


Συμπατριώτες μου,
Φίλες και φίλοι του Δήμου μας

   Οι φετινές εκδηλώσεις φιλοδοξούμε να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις των συνδημοτών μας, των ομογενών μας καθώς 
και των επισκεπτών της πόλης μας την περίοδο αυτή. Και αυτό 
γιατί οι εκδηλώσεις αποτελούν προτάσεις των πολιτιστικών 
συλλόγων του Δήμου μας.

   Στόχος μας είναι η ανάδειξη του τοπικού μας πολιτισμού, η 
προβολή και αξιοποίηση του. 

   Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 17 Αυγούστου και θα 
ολοκληρωθούν στις 02 Σεπτεμβρίου 2012. Θα αναπτυχθούν 
σε οκτώ κεντρικά σημεία της πόλης μας, με άξονα φυσικά το 
ποτάμι μας, το Σακουλέβα.

   Τα βασικά χαρακτηριστικά των φετινών εκδηλώσεων είναι   η 
ποιότητα, η πλατειά συμμετοχή και ο εθελοντισμός.
Το σύνολο σχεδόν των πολιτιστικών συλλόγων με 400 
εθελοντές, συμμετέχουν στην πραγματοποίηση των 
εκδηλώσεων. Γι’ αυτό και το κόστος τους μειώθηκε θεαματικά.

   Καλώ τους συνδημότες μου αλλά και τους φίλους του 
Δήμου μας να κάνουν με τη συμμετοχή τους και πάλι δική 
τους υπόθεση τις εκδηλώσεις Πολιτιστικά Δρώμενα 2012,  
ευχόμενος σε όλες και όλους να περάσουν ευχάριστα. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ



   Στο χώρο του ιστορικού κέντρου της πόλης και κατά μήκος του ποταμού Σακουλέβα, στη διάρκεια 
των πολιτιστικών εκδηλώσεων, πλήθος καλλιτεχνών της Φλώρινας θα εκθέτουν  τα προσωπικά του 
έργα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, συνθέτοντας ένα πανοραμικό υπερθέαμα πολιτιστικής 
δημιουργίας, που ενώνει αρμονικά το σήμερα με το χθες της παλιάς Φλώρινας και εναρμονίζεται 
απόλυτα με το περιβάλλον, αναδεικνύοντας με έργα δημιουργίας την πλούσια πολιτιστική 
κληρονομιά του τόπου μας. 

   Παράλληλα, όλα τα καλλιτεχνικά εργαστήρια της πόλης θα είναι ανοιχτά για τους επισκέπτες στη 
διάρκεια των εκδηλώσεων, αποτελώντας ξεχωριστό πόλο έλξης για όλους. 
Για δεύτερη χρονιά η πόλη μας, λάμποντας από την ομορφιά που της χαρίζει απλόχερα ο 
πανέμορφος, καταπράσινος λόφος του Αγίου Παντελεήμονα, με την Ελληνιστική πόλη να 
απλώνεται στις παρυφές του και λίγο παρακάτω ο ποταμός Σακουλέβας με την απαράμιλλη 
φυσική του ομορφιά να διασχίζει το ιστορικό κέντρο, με τα παλιά του αρχοντικά να δεσπόζουν 
επιβλητικά στις δύο πλευρές του, καλεί όλους τους επισκέπτες να ζήσουν ονειρικές βραδιές κάτω 
από το αυγουστιάτικο φεγγάρι. 

- Οι «ατομικές Καλλιτεχνικές Συμμετοχές» θα παρουσιαστούν στις όχθες του ποταμού

- Οι φοιτητές της Σχολής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας θα συμμετέχουν 
με έργα τους, στο ποτάμι απέναντι από το 3ο Γυμνάσιο.



Στο χώρο του κτιρίου στεγάζεται η περίφημη πινακοθήκη 
Φλώρινας και η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας με έργα 
Φλωρινιωτών ζωγράφων. 
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, θα λειτουργεί 
ομαδική έκθεση ζωγραφικής – γλυπτικής – χαρακτικής  
«Μνήμες & Πραγματικότητες» της Αίθουσας Τέχνης 
«Καπλανών 5». 

