
Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016, είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε προσκαλεσμένοι με τη Χορωδία Παραδοσιακών Τραγουδιών
του ΟΠΑΝ Δήμου Νέας Ιωνίας, στο 2ήμερο Φεστιβάλ Μικρασιατικού Πολιτισμού που διοργάνωσε ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού για τα
94 χρόνια από τον ξεριζωμό του ελληνισμού της Μ. Ασίας και τα 450 χρόνια από τη θεμελίωση του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στα Βουρλά.

Προσκαλεσμένος επίσης ήταν και ο κ. Λουκάς Χριστοδούλου, πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Δήμου Ν. Ιωνίας, συγγραφέας και ερευνη-
τής, ο οποίος έκανε μια ιστορική, οικονομική και πολιτιστική αναδρομή στην ζωή της Σμύρνης πριν από την Καταστροφή της, το 1922.
Παράλληλα εγκαινιάσθηκε και η έκθεση καρτ-ποστάλ που ανήκουν στη συλλογή του ιδίου, με θέμα: «Η Σμύρνη μέσα από τις καρτ-πο-
στάλ».
Μετά την τόσο ενδιαφέρουσα ομιλία του, ο Δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού κ. Παντελής Ξυριδάκης του απένειμε τιμητική πλακέτα για την
προσφορά του στη διατήρηση και διάσωση του Μικρασιατικού Πολιτισμού.

Κατόπιν ακολούθησε συναυλία με τη Χορωδία Παραδοσιακών Τραγουδιών του Ο.Π.Α.Ν. υπό τη διεύθυνση του μαέστρου και βιολο-
νίστα κ. Ευάγγελου Σαραντίδη, όπου συνοδεία παραδοσιακών οργάνων, ακούστηκαν τραγούδια από τις αξέχαστες Πατρίδες. 
Τελείωσαν καταχειροκροτούμενοι από όλους τους παρευρισκόμενους για την εξαιρετική απόδοση των τραγουδιών. 
Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Αικ. Πετρίτση και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
(Ο.Κ.Α.Π.Α.) κ. Γεράσιμος Μαζαράκης επέδωσαν τιμητική πλακέτα στον κ. Βαγγέλη Σαραντίδη, ως εκπρόσωπο του συγκροτήματος, για
τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Μας ξάφνιασε ευχάριστα ο χώρος που επιλέχτηκε για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Σαββάτου, που ήταν το εσωτερικό
του Ναού του Αγίου Γεωργίου Ν. Ψυχικού, κάτι που προσέδωσε μια ιδιαίτερη επιβλητικότητα που ταίριαζε στο ύφος των εκδηλώσεων.

Παραυρέθηκαν: ο Δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού, κ. Παντελής Ξυριδάκης,
η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, κ. Αικ. Πετρίτση-Μουράντ
η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αικατερίνη Αλεξοπούλου,
ο Πρόεδρος του Ο.Κ.Α.Π.Α., κ. Γεράσιμος Μαζαράκης,
ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Ν. Ιωνίας, κ. Σπύρος Αμανατίδης,
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού, κ.κ. Θεοδώριτος,
ο προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, κ. Μιχαήλ
ο καλλιτεχνικός διευθυντής των εκδηλώσεων, κ. Θεμιστοκλής Μακαντάσης,
και πλήθος κόσμου.
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