


Εικόνα εξωφύλλου

Αφηρημένο γλυπτό από ανοξείδωτο χάλυβα (διαστάσεων 

5,20x3x3 μ.), μπροστά από το κτίριο της Νομαρχίας και το 

Ίδρυμα Παπανικολάου, δωρεά του τ. καθηγητή της Ανώτατης 

Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας Γ. Νικολαΐδη στη γενέτειρα 

πόλη του Κομοτηνή. 

Πρόκειται για μοντέρνα ανάπλαση της τυπολογίας της αρχαίας 

«Νίκης», που τιμά το πνεύμα της κλασικής αφαίρεσης, χωρίς 

ωστόσο να εγκλωβίζεται στα παραδοσιακά δεξιοτεχνικά 

στερεότυπά της. 

Το πιο αξιόλογο στοιχείο του γλυπτού, που λειτουργεί με 

την ένωση δύο μεγάλων ελικοειδών πτερυγίων πάνω σε μια 

επιμήκη κυλινδρική μήτρα, είναι ότι αλλάζει τη μορφική και 

δυναμική ανάπτυξή του μέσα στο χώρο, ανάλογα με την οπτι-

κή γωνία από την οποία το βλέπει κανείς. 

Νίκη Λοϊζίδη
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Ì°¹Ä¶Æ¹ª»Ãª ÆÃË ¢¸»°ÄÌÃË ºÃ»ÃÆ¸Á¸ª 
¡¹¿Ä¡ÃË ¦¶ÆÄ¹¢¸

96 χρόνια 

μετά την ενσωμάτωση της Θράκης στον εθνικό κορμό αποτίνουμε 

φόρο τιμής στους ήρωες της περιοχής μας. Σ’ όλους αυτούς που 

οραματίστηκαν μια ελεύθερη ζωή και αγωνίστηκαν γι’ αυτήν. Και με 

τις θυσίες τους εξασφάλισαν το δικαίωμα στον τόπο μας να υπάρχει, 

χαράζοντας την ανεξάρτητη πορεία του στο χρόνο. 

Συνταιριάζοντας την ομορφιά του πολιτιστικού γίγνεσθαι και τη 

δυναμική τής πνευματικής δημιουργίας, διαμορφώνουμε για άλλη 

μια χρονιά το πλαίσιο εορτασμού της επετείου με κυρίαρχο γνώμονά 

μας τη σφυρηλάτηση της ιστορικής μνήμης και της εθνικής επίγνωσης. 

Και υποδεικνύουμε, έτσι, τον ασφαλή δρόμο της προκοπής και της 

προόδου της περιοχής μας. Ένας δρόμος, που περνάει μέσα από τη 

γνώση, τη διατήρηση της μνήμης και την ευτυχία του πανηγυρικού 

συναπαντήματος. 

Γιατί για μας η ενθύμηση των ιστορικών γεγονότων δεν μπορεί να είναι 

αποκομμένη από το σήμερα και την ευφρόσυνη διάθεση της γιορτής. 

Mια γιορτή, που ανακαλεί με τον ωραιότερο τρόπο στην επιφάνεια 

της συλλογικής εθνικής συνείδησης τη σπουδαιότητα των ιστορικών 

γεγονότων και την καθοριστική συμβολή τους στη διασφάλιση της 

ελευθερίας μας. 
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Το μεγαλύτερο και αρχαιότερο μνημείο της πόλης, το Βυζαντινό τείχος, επισκέψιμο πλέον, είναι 

ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία όχι μόνο της Ροδόπης αλλά και της Θράκης.
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Ì°¹Ä¶Æ¹ª»Ãª Æ¸ª ¦ÄÃ¶¢ÄÃË Æ¸ª ¢º¶¦¦°º 
Á°Æ°ª°ª ¤¹μ¶Ä¹°¢ÃË

H ιστορική μνήμη 

δίνει το ετήσιο ραντεβού της με την εθνική αυτογνωσία. 96 ολόκληρα 

χρόνια μετά την ενσωμάτωση της Θράκης και της Ροδόπης μας στον 

εθνικό κορμό, ξαναθυμόμαστε το χθες. Ξαναθυμόμαστε την πορεία των 

96 χρόνων ελευθερίας, δημιουργίας και προόδου.

Οι άνθρωποι του τόπου μας υπερπηδώντας εμπόδια, δυσχέρειες και 

αντιξοότητες, θεμελίωσαν τη ζωή τους με μοναδικό γνώμονα την 

ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη ζωή. 

Η Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου μας και 

φέτος αποδίδει τον πρέποντα σεβασμό στους ήρωες του χθες, που με 

τους αγώνες τους διασφάλισαν σ’ όλους εμάς, τους επιγόνους τους, 

τη δυνατότητα να υπάρχουμε και να δημιουργούμε ελεύθεροι και 

αξιοπρεπείς.

Στήνουμε ένα μεγάλο πανηγύρι μνήμης, χαράς και ιστορικής γνώσης. 

Με εκδηλώσεις λόγου, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές 

παραστάσεις, χορευτικά και αθλητικά δρώμενα σάς προσκαλούμε να 

συνεορτάσουμε, να θυμηθούμε και να διατρανώσουμε την πίστη μας 

στην ελευθερία.
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¶º£¶ª¸ ¼¿ÆÃ¡Ä°¼¹¿Á ÇH KO»ÃÆ¸Á¸ ÆÃË 1920È

Την όψη της Κομοτηνής το 1920, σε αντιπαράθεση με τη σημερινή εικόνα της 

πόλης, αποτυπώνουν σε δέκα ειδικά διαμορφωμένα με φωτογραφίες σταντς, 

μαθητές του 3ου Λυκείου Κομοτηνής με τη βοήθεια του Συλλόγου Εβριτών ν. 