Πλούσια συλλογή ζωγραφικών πινάκων του ιδιοκτήτη 
Κούλη Στερίκα είναι διαθέσιμη για όλους τους 
επισκέπτες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. 
Στον χώρο αυτό, έζησε, μεγαλούργησε, και 
δημιούργησε, επηρεασμένος από τη Φλωρινέα 
φύση, αποτέλεσε άτυπο σχολείο γειτονιάς. Το κτίριο 
– εργαστήριο διατηρεί ως σήμερα ανοικτό ο γιός του 
Λαέρτης. 

Έκθεση πινάκων ζωγραφικής, στην αίθουσα του 
κτιρίου Φ.Σ.Φ.  «Ο Αριστοτέλης», της πινακοθήκης 
Φλωρινιωτών ζωγράφων.

ΟΙΚΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  - ΟΙΚΙΑ ΚΟΥΛΗ ΣΤΕΡΙΚΑ

ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Φ.Σ.Φ. «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»



Πλούσια συλλογή ζωγραφικής του Φλωρινιώτη 
καλλιτέχνη Γρηγόρη Χατζηλάμπρου είναι επισκέψιμη 
για όλους τους ενδιαφερόμενους φιλοτέχνες κατά τη 
διάρκεια των εκδηλώσεων.

Ο Σύλλογος Φλώρινας για το Περιβάλλον και τον 
πολιτισμό «ΤΟ ΒΑΡΟΣΙ», παρουσιάζει έκθεση παλιάς 
φωτογραφίας των οικογενειών και της γειτονιάς Βαρόσι 
Φλώρινας. 
Αξίζει να την επισκεφτείτε και να δείτε μοναδικές 
φωτογραφίες μιας άλλης εποχής

Πλούσια συλλογή πινάκων ζωγραφικής του 
καταξιωμένου Φλωρινιώτη ζωγράφου Βαγγέλη 
Ταμουτσέλη, θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν οι 
επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

ΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΓΟΥΝΑΡΗ

ΟΙΚΙΑ ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗ



ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ

ΕΝΤΕΧΝΗ ΒΡΑΔΙΑ
Τραγουδιστές/στριες & συγκροτήματα που 
θα εμφανιστούν: 
- ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ (ΑΛΛΟ SHOW - 
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΟ)
- ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
- ΜΑΡΙΑ ΔΙΒΑΝΕ
- ΑΘΗΝΑ ΚΑΖΙΑ
- ΕΡΙΦΥΛΗ ΖΗΣΗ
- ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΤΣΟΥΜΙΤΑ
- ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥΛΙΟΣ
- BELLY BUTTON LORDS (group) 
- ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ (group)
- ΟΥΤΕ ΣΠΟΝΤΑ (guest group)

Ώρα έναρξης: 21:00

4 ο  Φ Ε Σ Τ Ι Β Α Λ  Τ ΡΑ Γ Ο ΥΔ Ι Ο Υ  Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α Ι Ω Ν  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ω Ν
   Η τέχνη, και πιο συγκεκριμένα η μουσική, ήταν ανέκαθεν ένας απ’ τους σημαντικότερους 
τρόπους έκφρασης συναισθημάτων και ιδεών,  το μέσο που μας πήγαινε σε κόσμους 
μαγικούς κι ονειρεμένους, μακριά από την καθημερινότητα. Στη δεδομένη χρονική περίοδο 
που διανύουμε, η μουσική είναι ίσως ο μόνος τρόπος να γλυκάνουμε την ψυχή μας.  

   Στα πλαίσια αυτής της ιδέας, η κίνηση πολιτών «Φίλοι της μουσικής» πραγματοποιεί και 
φέτος, για 4η συνεχόμενη χρονιά το γνωστό πλέον «Φεστιβάλ τραγουδιού Φλωριναίων 
καλλιτεχνών», με συμμετοχή από μουσικούς και τραγουδιστές, που ζουν ή κατάγονται από 
το Νομό Φλώρινας, αλλά για πρώτη φορά θα δώσει το παρόν και ένα συγκρότημα από τη 
Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και ο Πασχάλης (Αρβανιτίδης), σε μια guest εμφάνιση. 

