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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, 
ςυγχαίρει την Χορωδία των μαθητών και μαθητριών 

του 5ου Δημοτικοφ Σχολείου Μεγάρων 
και την Μαζςτρο Κατερίνα Αβραμίδη 

 
Σε μία φανταςμαγορικι εκδιλωςθ ςτθ ςπηλιά, που γεννικθκε ο ιρωασ τθσ 

Επανάςταςθσ του 1821 “ο γιόσ τθσ Καλογριάσ”  Γεώργιοσ  Καραϊςκάκησ (1782 – 
1827) ςτον πανζμορφο ορεινό όγκο ςτο  Μαυρομμάτι Μουηακίου Καρδίτςασ,  
διοργανϊκθκε τθν Τετάρτθ 29 Ιουνίου 2022 ιςτορικι επετειακι μουςικι ςυναυλία,  
με τθ ςυμμετοχι 130 εκτελεςτϊν και ςυμμετείχε θ Χορωδία των μακθτϊν του 5ου 
Δθμοτικοφ Σχολείου Μεγάρων υπό τθν διεφκυνςθ τθσ μαζςτρου Κατερίνασ 
Αβραμίδου, κακθγιτριασ Μουςικισ. 

 Οι μικροί Μεγαρίτεσ μακθτζσ ζκλεψαν τισ εντυπϊςεισ ανάμεςα ςτθν 55μελι 
Συμφωνική Ορχήςτρα του Δήμου Θεςςςαλονίκησ και τθν 80 μελι Χορωδία από 
τθν Ελλάδα υπό τθν διεφκυνςθ του Αρχιμουςικοφ Χάρη Ηλιάδη με τρείσ 
διακεκριμζνουσ ςολίςτ τθν Αγγλίδα υψίφωνο Sopfie Gallagher,  τον Λιβανζηο 
τενόρο  Joseph Dahdah  και τον Γερμανό βαρφτονο Leonard Geiger  ςτο κορυφαίο 
Ορατόριο «Δημιουργία» του μεγάλου Αυςτριακοφ κλαςςικοφ ςυνκζτθ Ιωςήφ 
Χάχδν. 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε: 
« Η διακεκριμζνθ Μουςικόσ και μαζςτροσ τθσ ςχολικισ Χορωδίασ του 5ου Δθμοτικοφ 
Σχολείου Μεγάρων Κα Κατερίνα Αβραμίδου και οι μικροί μακθτζσ για άλλθ μία 
φορά ξεχϊριςαν και με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε μία διεκνι ςυναυλία εκπροςϊπθςαν 
επάξια τθν πόλθ μασ και είναι άξιοι πολλϊν επαίνων και κερμϊν ςυγχαρθτθρίων.  
Είναι τιμι για το Διμο μασ, τιμι για τθν Διεφκυνςθ του 5ου Δθμοτικοφ Σχολείου, για 
τθν ςχολικι κοινότθτα των Μεγάρων και για τουσ μικροφσ μακθτζσ και μακιτριεσ, 
μζλθ τθσ χορωδίασ τουσ οποίουσ χειροκροτοφμε και επαινοφμε δθμόςια για τισ 
επιδόςεισ τουσ. 
Στθν Κα Αβραμίδου και ςτα μζλθ τθσ Χορωδίασ εφχομαι υγεία και δφναμθ να 
ςυνεχίςουν τθν πορεία τουσ ςτον καλλιτεχνικό μουςικό χϊρο με πολλζσ επιτυχίεσ 
και διακρίςεισ. 
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Επίςθσ πολλά ςυγχαρθτιρια δικαιοφνται και τα μζλη του Δ.Σ. του Συλλόγου 
Γονζων και Κηδεμόνων του 5ου Δθμοτικοφ Σχολείου Μεγάρων, που ςτθρίηουν και 
ενκαρρφνουν τα μζλθ τθσ Χορωδίασ να ςυμμετζχουν ςε εκδθλϊςεισ εκτόσ Μεγάρων 
ωσ καλοί πρζςβεισ τθσ πόλθσ και του Διμου μασ.»  

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
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