
 
 

                                                                           

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

Τα παιδιά  ζωγράφισαν και πάλι στον τοίχο… με τον Γιώργο Χατζηνάσιο 

στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» 

 

 

Μία μοναδική εμπειρία έζησαν οι μαθητές του Γυμνασίου του Ζωγραφείου 

Κωνσταντινούπολης και της ΣΤ΄ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη,  

καθώς μοιράστηκαν με τον διακεκριμένο μουσικοσυνθέτη Γιώργο Χατζηνάσιο τη 

σκηνή του  Φιλολογικού  Συλλόγου  «Παρνασσός», για να παρουσιάσουν την 

παράσταση «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο…», τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017. 

Το πολυπληθές κοινό που παρακολούθησε την παράσταση ενθουσιάστηκε από τους 

μαθητές,  οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και στάθηκαν άξια δίπλα στον 

κορυφαίο δημιουργό.  

Ευχάριστη έκπληξη για μικρούς και μεγάλους η τιμητική παρουσία του μεγάλου 

ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά, ο οποίος τραγούδησε αγαπημένα τραγούδια με τον 

μουσικοσυνθέτη και τα παιδιά. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική συμπαράσταση της Πανελλήνιας 

Οργάνωσης Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ» (Παράρτημα Ν. Ψυχικού) και υπό την 

αιγίδα του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».  

Οι παραβρισκόμενοι επίσης παρακολούθησαν  και δύο video, το ένα για τη ζωή και 

το έργο του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου και  το  άλλο με  αποσπάσματα 

από την ίδια παράσταση που είχε πραγματοποιηθεί στο Ζωγράφειο, τον Νοέμβριο 

του 2015, με αφορμή τα 122 χρόνια του, στο οποίο αποτυπώνεται το κλίμα 

συγκίνησης που επικρατεί στις εκδηλώσεις αυτού του ιστορικού σχολείου.    

Χαιρετισμό απηύθυναν: εκ μέρους της Πανελλήνιας Οργάνωσης Γυναικών 

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ» η κ. Σίσσυ Παυλοπούλου, ο Διευθυντής του Ζωγραφείου  

κ. Γιάννης Δεμιρτζόγλου, και η Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων  

Ε. Μαντουλίδη κ. Άσπα Χασιώτη.  

 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν  ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης, 

ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Κώστας Γκιουλέκας, η Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως 

της UNESCO κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη, o Δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού  

κ. Παντελής Ξυριδάκης, η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οργάνωσης Γυναικών 

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ» κ. Μαρία Γιαννίρη, η Αντιπρόεδρος Μαρία Χατζηνάσιου,  

η Πρόεδρος του Παραρτήματος Ν. Ψυχικού κ. Σίκη Παπαϊωάννου, ο δικηγόρος και 

Μέλος του ΔΣ. του ΟΑΕΔ κ. Λάμπρος Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου των  

Εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών κ. Νικόλαος Κόλμαν και άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι.  

             

 


