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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
«ΟΡΕΣΤΕΙΑ 2021» 

 
Ο Δήμος Ορεστιάδας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας, σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις 
Τιμής και Μνήμης, για τη συμπλήρωση 98 χρόνων από την Ίδρυση της 

Νέας Ορεστιάδας. 
 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στη ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ 
19:30 Αρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή των εν Αδριανουπόλει Αγίων. 
 
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
21:00 Έναρξη «Ορεστείων» - Χαιρετισμοί 
 
Θεατρική παράσταση με τίτλο: «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ - Οι μούσες που 
αγάπησα». Ο Γρηγόρης Βαλτινός στον ρόλο του μεγάλου ποιητή σε 
κείμενο της Μαρίας Παναγιωτακοπούλου και μελοποιημένη ποίηση του 
Παλαμά από  τον  Σάκη Παπαδημητρίου 
Σημαντικές στιγμές της ποιητικής διαδρομής καθώς και την άγνωστη 
προσωπική και ερωτική ζωή του μεγάλου ποιητή Κωστή Παλαμά θα 
μεταφέρει στη σκηνή ο Γρηγόρης Βαλτινός με τη θεατρική παράσταση 
«ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ - Οι μούσες που αγάπησα», στην οποία 
πρωταγωνιστεί και υπογράφει τη σκηνοθεσία. 
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Η παράσταση αποκαλύπτει την ευαίσθητη πλευρά του ποιητή και τον 
έρωτά του με την αιώνια γυναίκα «μούσα», που αποτελεί και ένα από τα 
κυρίαρχα θέματα της ποίησής του. 
Ο Γρηγόρης Βαλτινός με τη δική του ευρηματική σκηνοθετική ματιά 
αναδεικνύει τη δύναμη και τις αδυναμίες του ποιητή στην πάλη του με 
τον χρόνο και την απώλεια. 
Μαζί του εφτά γυναίκες (ηθοποιοί και μουσικοί) ενσαρκώνουν τη γυναίκα 
«Μούσα», που, χαρίζοντας την έμπνευση στον ποιητή, του 
συμπαραστάθηκε στον διαρκή αγώνα του με τη φθορά, τον μαρασμό και 
τον θάνατο. 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 
Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Βαλτινός 
Κείμενο: Μαρία Παναγιωτακοπούλου 
Μουσική: Σάκης Παπαδημητρίου 
Ενορχήστρωση: Άσπα Παπαδημητρίου 
Χορογραφίες: Ευγενία Λιάκου 
Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκος Παρασκευόπουλος 
 
Παίζουν: 
Κωστής Παλαμάς: Γρηγόρης Βαλτινός 
Μαρία Βάλβη: Αγγελική Πέτκου 
Μούσα: Ευγενία Λιάκου 
 
Τα τραγούδια ερμηνεύει η  Έλενα Λεώνη  
Μουσικοί:  
Πιάνο: Ιώ Κυριακίδου 
Βιολί: Αριέτα Σαϊτά 
Τσέλο: Στέλλα Τέμπρελη 
Φλάουτο: Βικτώρια Κυριακίδου 
Άρπα: Έλενα Λεώνη 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
 
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
07:00 Όρθρος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. 
Δαμασκηνού & Δοξολογία για την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας, 
μνημόσυνο στους ιδρυτές της. 
 
 



ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΑΡΒΑΚΗ (πλησίον του Ι. Μ. Ν. Αγίων 
Θεοδώρων) 
10:30  Τρισάγιο, κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Μητροπολίτου 
Αδριανουπόλεως και Νέας Ορεστιάδος Πολυκάρπου, επετειακή ομιλία 
από τον Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό, ιστορικό ερευνητή με MA θεολογίας 
και Πρόεδρο Τοπ. Κοινότητας Γεώργιο Ρυζιώτη.  
 
ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
09:00 Αγώνας πρακτικής σκοποβολής IPSC level II «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ CUP».  
Διοργάνωση: Σκοπευτικός Όμιλος Ορεστιάδας 
 
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
 
21:00 Βράβευση της ομάδας BYSSATEAM του ΓΕΛ Βύσσας για την 
πρώτη θέση που έλαβε στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Στατιστικής της 
ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη της Στατιστικής 
Παιδείας στην Ελλάδα». Ως πρώτη ομάδα αποτέλεσε τον Πρεσβευτή της 
χώρας στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Στατιστικής της EUROSTAT.  
 
Συναυλία με τη ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ «Τραγουδώντας την Ευτυχία».  
Η Γιώτα Νέγκα, μια από τις σπουδαιότερες λαϊκές φωνές της σύγχρονης 
ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, θα ταξιδέψει φέτος το καλοκαίρι σε 
ολόκληρη την Ελλάδα και θα μοιραστεί μαζί μας τα θρυλικά τραγούδια 
που έγραψε η σπουδαία στιχουργός Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου. «Με 
ένα όνειρο τρελό», «Γυάλινος Κόσμος», «Είμαι αητός χωρίς φτερά» είναι 
μερικά από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το οποίο 
επιμελείται καλλιτεχνικά μια άλλη σπουδαία στιχουργός, η Λίνα 
Νικολακοπούλου. 
Οι στίχοι της Ευτυχίας είναι  ποίηση και λαϊκή έκφραση συνάμα. Έρωτας 
και πόνος ταυτόχρονα! Και τα τραγούδια εκφράζουν  τα συναισθήματα 
όλων των  απλών  ανθρώπων με λέξεις που μένουν για πάντα στην ψυχή 
μας. 
 
Στο πιάνο ο Χρήστος Θεοδώρου 
Στα έγχορδα (μπουζούκι, λαούτο ) ο Νίκος Κατσίκης 
Στις κιθάρες ο Κώστας Νικολόπουλος 
Ηχοληψία  |ΒασίληςΜιχαηλίδης -Ηλίας Καρούμπαλης 
Φώτα|Φίλιππος Τρέπας  
Καλλιτεχνική επιμέλεια| Λίνα Νικολακοπούλου 
 
 
 



Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις ώρες 10:00 – 13:00 
& 19:00 – 21:00. 
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
21:00 – 24:00 Γιορτή εμπορίου από τον Εμπορικό Σύλλογο Ορεστιάδας με 
την υποστήριξη της ΔΗΚΕΠΑΟ.  
 
Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις. 
 

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
μέτρα των αρμόδιων Υπουργείων προς περιορισμό της διασποράς του 
covid-19.  

 

Χρήσιμες πληροφορίες προς αποφυγή ταλαιπωρίας και κινδύνων: 

• Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, οι θεατές θα πρέπει να φορούν μάσκα 
κατά την είσοδο και την παραμονή τους στο θέατρο. 

• Κατά την προσέλευση θα ληφθούν μέτρα για την τήρηση απόστασης 1,5 
μέτρου μεταξύ των θεατών, το ίδιο και κατά την αποχώρησή τους από το 
θέατρο. 

• Οι πόρτες θα ανοίγουν σχεδόν 1 ώρα νωρίτερα ώστε να πραγματοποιείται 
σταδιακή προσέλευση. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση 
σας. 

• Μετά την κάλυψη του επιτρεπόμενου ποσοστού θέσεων, οι πόρτες θα 
κλείνουν.  

• Παρακαλούνται οι θεατές να ακολουθούν τις οδηγίες των 
διοργανωτών. 

 
 

 
Ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ 

 
Βαρσαμακίδης Δημήτριος 