Ροδόπης.

¢éÀòëåéá: Από 4 Μαΐου έως 15 Μαΐου 2016

Ìñòï÷: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

»ÃËª¹º¸ μÄ°¢¹° °¦Ã ÆÃ ¿¢¶¹Ã ºÃ¾°
ñòá: 20:00

Οι μικροί μαθητές του μοντέρνου τμήματος του Ωδείου παρουσιάζουν rock, 

pop, έντεχνη, ξένη και ελληνική μουσική. Φιλική συμμετοχή: «PHAETHON 

BAND» από το ΩΔΕΙΟ ΦΑΕΘΩΝ Αλεξανδρούπολης.

Ìñòï÷: Πολιτιστική Κίνηση ν. Ροδόπης

¦°Ä°¢Ãª¹°ºÃ¹ ÌÃÄÃ¹
ñòá: 20:30 
Συμμετέχουν με τα χορευτικά τους συγκροτήματα οι Σύλλογοι:

• Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μικρού Κρανοβουνίου, 

 «Άγιος Παντελεήμων»

• Σύλλογος Ποντίων ν. Ροδόπης, «Η Τραπεζούντα»

• Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδιάς και Φίλων

• Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδίτη

• Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ν. Καλλίστης, «Άγιος Δημήτριος»

• Σύλλογος Ποντίων Σαππών, «Τα Κασσιτερά»

Τα χορευτικά συγκροτήματα συνοδεύει το μουσικό σχήμα «ΘΡΑΚΟΜΕΛΟ»

Ìñòï÷: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 2016



7

ÇÆ° °¦°ÁÆ° ÆÃË ª°¹¥¦¸Ä... ¦¶Ä¹¤¸¦Æ¹º°È 
ôöî A. LONG, D. SINGER & J. BORGENSSON
ñòá: 20:30

Θεατρική παράσταση από το εφηβικό τμήμα του Θεατρικού Εργαστηρίου 

«Επί σκηνής».

Σκηνοθεσία-Επιμέλεια μουσικής: Μυρσίνη Λαντζουράκη

Επιμέλεια φωτισμού: Νίκος Μαυρίδης

Επιμέλεια κοστουμιών: Γιάννης Καραγκιουλμέζης

Παίζουν: Γιάννης Γιανναράκης, Χρήστος Δαλκυριάδης, Νικολέτα Καραμάνη, 

Ελένη Τσαραμπουλίδη, Νάνσυ Χηράκη

Ìñòï÷: Αίθουσα Πολιτιστικού Κυττάρου (πρώην ΡΕΞ)

¶¦¹ª¸»¸ ¶Á°Ä¥¸ 3ïù ¦°Á¶¤¤¸Á¹ÃË 
¼¶ªÆ¹μ°¤ º¹£°Ä°ª £Ä°º¸ª 2016
ñòá: 21:00

Από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού 

Κομοτηνής, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Σ. Σβυντρίδη.

Ρεσιτάλ κιθάρας: Γιάννης Γιαγουρτάς

Ìñòï÷: Αμφιθέατρο Ιδρύματος Παπανικολάου

»ÃËª¹º¸ ¶º¢¸¤¿ª¸ »¶ ÆÃ ªË¡ºÄÃÆ¸»° Ò3 GENÓ
ñòá: 21:30

Αφιέρωμα στη μουσική της δεκαετίας ‘60 και ‘70 με ελληνικά και ξένα 

τραγούδια που χαρακτήριζαν εκείνη την εποχή.

Παίζουν: Πωλίνα Λακάκη: τραγούδι, Μαρίνα Δημητριάδου: τραγούδι, 

Ρομπέρτα Αταριάνο: τραγούδι, Σταύρος Παυλίδης: τραγούδι, Παναγιώτης 

Μαργαριτόπουλος: τραγούδι, Γιώργος Πασχαλίδης: τραγούδι, Γιάννης Σαβ-

βουλίδης: τύμπανα, Θωμάς Αραμπατζής: κιθάρα, Μαρίνος Τόκας: πιάνο, 

Τάκης Κεραμέας: μπάσο και τραγούδι. 

Ìñòï÷: Πολιτιστική Κίνηση ν. Ροδόπης

ΠΕΜΠΤΗ 5/5 2016
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3ï ¦°Á¶¤¤¸Á¹Ã ¼¶ªÆ¹μ°¤ º¹£°Ä°ª £Ä°º¸ª 2016 

ñòá: 13:30 
°΄»Ûòï÷: Ρεσιτάλ κιθάρας: Γ. Μητρούσης

μ΄»Ûòï÷: Ντουέτο έργα για κιθάρα και βιολί: Κιθάρα: Κ. Χίζαρης, 

Βιολί: Γ. Κεραμίδης

Ìñòï÷: Αμφιθέατρο Ιδρύματος Παπανικολάου

»ÃËª¹ºÃ ¼¶ªÆ¹μ°¤ ¡¹° Æ¸Á ¶¹Ä¸Á¸ º°¹ 
Æ¸Á ¦°¡ºÃª»¹° º°Æ°ÁÃ¸ª¸
ñòá: 17:00-23:00

Τελετή έναρξης 5ου Συνεδρίου της Περιφέρειας Ρόταρυ Βόρειας Ελλάδας. 