   Το φεστιβάλ φέτος συνδιοργανώνεται και στηρίζεται από το Δήμο Φλώρινας, με την ένταξη 
του στα «Πολιτιστικά Δρώμενα 2012», στα πλαίσια εορτασμού της συμπλήρωσης 100 
χρόνων από την απελευθέρωση της Φλώρινας. 

   Το 4ο φεστιβάλ τραγουδιού Φλωριναίων καλλιτεχνών θα είναι τριήμερο και θα «ανοίξει 
την αυλαία» των Πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 17,18 και 19 Αυγούστου στο νέο πάρκο 
Φλώρινας. Για τρεις μέρες οι Φλωρινιώτες θα έχουν την ευκαιρία να τραγουδίσουν και να 
διασκεδάσουν, ακούγοντας μέρος της καλλιτεχνικής δουλειάς των συμπολιτών τους, που 
συμμετέχουν σε αυτό.



ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ

ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Τραγουδιστές/στριες που θα εμφανιστούν: 
- ΚΛΗΜΗΣ ΡΕΜΠΕΛΟΣ
- ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΤΣΟΥΜΙΤΑ
- ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
- ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ
- ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ
- ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
- ΡΕΒΕΚΑ ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

ROCK ΒΡΑΔΙΑ

Συγκροτήματα που θα εμφανιστούν: 

- THE ASHES

- PROJECT: ANCIENTS OF THE DARK PATH

- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

- TEQUILLA DRINKERS

- 3PGA

- THE STEP BROTHERS

- BLUE NOTE

- THE ROBBERS

Ώρα έναρξης: 21:00

Ώρα έναρξης: 21:00

Μουσικοί που θα πλαισιώσουν τη λαϊκή βραδιά: 
Μάκης Τσαμπάζης (μπουζούκι), Λάζαρος Μητσάρης (πλήκτρα), Κώστας Ξανθόπουλος (κιθάρα), Γεώργιος 
Μπισιρίτσας (μπάσο), Αργύρης Γκίλου (πιάνο), Σπύρος Δερβίλης (τύμπανα), Χρήστος Μητσάρης 
(κρουστά). 



Ώρα έναρξης: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ

Παρουσίαση προγράμματος 
ρυθμικής γυμναστικής

Υπευθ.: Ιορδάνου Γεωργία

Εγκαίνια έκθεσης
«Μνήμες και Πραγματικότητα»

Της αίθουσας Τέχνης «Καπλανών 5»
Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Παρουσίαση παραδοσιακών 
χορών
με τα χορευτικά τμήματα  των 
Συλλόγων:
Αχλάδας -Φλαμπούρου- Σιταριάς 



Ώρα έναρξης: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00

ΓΕΦΥΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Συναυλία
με τη Φιλαρμονική του Δήμου 
Φλώρινας

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Παρουσίαση παραδοσιακών 
χορών
με τα χορευτικά τμήματα των 
Συλλόγων:
«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» Σιταριάς & 
Πολιτιστικού Συλλόγου Βεύης

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Χορωδία  «ΚΑΝΤΑΔΟΡΟΙ ΤΗΣ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
«ΦΙΛΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ»

