουργήματα της κλασικής πολυφωνίας. Εκτός 
από την εκτέλεση έργων ρομαντικών συνθετών, μπορούν να εκτελούν έργα σύγχρονων συνθετών καθώς και 
παραδοσιακή μουσική κάθε χώρας. 

Για  την επιτυχία  της  όλης  εκδήλωσης  συμβάλλουν καθοριστικά ο σύλλογος οι «Φίλοι του Θεραπευτηρίου 
Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων», που έχει την πρωτοβουλία της διοργάνωσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Χορωδιών 
και Διευθυντών Χορωδίας που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης  και πολλοί τοπικοί φορείς. 

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικάλων.  

Το συγκεκριμένο Χορωδιακό Φεστιβάλ, οργανώνεται για δεύτερη χρονιά και υλοποιείται υπό την καλλιτεχνική 
διεύθυνση του Μαέστρου και Καθηγητή Νίκου Ευθυμιάδη.  

Οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο δεν υπάρχει διότι  τα έξοδα μετάβασης , διαμονής και 
διατροφής θα καλυφθούν από τους ίδιους τους χορωδούς. 

Επίσης όλοι οι ανήλικοι και ενήλικοι χορωδοί θα προσκομίσουν  υπεύθυνη δήλωση για την 
συμμετοχή τους υπογεγραμμένη από τους γονείς και κηδεμόνες τους.  

 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που 
αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου 
οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του” 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου” 
3. Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 “Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων” το οποίο 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 “Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων”, 
4. Το υπ’ αριθμ. 4014/15-12-/2016 ΦΕΚ “Κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού 

Δήμου Διονύσου “Ο ΘΕΣΠΙΣ”», 
5. Την υπ’ αριθμ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού κα Αναστασία Στασινοπούλου 
6. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας, της συμμετοχής παιδικής χορωδίας 

Δήμου Διονύσου στο 2ο TRIKALA CANTAT στα Τρίκαλα, ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το Δ.Σ. να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για έγκριση 

συμμετοχής της παιδικής χορωδίας Δήμου Διονύσου στο 2ο TRIKALA CANTAT στα Τρίκαλα στις 13 
Μαΐου  με ημέρα επιστροφής την 14η Μαΐου 2017.  
 

 
Εσωτ. Διανομή   

1. Γρ. κ. Δημάρχου 
2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
3. Γενικό Αρχείο 

 
 

 
Συντάκτης Προϊστάμενος 

Γενικός 
Γραμματέας 

Ονομ/μο    
Υπογραφή    
Ημερ/νία    

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 