Φέτος το Συνέδριο της 2484 Περιφέρειας του Ρόταρυ, που περιλαμβάνει τη 

Βόρεια Ελλάδα, γίνεται στην Κομοτηνή και στην εναρκτήρια τελετή, που είναι 

ανοικτή για όλους τους πολίτες, ενσωματώνεται ένα μουσικό φεστιβάλ για την 

ειρήνη και την παγκόσμια κατανόηση.

Ìñòï÷:  Αμφιθέατρο Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής

3ï ¦°Á¶¤¤¸Á¹Ã ¼¶ªÆ¹μ°¤ º¹£°Ä°ª £Ä°º¸ª 2016
ªËÁ°Ë¤¹° º¹£°Ä¹ªÆ¿Á
ñòá: 21:00

°΄»Ûòï÷: Σε 1η Πανελλήνια εκτέλεση το «Θρακιώτικο Κοντσέρτο», για δύο 

κιθάρες και έγχορδα. Συνθέτης: Δ.Σ. Σβυντρίδης • Δ/νση Ορχήστρας: Μ. 

Μήρτσιου • Ορχήστρα εγχόρδων RICERCAR Θεσσαλονίκης.

Σολίστ: Σ. Γκόλγκαρης, Μ. Σουρβίνος. Συμμετέχουν επίσης: Σόλο κιθάρα: Γ. 

Γιαγουρτάς και το κιθαριστικό κουαρτέτο «ΟΡΦΕΑΣ».

μ΄»Ûòï÷: Συναυλία με την Κιθαριστική Ορχήστρα Ανατολικής Μακεδονίας-

Θράκης. Με τη συμμετοχή 100 κιθαριστών σε έργα (Telleman, Χατζιδάκι, 

Μπουντούνη, κ.ά.) υπό τη διεύθυνση του Διεθνούς φήμης κιθαρίστα και 

συνθέτη Β. Μπουντούνη.

Ìñòï÷: Κεντρικό Αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης  ¶Ýóïäï÷: 3€

Έχει προβλεφθεί μετακίνηση με δωρεάν λεωφορείο από τον Καθεδρικό Ναό 

προς την Πανεπιστημιούπολη στις 20:15.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/5 2016
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3ï ¦°Á¶¤¤¸Á¹Ã ¼¶ªÆ¹μ°¤ º¹£°Ä°ª £Ä°º¸ª 2016
ñòá: 09:30

¤Üêè ¼åóôéâÀì: Διαγωνισμός κιθάρας-Aπονομή βραβείων και αναμνηστικών 

διπλωμάτων.

Ìñòï÷: Αμφιθέατρο Ιδρύματος Παπανικολάου

¦°Ä°¢Ãª¹°ºÃ¹ ÌÃÄÃ¹
ñòá: 20:30

Συμμετέχουν με τα χορευτικά τους συγκροτήματα οι Σύλλογοι:

• Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδημής και Φίλων

• Χορευτική Ομάδα 2ου Λυκείου Κομοτηνής

• Σύλλογος Πολιτισμού και Ανάπτυξης Σαπών ν. Ροδόπης, «ΔΡΩ»

• Πολιτιστικός Σύλλογος Ιάσμου

• Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης

• Σύλλογος Γυναικών Νέου Σιδηροχωρίου

• Πολιτιστικός Λαογραφικός Επιμορφωτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος 

Γυναικών Γρατινής

Τα χορευτικά συγκροτήματα συνοδεύει το μουσικό σχήμα «ΘΡΑΚΟΜΕΛΟ»

Ìñòï÷: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

»ÃËª¹º¸ ¶º¢¸¤¿ª¸
ñòá: 20:30

Συμμετέχουν η Δημοτική Χορωδία Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής και η 

Χορωδία «Εύμολπος» Κομοτηνής με τραγούδια Ελλήνων δημιουργών.

Ìñòï÷:  Αμφιθέατρο Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/5 2016
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Ã¤Ã¸»¶ÄÃ ¦°Á¸¡ËÄ¹ Ç¦°ÄÌ°Ä¹°È °¦Ã ÆÃÁ ªË¤¤Ã¡Ã 
¦ÃÁÆ¹¿Á ÁÃ»ÃË ÄÃ¢Ã¦¸ª Ç¸ ÆÄ°¦¶·ÃËÁÆ°È
ñòá: 09:00

Αναβίωση του ολοήμερου υπαίθριου πανηγυριού των οροπεδίων του Πόντου, 

«Παρχάρια». Φεστιβάλ παραδοσιακού ποντιακού χορού, με τη συμμετοχή 

αξιόλογων χορευτικών συγκροτημάτων και ερμηνευτών. 

Ìñòï÷: Οχυρό Νυμφαίας

¶¦¹¢¶¹¥¸ Æ¶ÌÁ¹º¿Á JU JITSU º°¹ JUDO
ñòá: 12:00

Οι με πολλές διακρίσεις αθλητές του αναγνωρισμένου αθλητικού συλλόγου 

μαχητικών τεχνών ΔΙΑΣ-Budo Academy, υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου 

προπονητή Α. Παρασίδη, θα παρουσιάσουν τεχνικές αυτοάμυνας, τεχνικές με 

όπλα και τεχνικές JU JITSU, Brazilian JU JITSU, AIKIDO, MMA. 