Μαέστρος- Τραγούδι
Δημήτρης Χρυσικός - Φίλιππος Γίτσης



Μουσική Παράσταση
με τους «BALKAN COLLA»
Βαλκανική μουσική

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ...             
  Οι πρώην «Cabaret Balkan» Βασίλης 
Κομματάς (clarinet, alto sax, voc) και Βασίλης 
Θεμελής(tube, voc) πάσχοντες από χρόνια 
«Βαλκανική ίωση» συναντήθηκαν τυχαία σε 
ένα μουσικό crossroad της Θεσσαλονίκης 
με τον «El Ninio» και χρόνια πάσχοντα 
από «Rock-δυτική ηλεκτρική ίωση» Άρη 
Χριστοβίτση (el.guitar, voc), για να τεθούν όλοι 
μαζί σε στενή ιατρομουσική παρακολούθηση 
με ‘’mosaic music’’ στο Μουσικοθεραπευτικό 
Κέντρο «Music Propabanda» που ίδρυσαν 
μία χιονισμένη νύχτα του 2011.
   Έγιναν μεταγγίσεις αίματος με jam στην σκηνή 
από τους Shantel, Balkan Beat Box, Watcha 
Clan, Rupa & The April Fishes και συμμετοχή 
σε live του Marko & Boban Markovic 
αλλά τα πρώτα σημάδια της αποθεραπείας 
εμφανίστηκαν μετά από τον επιτυχημένο 
εμβολιασμό με αντισώματα προερχόμενα 
από δύο νέους δωρητές οργάνων – el.bass 
του Τραϊανού Αλμπανούδη και drums - loops 
του Δημήτρη Ζήκα!!!
  Αποτέλεσμα αυτής της θεραπείας τους είναι 
το νέο Μουσικοθεραπευτικό Αναψυκτικό 
‘’Balkan Colla’’ την συνταγή του οποίου μόνο 
αυτοί γνωρίζουν και μοιράζουν απλόχερα στις 
συναυλίες τους!
 Δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα του 
γραπτού λόγου για να περιγράψει ακριβέστερα 
αυτό το τρελό αποτέλεσμα όσων πίνουν (και 
την άκουσαν), «Balkan Colla», που απαιτεί 
υγιή αυτιά και ανθεκτικό στο χορό σώμα για 
να γίνουν ένα, θεατές και μουσικοί και να 
περάσουν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα…!!!      

Ώρα έναρξης: 22:00

1ο & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ



Ώρα έναρξης: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00

Έκθεση φωτογραφίας
του 3ου Γυμνασίου - Εσπερινου 
Λυκείου Φλώρινας από τα 22 χρόνια 
λειτουργίας του

Παρουσίαση παραδοσιακών 
χορών
με τα χορευτικά τμήματα του ΦΣΦ 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
(Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
παραδοσιακούς χορούς από Φλώρινα, 
Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη, Ήπειρο και 
Θεσσαλία)

Δημιουργική Ομάδα 3ου Γυμνασίου

Βραδιά παραμυθιού
με παράσταση κουκλοθέατρου-
ανάγνωση-παρουσίαση παραμυθιού 
(Μύθοι Αισώπου,Λαϊκά παραμύθια) 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ



ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΜΟΔΗ

Σκάκι
από τη Λέσχη Πολιτισμού

Δημιουργική Ομάδα 3ου Γυμνασίου

Βραδιά παραμυθιού
με παράσταση κουκλοθέατρου-
ανάγνωση-παρουσίαση παραμυθιού 
(Μύθοι Αισώπου,Λαϊκά παραμύθια) 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ

Έκθεση φωτογραφίας
του 3ου Γυμνασίου Φλώρινας από τα 
22 χρόνια λειτουργίας του

Εκδηλώσεις Πρέσπες 2012
Εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την 
απελευθέρωση της Φλώρινας 

Ώρα έναρξης: 20:00

Ώρα έναρξης: 20:00

Ώρα έναρξης: 20:30

Ώρα έναρξης: 20:00



ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

Παρουσίαση παραδοσιακών 
χορών
με τα χορευτικά τμήματα  των 
Συλλόγων: Αρμενοχωρίου 
-Πολυπλατάνου- Σκοπιάς - Μ.Ε.Α.Σ. 
«ΑΠΟΛΛΩΝ» & «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΟΥΜΕΛΑ»

ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ

Εκδηλώσεις Πρέσπες 2012

Θεατρική παράσταση
“Αφιέρωμα στον Αττίκ”

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ

Εκδηλώσεις Πρέσπες 2012
Συναυλία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη και της Ευανθίας 
Ρεμπούτσικα

Ώρα έναρξης: 20:30

Ώρα έναρξης: 20:30

Ώρα έναρξης: 20:00



Παρουσίαση προγράμματος 
Ρυθμικής γυμναστικής
της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας

Υπευθ.:Α. Σουμπάση

Παρουσίαση χορευτικών 
τμημάτων
των Συλλόγων του ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ Φλώρινας
και της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας

1ο & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1ο & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ώρα έναρξης: 21:00

Ώρα έναρξης: 20:00



ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΜΟΔΗ

Παρουσίαση Ξιφασκίας
Ο.ΞΙ.Φ. Φλώρινας

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Βραδιά Βυζαντινής Μουσικής
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ 
«Ι.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ»
με παραδοσιακά τραγούδια

Εκδήλωση
του Ωδείου Φλώρινας

Ώρα έναρξης: 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00

Ώρα έναρξης: 20:00

1ο & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ



Μουσική παράσταση

«Τραγούδια που ζήσαμε»

Των
Μαρία Θωϊδου - Μάκη Αϊβάζογλου
Ειδική συμμετοχή: Λαέρτης Κούλης

Οι δύο Φλωρινιώτες αποφάσισαν να 
φτιάξουν με τραγούδια μια μαγική γέφυρα 
μέχρι τη λίμνη των συναισθημάτων. 
Η Μαρία Θωίδου, μαζί με το Μάκη 
Αϊβάζογλου, τραγουδοποιοί και 
τραγουδιστές αμφότεροι, θα μοιραστούν 
«τραγούδια που ζήσαμε», Ελλήνων 
συνθετών κυρίως της παλαιότερης γενιάς 
και του νέου κύματος, αλλά και κάποια πιο 
πρόσφατα μαζί με δυο τρία δικά τους, για 
μια φιλική και ζεστή βραδιά.
Στην κιθάρα θα τους συνοδεύσει ο 
μουσικός  Μανόλης Ανδρουλιδάκης. 

Ώρα έναρξης: 21:00

1ο & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ



Ώρα έναρξης: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:00

ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ

Διεξαγωγή ποδηλατικού γύρου
ΑΟΦ Φλώρινας

Χοροθέατρο Λέσχης Πολιτισμού
Κοσκοσά Β.& Βράντση Φ.

1ο & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ



Μετά την πολύ πετυχημένη περσινή μουσική παράσταση «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Από το χθες στο σήμερα», στην κεντρική συναυλία των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
του 2011, φέτος θα έχουμε τη συνέχεια, με μια μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012, «αποχαιρετώντας» έτσι με τον καλύτερο τρόπο το καλοκαίρι. Η 
φετινή παράσταση θα έχει το όνομα «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 2: Με άρωμα απ’ 
τα παλιά…» αφιερωμένη στους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές, οι οποίοι 
έχουν αφήσει πλούσια κληρονομιά στον πολιτισμό μας, με τα σπουδαία τραγούδια τους, τα οποία 
έχουν μείνει αναλλοίωτα στο χρόνο, «μεγαλώνοντας» πολλές γενιές.

    Οι πολύ καλές κριτικές που απέσπασε από το κοινό που παρακολούθησε την περσινή παράσταση, 
μας οδήγησαν στην επανάληψή (η καλύτερα συνέχεια) της, σε μια βραδιά που «υπόσχεται» να 
μαγέψει το κοινό της Φλώρινας, καθώς φέτος θα ακουστούν τραγούδια μιας άλλης εποχής, τα 
οποία όμως μοιάζουν τόσο επίκαιρα, με όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα. Τραγούδια που μέσα 
από τη «νοσταλγία» μιας άλλης εποχής, αναμένεται να μας γεμίσουν συναισθήματα, «χτυπώντας» 
κατευθείαν στις καρδιές μας σαν «δροσερό» καλοκαιρινό αεράκι. 

