
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Σρίτθ του Πάςχα, 3 Μαΐου 2016, πραγματοποιικθκε με μεγάλθ επιτυχία κοινι ςυναυλία του 

Ελλθνικοφ Γυμναςίου-Λυκείου Κμβρου και του Μουςικοφ χολείου Κομοτθνισ. υμμετείχαν οι 

τοπικζσ αρχζσ τθσ Κμβρου, Μθτροπολίτθσ, Διμαρχοσ, Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ και πολλοί κάτοικοι 

του νθςιοφ ομογενείσ και μθ. Ακόμα ιταν παρόντεσ ο Πρόεδροσ του Εκπαιδευτικοφ και 

Μορφωτικοφ υνδζςμου Κμβρου κ. Λάκθσ Βίγκασ, ο Πρόεδροσ του υλλόγου Ιμβρίων με ζδρα τθ Νζα 

μφρνθ κ. Πάρισ Αςανάκθσ και πολλοί άλλοι. Από ελλθνικισ πλευράσ παραβρζκθκαν ο ςφμβουλοσ 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Απόδθμου Ελλθνιςμοφ κ. Κοςμάσ Παπαχριςτου, ο διευκυντισ του 

Μουςικοφ χολείου Κομοτθνισ και πρώθν διμαρχοσ αππών κ. Ηλίασ Ιωαννάκθσ, κακθγθτζσ, 

εκπρόςωποι του υλλόγου γονζων και βζβαια οι μακθτζσ του, που ςυμμετείχαν ςτθ λαμπρι αυτι 

εκδιλωςθ. 

θμαντικι ιταν θ ςυμβολι του κακθγθτι Δθμιτρθ Δθμθτριάδθ, που είχε υπθρετιςει και ςτα 

ομογενειακά ςχολεία τθσ Πόλθσ τθν περαςμζνθ δεκαετία. 

Σο πρώτο μζροσ τθσ υναυλίασ περιλάμβανε ζργα οργανικά όπωσ “Fosil Suite” του Yüksel Koptagel 

(1960), «Όςο ηω ξανακυμάμαι» του Ιάςωνα Αντωνιάδθ (1988), “Nihavendikebir Şarkı” του Ahmet 

Ağa Vardokasta (18οσ αιώνασ) και “Acemaşiran Şarkı” του Yorgo Bacanos (20οσ αιώνασ). 

το δεφτερο μζροσ ακοφςτθκαν τραγοφδια του Zülfü Livanelli ςε ποίθςθ Καβάφθ, του Μίκθ 

Θεοδωράκθ ςε ποίθςθ Ελφτθ και κολάη από τρία τραγοφδια του Μάνου Χατηθδάκθ. Επίςθσ το «Δεν 

ςε κζλω πια», αςτικό τραγοφδι τθσ μφρνθσ του 19ου αι., «Από ξζνον τόπο/Üsküdara gider iken» από 

τθν τουρκόφωνθ οπερζτα του Αρμζνιου-Οκωμανοφ ςυνκζτθ Διχράν Σςοχατηιάν του 19ου αιώνα, 

«Μιλο μου κόκκινο», παραδοςιακό τθσ Δ. Μακεδονίασ, «Ο γιατρόσ», Ηπειρώτικο, «Η νφφθ μασ», 

παραδοςιακό Κμβρου και «Ο Μαντθλάτοσ» και «Σο Μαργοφδι», παραδοςιακά τθσ Θράκθσ. 

Η εκδιλωςθ άφθςε τισ καλφτερεσ εντυπώςεισ ςε Ζλλθνεσ και Σοφρκουσ και όλοι ευχικθκαν να 

επαναλθφκεί. Όλα δείχνουν ότι δθμιουργοφνται ςοβαρζσ προοπτικζσ για ακόμα ουςιαςτικότερθ 

αναγζννθςθ τθσ Ρωμζικθσ Κοινότθτασ του Νθςιοφ και όλοι οι φορείσ του είναι ζτοιμοι για πολλζσ 

κοινζσ ςυνζργειεσ προσ όφελοσ όλων των κατοίκων του νθςιοφ, αλλά και των ςχζςεων των δφο 

χωρών. 
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