Ìñòï÷: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

¸»¶Ä¹¢° »¶ £¶»° Ç°ª¼°¤¶¹° ÆÃË ¦Ã¤¹Æ¸ ª¸»¶Ä°È
ñòá: 19:00

H Hμερίδα διοργανώνεται από το Τμήμα Κομοτηνής HJ-20 «ΟΡΦΕΑΣ» της 

Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, καθώς και το γυναικείο τμήμα των Θυγατέρων της 

Πηνελόπης «Νηρηίδες».

Ìñòï÷: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης

¦°¡ºÃª»¹° ¸»¶Ä° ¶ÄË£ÄÃË ªÆ°ËÄÃË
ñòá: 19:00-22:00

Εκδήλωση ενημέρωσης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού 

και Ερυθράς Ημισελήνου, από το Περιφερειακό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού 

Κομοτηνής, με τη συμμετοχή όλων των Σωμάτων  (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής 

Πρόνοιας, Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών), για 

την ιστορία του Ερυθρού Σταυρού, τις δράσεις του και τα προγράμματα 

εκπαίδευσης πολιτών και εθελοντών.

Ìñòï÷: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5 2016
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£¶°ÆÄ¹ºÃ ÆÃË »ÃËª¹ºÃË ªÌÃ¤¶¹ÃË ºÃ»ÃÆ¸Á¸ª
ÇÆ° μ°¼Æ¹ª¹°È
ñòá: 20:30

Ο Σωτήρης Παπατζάλας και η Βικτώρια Τρικούπη-Παπατζάλα βαφτίζουν το 

παιδί τους. Στη βάφτιση θα παρευρεθούν ο αδελφός του Σωτήρη και η γυναί-

κα του, που έρχονται από την Πάτρα για το μυστήριο, η μητέρα του Σωτήρη, 

που πάσχει από άνοια, η ρωσίδα που την προσέχει και τέλος η ξαδέλφη της 

οικογένειας με την κόρη της από την Αμερική. Τι θα συμβεί στη μάζωξη όλων 

αυτών των συγγενών; Πώς θα μπορέσουν να συνυπάρξουν αρμονικά έστω και 

για λίγες ώρες; Και το μεγάλο ερώτημα είναι: τα βαφτίσια θα γίνουν τελικά; 

Παίζουν: Βασίλης Φραντζόπουλος, Γιάννα Χαριτίδη, Χρύσα Αδαμακοπούλου, 

Ιωακείμ Ιωακειμίδης, Ειρήνη Φουτσιτζίδου, Δανάη Αρχοντίδου, Χρύσα 

Σουσάμογλου. Μαζί τους η κ. Σοφία Ιερωνύμου.

Πρωτότυπο κείμενο: Νίκος Μουτσινάς - Τζένη Διαγούπη 

Απόδοση κειμένου: Ιωακείμ Ιωακειμίδης

Ìñòï÷: Αμφιθέατρο Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής 

¦°Ä°¢Ãª¹°ºÃ¹ ÌÃÄÃ¹
ñòá: 20:30

Συμμετέχουν με τα χορευτικά τους συγκροτήματα οι Σύλλογοι:

• Πολιτιστικός Σύλλογος Αιγείρου

• Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και 

Κομοτηνής

• Πολιτιστικός Όμιλος Ποντίων Θρυλορίου, «Η Κερασούντα και το Γαρς»

• Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κοσμίου

• Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μέσης και Φίλων 

Καρλικιωτών 

• Πολιτιστικός Όμιλος Ξυλαγανής

• Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών Κομοτηνής

Τα χορευτικά συγκροτήματα συνοδεύει το μουσικό σχήμα «ΟΡΦΕΑΣ»

Ìñòï÷: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5 2016
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μÄ°¢¹° ÌÃÄÃË ¦Ã¤¶»¹º¿Á Æ¶ÌÁ¿Á º°¹ ¡Ë»Á°ªÆ¹º¸ª
ñòá: 19:00

Από τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων «Διόσκουροι». Συμμετέχουν τα 

γυμναστήρια: Sports Center, Will and Steel, Sport Fitness, Planet Gym, Lady’s 

Fitness Club, Action Club, FairPlay, το χορευτικό τμήμα του Θρακικού Πνευμα-

τικού Κέντρου-Ωδείου Κομοτηνής και ο Σύλλογος Εβριτών ν. Ροδόπης. 

Ìñòï÷: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

¦°ÄÃËª¹°ª¸ ÆÃË Á¶ÃË μ¹μ¤¹ÃË ÆÃË £°Á°ª¸ 
¦°Á¢Ä¶Ë»¶ÁÃË »¶ Æ¹Æ¤Ã 
Ç¹ªÆÃÄ¹¶ª º°¹ ¦°Ä°»Ë£¹° °¦Ã Æ¸ £Ä°º¸È
ñòá: 20:00

Το βιβλίο, έκδοση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-

Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής, περιέχει πέντε λαϊκά παραμύθια, 

που βασίζονται σε τοπικούς θρύλους περιοχών της Θράκης (Μαρώνεια, 

Κομοτηνή, Ίασμος, Γρατινή και Δαδιά), όπως τα θυμάται ο συγγραφέας από 

τις διηγήσεις των παππούδων και των γιαγιάδων του. Το κείμενο συνοδεύεται 

από πλούσια εικονογράφηση και απευθύνεται σε παιδιά και σε μεγάλους που 

αισθάνονται παιδιά. 