   Σε ένα τρίωρο συναυλιακό πρόγραμμα, θα ακουστούν μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια 
της ελληνικής μουσικής (δεκαετίες ’60-’70-’80), μεγάλων συνθετών (Μάνος Χατζιδάκις, Μάνος 
Λοΐζος, Διονύσης Σαββόπουλος, Σταύρος Ξαρχάκος, Γιάννης Μαρκόπουλος, Μίμης Πλέσσας, 
Βασίλης Τσιτσάνης κ.α.), σπουδαίων στιχουργών (Νίκος Γκάτσος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, 
Κώστας Τριπολίτης, Μιχάλης Γκανάς, Μάνος Ελευθερίου κ.α.) τα οποία έχουν πρώτο-ερμηνεύσει 
οι σημαντικότεροι Έλληνες τραγουδιστές/στριες (Δημήτρης Μητροπάνος, Νίκος Ξυλούρης, 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μουσική Συναυλία
με  το συγκρότημα «ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 2

«Με άρωμα απ’ τα παλιά»

Ώρα έναρξης: 21:00



Φωνή - ακουστική κιθάρα: Κλήμης Ρέμπελος
Φωνή: Χριστιάνα Τσουμίτα
Μπάσο - φωνητικά: Παντελής Πέτρου
Βιολί - φωνητικά: Κυριάκος Πέτρου
Πιάνο - synthesizer: Αντώνης Σελεμίδης
Κιθάρα - μπαγλαμά: Βαγγέλης Αγγελόπουλος
Μπουζούκι: Θωμάς Μυλωνάς
Κρουστά: Βασίλης Μαδαρός
Τύμπανα: Νίκος Γεωργίου

Συγκρότημα: «ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ»

Επιλογή μουσικών/οργάνωση συναυλίας
επιμέλεια προγράμματος: Ηλίας Ιωαννίδης

Ώρα έναρξης: 20:30

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Παραδοσιακά Χορευτικά 
συγκροτήματα
Ηπειρώτικο πανηγύρι με τον Σ. Σιάτρα
και την Έλλη

Γιώργος Νταλάρας, Χαρούλα Αλεξίου,  Σωτηρία Μπέλλου, Μαρινέλλα, Βίκυ Μοσχολιού, Γιάννης 
Πουλόπουλος, Δήμητρα Γαλάνη, Βασίλης Λέκκας, Τάνια Τσανακλίδου, Ελένη Βιτάλη, Αρλέτα, 
Δήμος Μούτσης κ.α.). 

   Η ίδια πετυχημένη ομάδα μουσικών - τραγουδιστών της περσινής συναυλίας θα απαρτίζει 
το συγκρότημα επί σκηνής, παρουσιάζοντας ένα εντελώς νέο πρόγραμμα σε σχέση με πέρσι 
(έντεχνο και στη συνέχεια λαϊκό), ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και κάποιες «εκπλήξεις» 
με «guest» καλεσμένους. Η παράσταση θα είναι οπτικο-ακουστική, καθώς παράλληλα με τα 
τραγούδια, θα προβάλλονται διάφορα βίντεο των καλλιτεχνών, αλλά και κάποια εντυπωσιακά 
τοπία με την τεχνική «Time Lapse» στο «video wall» πίσω από τη σκηνή. 



ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΜΟΔΗ

Αγώνες επίδειξης & ανοικτό 
Τουρνουά πινγκ-πονγκ
του Συλλόγου «ΣΑΡΙΣΕΣ»

Ώρα έναρξης: 20:00

ΠΛΑΤΕΙΑ Γ. ΜΟΔΗ

Χορευτικά τμήματα
της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας & του 
Συλλόγου Αμμοχωρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΟΥΜΕΛΑ»- Ποντιακή βραδυά-
Γευσιγνωσία

Ώρα έναρξης: 20:00

ΝΕΟ ΠΑΡΚΟ

Παμμακεδονική συνάντηση
παραδοσιακών χορευτικών 
συγκροτημάτων από όλη την Ελλάδα

Ώρα έναρξης: 21:00



ΖΟΥΖΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ    Κεραμικά & χειροποίητο κόσμημα

ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ    Χαλκογραφίες- Χαλκογλυπτική
      Χειροποίητες κατασκευές

ΜΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ    Ξυλογλυπτική

ΚΕΣΙΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ     Έκθεση Φωτογραφίας & προβολή
      ταινιών θερινού κινηματογράφου

ΠΑΣΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     Ζωγραφική

ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ     Ζωγραφική - χειροποίητες κατασκευές

MIKAYLYAN LIANA     Κατασκευές - χαρακτικά

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ    Γλυπτική

ΣΑΠΝΑΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ     Ζωγραφική

ΒΡΑΝΤΣΗ ΧΡΥΣΗ     Ζωγραφική

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    Ζωγραφική

ΚΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΓΑΡΔΑΝΗ ΑΘΗΝΑ   Έκθεση φωτογραφίας “Illusions”

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ   Γλυπτική

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΟΛΝΑ     Χαρακτική 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ    Αγιογραφία

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗ     Έκθεση  ζωγραφικής

ΓΟΡΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    Ανάγλυφα πορτρέτα

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ     Έκθεση φωτογραφίας

ΚΕΣΙΔΟΥ ΦΑΝΗ     Έκθεση ζωγραφικής

ΜΠΟΥΡΝΑΒΕΑ ΣΟΦΙΑ     Έκθεση χειροποίητου κοσμήματος

ΓΙΑΛΑΜΑ ΜΕΛΙΝΑ     Έκθεση ζωγραφικής

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    Έκθεση φωτογραφίας

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ    Έκθεση φωτογραφίας

ΦΑΝΗ ΠΕΤΛΕ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   Εργαστήρι Τέχνης  Λ. Ε. Φ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ

ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ



Καθημερινά στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας, τις ώρες 
19:00 έως 22:00 στο χώρο της κεντρικής πλατείας Γ.Μόδη, θα παρουσιάζονται παλιά 
παραδοσιακά παιχνίδια της Φλώρινας από τον κ.Πέτρο Γουμπερίτση και από ζωηρούς 
70ντάρηδες με τη συμμετοχή νεαρότερων. 

Παράλληλα θα λειτουργεί καθημερινά έκθεση βιβλίου από το σύλλογο 
Βιβλιοχαρτοπωλών Φλώρινας στο χώρο των εκδηλώσεων.

Η Φωτογραφική Ομάδα Ροές της Λ.Π.Φ.θα παρουσιάσει Έκθεση Φωτογραφίας στις 
όχθες του ποταμού Σακουλεύα καθώς επίσης και το εικαστικό εργαστήρι της Λ.Π.Φ. θα 
παρουσιάσει έργα του στον ίδιο χώρο.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΡΟΕΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ



Συνδημότισσες-Συνδημότες,

Τα πολιτιστικά δρώμενα 2012 του Δήμου Φλώρινας, 
έχουν ιδιαίτερη σημασία για όλους μας, γιατί 
συμπίπτουν με τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια 
απελευθέρωσης της πόλης  από τον τουρκικό ζυγό.

Ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, που έχω την ευθύνη 
για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, αποφασίσαμε με τους 
πολιτιστικούς συλλόγους φέτος να αναδείξουμε και να 
προβάλουμε τον τοπικό μας πολιτισμό.

Οι εκδηλώσεις μας στηρίζονται στη συμμετοχή, τον 
εθελοντισμό και την ποιότητα, με σύνθημα  ο τοπικός 
μας πολιτισμός για τη Φλώρινα και τους Φλωρινιώτες. 
Στηρίζουμε την τοπική  κοινωνία με το δικό μας 
πολιτιστικό δυναμικό.

Θέλω να ευχαριστήσω από βάθους καρδιάς, όλες 
και όλους που συμμετέχουν   και βοήθησαν στη 
διοργάνωση υψηλού επιπέδου εκδηλώσεων, που 
πιστεύω ότι θα ικανοποιήσουν τους απαιτητικούς 
συμπολίτες μας και όλους όσους θα επισκεφθούν τις 
μέρες αυτές την πόλη μας.

Η δική μας Φλώρινα αξίζει παραπάνω. 

ΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας  κιν.6946333310   Μail: arisaristid@gmail.com
Δήμος Φλώρινας 2385351018 & 2385351010   Mail: politismos@cityoflorina.gr   




