
 

Λαμία, 27 Νοεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Δημοτικής Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας Λαμίας

  Με συντονισμένες προσπάθειες από τέλος Σεπτεμβρίου 2021 ιδρύσαμε την

Δημοτική Παιδική και Νεανική Χορωδία Λαμίας για να δώσουμε στα παιδιά τα

ερεθίσματα να κατανοήσουν στην πράξη, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, την

έννοια του Πολιτισμού, αποκτώντας πολύτιμες νοητικές και συναισθηματικές

δεξιότητες.

● Αγάπη για την μουσική και επικοινωνία μέσω αυτής

● Συνεργασία και  φιλία μεταξύ των χορωδών

● Ομαδικότητα και αλληλοσεβασμός

● Αυτοεκτίμηση, πειθαρχία, εθελοντισμός, ευγενής άμιλλα

είναι κάποιες από τις δεξιότητες που μπορεί το παιδί να αναπτύξει συμμετέχοντας σε

μια Χορωδία.



Η Ίδρυση μιας καλά οργανωμένης και με ευρεία συμμετοχή παιδιών, Παιδικής

και Νεανικής Χορωδίας έρχεται να καλύψει το κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα. Η

μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών και των γονέων τους σε αυτή μας την πρωτοβουλία

δείχνει την ανάγκη που υπήρχε. Το ξεκίνημα είναι ελπιδοφόρο, η Χορωδία μας έχει

αυτή τη στιγμή  45 μέλη!

Διευθύνεται από την κ. Κατερίνα Μπότση, που διαθέτει όλα τα παιδαγωγικά

και καλλιτεχνικά προσόντα που εγγυώνται την καλή της πορεία.

Οι δραστηριότητες της Χορωδίας φιλοξενούνται στον πλήρως ανακαινισμένο

και φιλόξενο χώρο του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραϊσκος δήλωσε χαρακτηριστικά:

«….Η Χορωδιακή μουσική στην πόλη μας έχει ιστορία πολλών ετών.

Ξεκινώντας από τον Αλέξανδρο Αινιάν που ίδρυσε την πρώτη Δημοτική Χορωδία στη

Λαμία και φτάνοντας στη σημερινή Μικτή Χορωδία του Δημοτικού μας Ωδείου, η

Χορωδιακή μουσική έχει προβάλει με τον καλύτερο τρόπο την πόλη μας στην Ελλάδα

και το εξωτερικό.

Η υπόθεση του Πολιτισμού όμως δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς να εστιάσει στην

καλλιέργεια του πιο δυναμικού, του πιο ελπιδοφόρου κομματιού της τοπικής

κοινωνίας, που δεν είναι άλλο από τα παιδιά μας.

Γι’ αυτό αποδεχόμενοι την πρόταση του εκπαιδευτικού μουσικής Νώντα

Βεργιόγλου και έχοντας τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας του Δημοτικού Ωδείου



Λαμίας Αθηνάς Στεφοπούλου, προχωρήσαμε στην ίδρυση της Δημοτικής Παιδικής

και Νεανικής Χορωδίας Λαμίας, θέτοντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της

χορωδιακής μουσικής της πόλης μας, με συνθήκες μέλλοντος, αφού τα παιδιά μας

είναι το μέλλον αυτής της πόλης…»