Ìñòï÷: Αμφιθέατρο Ιδρύματος Παπανικολάου

»ÃËª¹º¸ ¶º¢¸¤¿ª¸
ñòá: 21:30

Με το συγκρότημα «Κακές συνήθειες» σε ένα αφιέρωμα στο rock της 

δεκαετίας του ’80.

Παίζουν: Απόστολος Μαρτσάς: Φωνητικά, Μάκης Πατρονίδης: Κιθάρα, 

Ολύμπιος Αυτζηκόλιος: Μπάσο, Βαγγέλης Γεωργίου: Ντραμς, 

Μαρίνος Τόκας: Πιάνο-Πλήκτρα

Ìñòï÷: Πολιτιστική Κίνηση ν. Ροδόπης

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/5 2016
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¶¡º°¹Á¹° ¶º£¶ª¸ª ¼¿ÆÃ¡Ä°¼¹°ª 
°¦Ã Æ¸ ¼¿ÆÃ¡Ä°¼¹º¸ Ã»°¢° ºÃ»ÃÆ¸Á¸ª
ñòá: 18:30

Διάρκεια: Από 10 έως 15 Μαΐου 2016

Ώρες λειτουργίας: 11:00-13:00 και 18:30-21:30

Ìñòï÷: Αίθουσα Καπναποθήκης

¶¡º°¹Á¹° ¶º£¶ª¸ª ·¿¡Ä°¼¹º¸ª £Ä°º¿Á º°¤¤¹Æ¶ÌÁ¿Á
ñòá: 19:00

Διάρκεια: Από 10 έως 14 Μαΐου 2016

Ώρες λειτουργίας: 11:00-13:00 και 19:00-21:00

Ìñòï÷: Αίθουσα Εκθέσεων Ιδρύματος Παπανικολάου

¶º¢¸¤¿ª¸ ¡¹° Æ¸Á ¹ªÆÃÄ¹° Æ¸ª ¶Áª¿»°Æ¿ª¸ª 
Æ¸ª £Ä°º¸ª
ñòá: 19:45

Από τον Σύλλογο Εβριτών ν. Ροδόπης και μαθητές και μαθήτριες του 3ου 

Λυκείου Κομοτηνής, συνοδεία οπτικοακουστικού υλικού.

Ìñòï÷: Αμφιθέατρο Ιδρύματος Παπανικολάου

»ÃËª¹ºÃÌÃÄ¶ËÆ¹º¸ ªËÁ°Ë¤¹° °¦Ã Æ¸Á °º°¢¸»¹° 
»ÃËª¹º¸ª, ÌÃÄÃË º°¹ º°¤¿Á Æ¶ÌÁ¿Á ¼¹¤¹¦¦ÃË¦Ã¤¸ª 
(PLOVDIV)
ñòá: 21:00

Η Ακαδημία Μουσικής, Χορού και Καλών Τεχνών Φιλιππούπολης έχει 50 χρόνια 

ιστορίας. Από την Ακαδημία έχουν αποφοιτήσει 7.564 φοιτητές, σε διάφορες 

καλλιτεχνικές ειδικότητες (συνθέτες, χορευτές, μαέστροι, ζωγράφοι κλπ.), οι 

περισσότεροι από τους οποίους είναι καταξιωμένοι στον χώρο τους.

Ìñòï÷: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

ΤΡΙΤΗ 10/5 2016
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¶¥¶Æ°ª¸ Ã¦Æ¹º¸ª Ã¥ËÆ¸Æ°ª ¦°¹¢¹¿Á 
¦ÄÃªÌÃ¤¹º¸ª ¸¤¹º¹°ª
ñòá: 10:30 
Η Λέσχη Lions «Ορφέας» Κομοτηνής και η Λέσχη Leo «Θράξιππος», σε 

συνεργασία με το Κέντρο Μέριμνας Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής, 

οργανώνουν δωρεάν προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο οπτικής οξύτητας, 

με διαθλασίμετρο, για τα παιδιά του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κομοτηνής, 

«Λιλιπούπολη». Το διαθλασίμετρο έχει παραχωρηθεί για χρήση από τις Λέ-

σχες Lions στο ΚΕΜΕΑ, ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσφοράς 

τους σε όλα τα παιδιά του Δήμου Κομοτηνής.

Ìñòï÷: Βρεφονηπιακός Σταθμός Κομοτηνής «Λιλιπούπολη»

¶º¢¸¤¿ª¸ ÆÃË 7ïù ¢¸»ÃÆ¹ºÃË ªÌÃ¤¶¹ÃË ºÃ»ÃÆ¸Á¸ª 
»¶ £¶»°: Ç¡Á¿Ä¹·¿ Æ¸Á ¹ªÆÃÄ¹° ÆÃË ÆÃ¦ÃË »ÃË 
»¶ª° °¦Ã Æ¸Á ¹ªÆÃÄ¹° ÆÃË ªÌÃ¤¶¹ÃË »ÃËÈ 
ñòá: 18:45 
Ìñòï÷: Αμφιθέατρο Ιδρύματος Παπανικολάου

£¶°ÆÄ¹º¸ ¦°Ä°ªÆ°ª¸ ÇºÃÆ¶ªÈ °¦Ã ÆÃÁ ªË¤¤Ã¡Ã 
¡ËÁ°¹º° º°¹ ¢¸»¹ÃËÄ¡¹°
ñòá: 19:00

Σύγχρονη θεατρική παράσταση, σε κείμενα Γεωργίας Συμεωνίδου και σκηνο-

θεσία Άννυς Μαχαιροπούλου. Παίζουν: Άννα Αμπατζιάνη, Χριστίνα Γρηγοριά-

δου, Δανάη Δερμεντζοπούλου, Ντέμης Καρελιάδης, Άρης Κιλλιγκαρίδης, Βέτα 

Κυρέζογλου, Δημήτρης Κωνσταντίνου, Μαρία Πετεινάκη, Εύα Σκότη, Σούλα 

Τοπτσή, Θανάσης Χαριτόπουλος και Κούλα Χατζηνάκη.

Ìñòï÷: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 2016
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ªËÁ°Ë¤¹° ¶¤¤¸Á¹º¸ª »ÃËª¹º¸ª °¦Ã ÆÃ »ÃËª¹ºÃ 
ªÌÃ¤¶¹Ã ºÃ»ÃÆ¸Á¸ª
ñòá: 20:30 

Το Μουσικό Σχολείο διοργανώνει αφιέρωμα στην ελληνική μουσική, με 

τη μουσική σύμπραξη επί σκηνής μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και 

κηδεμόνων του Σχολείου.

Ìñòï÷: Αμφιθέατρο Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής

ªËÁ°Ë¤¹° Çª°Á º°Æ¹ μÃ¤Æ¶ª »°ºÄ¹Á¶ª...IIIÈ
»¶ Æ¸Á Ä°¤¤¹° ÌÄ¸ªÆ¹¢ÃË
ñòá: 21:30

Η Ραλλία Χρηστίδου, μια δυναμική ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός της νέας 

γενιάς, έχοντας στο ενεργητικό της σημαντικές συνεργασίες και το νέο της 

τραγούδι, όπου συνεργάζεται για πρώτη φορά με την Πίτσα Παπαδοπούλου, 

με τίτλο «Εγώ θα ’ρθω σαν να μην έχω πληγωθεί ποτέ μου», συνδυάζει την 

τετραπλή ιδιότητα της μουσικού, τραγουδοποιού, ερμηνεύτριας και ενορχη-

στρωτή. Με την αισθαντική, αυθεντική φωνή της, η Ραλλία Χρηστίδου θα μας 

προσφέρει ένα μουσικό ταξίδι, το οποίο ξεκινά από την προσωπική δισκογρα-

φία της, όπως το «Παλιό μου εγώ», «Tengo Soledad», «Άσπρο γιασεμί», «Εγώ 

για σένα», «Είσαι μακριά», «Μάτια μου ξεχνάς», «Πάνε μέρες που δε σου ‘πα 

σ’ αγαπώ», «Αν μετρηθούμε» κ.α, τις οποίες θα συμπληρώσουν τραγούδια 

σπουδαίων στιχουργών και συνθετών, που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Παίζουν: Γιάννης Τσατούχας: Βιολί, Χρήστος Μιχάλης: Κιθάρες, 

Κώστας Πέτας: Μπάσο, Άγγελος Κουσάκης: Τύμπανα, 

Άγγελος Παπαδημητρίου: Μπουζούκι, Παύλος Πανταζόπουλος: Ήχος

Ìñòï÷: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 2016
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¶¦¹ªÆ¸»ÃÁ¹º¸ ¸»¶Ä¹¢° »¶ £¶»°: ÇÆÃ ¢¹¶£Á¶ª º°¹ 
¶ËÄ¿¦°«ºÃ ¢¹º°¹Ã Æ¸ª ¶Á¶Ä¡¶¹°ªÈ
ñòá: 09:00-20:00

Επιστημονική Ημερίδα από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-

ου Θράκης, τον Δήμο Κομοτηνής και την Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου 

και Διεθνών Σχέσεων, ιδιαίτερα επίκαιρη ενόψει της επικείμενης κατασκευής 

του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ (Trans-Adriatic Pipeline) στην περιοχή της 

Θράκης. Η Ημερίδα θα ασχοληθεί με διάφορες πτυχές του δικαίου της ενέρ-

γειας, τόσο σε διεθνές, όσο και σε ευρωπαϊκό δίκαιο, με έμφαση σε ζητήματα 

που αφορούν στην πατρίδα μας και στην περιοχή μας. Θα συμμετάσχουν 

ειδικοί στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο της ενέργειας από τον ακαδημαϊκό 

χώρο, καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών που ενεργοποιούνται στο συγκεκρι-

μένο πεδίο.

Ìñòï÷: Αμφιθέατρο Ιδρύματος Παπανικολάου

Ç¸ ¶ËÄ¿¦¸ Ì£¶ª, ª¸»¶Ä°... °ËÄ¹Ã!!!È
ñòá: 12:30-14:30

Ανοικτή εκδήλωση από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct 

Κομοτηνής και τους Νέους Ευρωπαίους Φεντεραλιστές (JEF) Κομοτηνής, με 

αφορμή την «Ημέρα της Ευρώπης». Περιλαμβάνει διάφορες πρωτότυπες και 

ευφάνταστες δράσεις, ακτιβιστικά δρώμενα, επιδαπέδια παιχνίδια, έκθεση 

φωτογραφίας με τίτλο «Αναδρομή στην Ευρώπη του χθες», περίπτερα 

πολιτισμού των χωρών- μελών της Ε.Ε., fl ash mob, με σκοπό την ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τα προβλήματα και τους 

προβληματισμούς, αλλά και τις προοπτικές και το αύριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, μέσα από τα μάτια των νέων.

Ìñòï÷: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

ΠΕΜΠΤΗ 12/5 2016
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£¶°ÆÄ¹º¸ ¦°Ä°ªÆ°ª¸ ÇºÃÆ¶ªÈ °¦Ã ÆÃÁ ªË¤¤Ã¡Ã 
¡ËÁ°¹º° º°¹ ¢¸»¹ÃËÄ¡¹°
ñòá: 19:00

Ìñòï÷: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής

ªËÁ°Ë¤¹° »¶ ÆÃ »ÃËª¹ºÃ ªÌ¸»° QUARTISTIC
ñòá: 21:30

Οι Quartistic, τετραμελές μουσικό σχήμα από την Κομοτηνή, ταξιδεύει με 

τις μουσικές του κόσμου και περιπλανάται στις εποχές ψάχνοντας μελωδίες, 

ρυθμούς και ηχοχρώματα. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται με ρυθμούς και 

τραγούδια jazz, blues, pop, rock n’ roll, ορχηστρικά, καθώς και ποικιλία έργων 

ελλήνων συνθετών.

soprano-fl ute, Γιώργος Ευφραιμίδης: Κιθάρα, Βεϊσέλ Αχμέτ: Καχόν-κρουστά

Ìñ Ροδόπης

ΠΕΜΠΤΗ 12/5 2016
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¶¦¹ª¸»¸ ¶¦°Äª¸ Æ¸ª ¹ªÆÃÄ¹º¸ª ª¸»°¹°ª Æ¸ª ¦Ã¤¸ª 
°¦Ã ÆÃÁ ¢¸»°ÄÌÃ ºÃ»ÃÆ¸Á¸ª ¡¹¿Ä¡Ã ¦¶ÆÄ¹¢¸
ñòá: 10:30

Στο Ηρώον, παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των 

αρχών της ΧΧΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας και του Τιμητικού στρατιωτικού 

αγήματος. 

¶¦¹»Á¸»ÃªËÁ¸ ¢¶¸ª¸ ªÆÃÁ Ì¿ÄÃ 
ÆÃË ¸Ä¿ÃË ºÃ»ÃÆ¸Á¸ª
ñòá: 11:00

º°Æ°£¶ª¸ ªÆ¶¼°Á¿Á
ñòá: 11:10

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5 2016
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5 2016

Ë¦Ã¢ÃÌ¸ Æ¸ª ¹¶Ä¸ª ¶¹ºÃÁ°ª Æ¸ª £¶Ã»¸ÆÃÄÃª 
Æ¸ª ¹¶Ä°ª »ÃÁ¸ª ¦°Á°¡¹°ª ¼°Á¶Ä¿»¶Á¸ª 
μ°£ËÄÄË°ºÃª
ñòá: 19:00

Υποδοχή της Iεράς Εικόνας και λιτάνευσή της μέχρι τον Ιερό Μητροπολιτικό 

Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου θα τελεστεί εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας.

 

¦°Ä°¢Ãª¹°ºÃ¹ ÌÃÄÃ¹
ñòá: 20:30

Συμμετέχουν με τα χορευτικά τους συγκροτήματα οι Σύλλογοι:

• Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Θρακών Κομοτηνής

• Σύλλογος Εβριτών ν. Ροδόπης

• Χορευτικό Συγκρότημα «Μερακλήδες» Περιφέρειας Άρτας

• Μορφωτικός Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Γρατινής, 

 «Ο ΓΡΑΤΙΝΟΣ»

• Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος Αρμενίων Κομοτηνής

• Στέγη Πολιτισμού Παράδοσης και Λαογραφίας, «ΦΙΛΟΤΕΧΝΕΣ»

• Σύλλογος Ηπειρωτών ν. Ροδόπης , «Άγιος Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων»

Τα χορευτικά συγκροτήματα συνοδεύει το μουσικό σχήμα «ΛΑΛΗΤΑΔΕΣ»

Ìñòï÷: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

º¶ÁÆÄ¹º¸ Ã»¹¤¹° ¶¤¶Ë£¶Ä¹¿Á 
ñòá: 21:15

Εμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης: «Ο Λαϊκός Πολιτισμός της Θράκης 

μετά την ενσωμάτωσή της στο Ελληνικό Κράτος».

Ìñòï÷: Αμφιθέατρο Ιδρύματος Παπανικολάου
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°ÄÌ¹¶Ä°Æ¹ºÃ ªË¤¤¶¹ÆÃËÄ¡Ã 

στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής, προε-

ξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρώνειας και Κομοτηνής 

κ.κ. Παντελεήμονος.

ñòá: 07:00-10:00

¶¦¹ª¸»¸ ¢Ã¥Ã¤Ã¡¹° 

στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, παρουσία της Α.Ε. 

του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Μετά τη 

δοξολογία θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας.

ñòá: 10:00-10:30

¶¦¹»Á¸»ÃªËÁ¸ ¢¶¸ª¸ 
στο χώρο του Ηρώου, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη 

Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος, και

º°Æ°£¶ª¸ ªÆ¶¼°ÁÃË 

από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 

κ. Προκόπη Παυλόπουλο.

ñòá: 10:30-11:00

¦°Ä¶¤°ª¸ 

των Πολιτιστικών Οργανώσεων, της Φοιτητικής και Μαθητικής Νεολαίας, 

των Σωμάτων Ελλήνων Προσκόπων και Ελληνίδων Οδηγών, των Ενόπλων 

Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου 

της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου.

ñòá: 11:00-12:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5 2016
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¦°Ä°¢Ãª¹°ºOI ÌÃÄÃ¹ 
ñòá: 21:00

Συμμετέχουν με τα χορευτικά τους συγκροτήματα οι Σύλλογοι:

•  Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής (Α΄μέρος)

•  Πολιτιστικός Σύλλογος Λημνιών ν. Καβάλας

•  Μορφωτικός Σύλλογος Σαρακατσάνων Θράκης

•  Πολιτιστικός Σύλλογος Αγριάς-ΔΡΑΚΕΣ ΠΗΛΙΟΥ, «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

•  Σύλλογος Ποντίων Κομοτηνής και Περιφέρειας , «Ο Εύξεινος Πόντος»

•  Σύλλογος Καππαδοκών και Μικρασιατών ν. Ροδόπης, 

 «Ο Μέγας Βασίλειος»

•  Σύλλογος Κρητική Αδελφότης ν. Ροδόπης, «Ο Ψηλορείτης»

•  Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής (Β΄μέρος)

Τα χορευτικά συγκροτήματα συνοδεύει το μουσικό σχήμα «ΛΑΛΗΤΑΔΕΣ».

Ìñòï÷: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5 2016
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ÆÃ »¶¡°¤Ã ¦°¹ÌÁ¹¢¹ £¸ª°ËÄÃË °¦Ã ÆÃ ª¿»° 
¶¤¤¸Á¿Á ¦ÄÃªºÃ¦¿Á ÄÃ¢Ã¦¸ª 
ñòá: 11:00

Το Μεγάλο Παιχνίδι Θησαυρού, για ενήλικες και παιδιά, στόχο του έχει τη γνωριμία 

του κοινού της πόλης μας με την «ανακάλυψη» εστιών και σημείων πολιτισμού της 

Κομοτηνής. Οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν πάνω από 25 σημεία της πόλης μας 

και μέσα από αποστολές θα προσπαθήσουν να φτάσουν στο «θησαυρό». 

Ìñòï÷: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής

¶º¢¸¤¿ª¸ ¡¹° Æ¸Á ¦°¡ºÃª»¹° ¸»¶Ä° ¶ÄË£ÄÃË ªÆ°ËÄÃË 
ñòá: 11:30

Το Περιφερειακό Τμήμα Κομοτηνής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διοργα-

νώνει εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας θα τιμηθούν για τη μεγάλη προσφορά 

τους στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στο Ερυθροσταυριτικό Κίνημα οι κυρίες 

Φωτεινή Κουτλογεωργίου και Ελένη Αντωνιάδου. Θα ακολουθήσει ομιλία από 

τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πάντειου Πανεπιστημίου, κ. Άγγελο Συρίγο με θέμα: «Ο ρόλος του Ερυθρού 

Σταυρού στον Επαναπατρισμό των Ελλήνων Αιχμαλώτων Πολέμου και την Απο-

κατάσταση των Προσφύγων από την Μικρά Ασία το 1922-1923».

Ìñòï÷: Αμφιθέατρο Ιδρύματος Παπανικολάου

Ã»¹¤¹° »¶ £¶»°: ÇÃ¹ Ä¿»° º°¤°£Ã¦¤¶ºÆ¶ª ¿ª 
Æ»¸»° ÆÃË ¦Ã¤¹Æ¹ªÆ¹ºÃË ÆÃ¦¹ÃË Æ¸ª £Ä°º¸ªÈ
ñòá: 19:30

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, το Μουσείο 

Καλαθοπλεκτικής διοργανώνει ομιλία στο χώρο του Μουσείου, με ομιλητή 

τον ιδρυτή του, Δρ. Αντώνη Λιάπη. Θα ακολουθήσει ξενάγηση και παρουσίαση 

νέων εκθεμάτων.

Ìñòï÷: Μουσείο Καλαθοπλεκτικής (Θρυλόριο)

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5 2016
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ªËÁ°Ë¤¹° »¶ ÆÃ »ÃËª¹ºÃ ªË¡ºÄÃÆ¸»° ¶º»¶º
ñòá: 21:30

Οι ΕΚΜΕΚ,  ένα από τα δυναμικότερα νέα ελληνικά συγκροτήματα, έρχονται 

για πρώτη φορά στην Κομοτηνή. Για να παρουσιάσουν, σ’ ένα εκρηκτικό 

μουσικό δίωρο, τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, με τη 

χαρακτηριστική τους λάτιν και ροκ εξωστρέφεια, τραγούδια για «Άγγελους 

ξένους», «Φυγά»-δες, τη «Φωτιά που καίει μέσα μας» και τις στιγμές που «Θα 

γίνουμε αέρας». Οι ΕΚΜΕΚ  θα «ξαναδιαβάσουν», για χάρη μας όμως, και τρα-

γούδια γνωστά και αγαπημένα από το μουσικό μας παρελθόν, υποσχόμενοι 

ένα υπέροχο ταξίδι!

Ìñòï÷: Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής



Τις εκδηλώσεις των Ελευθερίων 2016 

παρουσιάζει η Ειρήνη Τσακίρη

Ευχαριστούμε τα μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
της περιοχής μας για τη στήριξή τους

ΧΟΡΗΓΟΣ


