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Ο ύιινγνο ηδξύζεθε ην 1981 από ην κεξάθη ησλ 
πξνζθύγσλ πξώηεο θαη δεύηεξεο γεληάο, πνπ ξίδσζαλ θαη 
δεκηνύξγεζαλ ζηελ Πηνιεκαΐδα θαη αξηζκεί 2000 κέιε. 
θνπόο ηνπ είλαη ε κειέηε, θαηαγξαθή, δηαηήξεζε θαη 
ζπλέρηζε ηεο πινύζηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αιιά 
θαη ν δηαθαήο πόζνο εθείλσλ ησλ αλζξώπσλ λα έρνπλ έλα 
δηθό ηνπο ύιινγν, λα ηνπο αγθαιηάζεη, λα γίλεη ε δεύηεξή 
ηνπο νηθνγέλεηα, όπνπ ζα κπνξνύζαλ λα θαηαζέζνπλ ηελ 
ηζηνξία ηνπο, κηα αλάκλεζε, έλα γεγνλόο, έλα ηξαγνύδη, 
αιιά θαη λα ζθπξειαηήζνπλ κε πάζνο ηελ ηδέα ησλ 
Αιεζκόλεησλ Παηξίδσλ. Έηζη νη καξηπξίεο ησλ 
πξνζθύγσλ πξώηεο γεληάο, πνπ ζηγά-ζηγά θεύγνπλ γηα ηε 
γεηηνληά ησλ αγγέισλ, έκεηλαλ ηεξή παξαθαηαζήθε ζηηο 
επόκελεο γεληέο. 



Ο ύιινγνο θξάηεζε δσληαλό ην όξακα, αηόθηα ηε 
κλήκε, αλδξώζεθε, δηεπξύλζεθε θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε 
ζε πνιινύο ηνκείο. ηεγάδεηαη ζ` έλα θαιαίζζεην ηδηόθηεην 
νίθεκα, ην νπνίνλ θαηαζηξάθεθε από ππξθαγηά, ηνλ 
Απξίιην ηνπ 2007 θαη μαλαγελλήζεθε από ηηο ζηάρηεο ηνπ 
ζε δηάζηεκα κόιηο ελόο θαη εκίζεσο ρξόλνπ. Δθεί έρνπλ 
δηνξγαλσζεί εκεξίδεο-αθηεξώκαηα, (ζηνλ πνηεηή Γ. 
εθέξε θαη ζηνλ Μαζεκαηηθό Κσλ/λν Καξαζενδσξή), 
εκεξίδα κλήκεο, κε θύξην νκηιεηή ηνλ Γηάλλε Καςή, 
εθζέζεηο θσηνγξαθίαο, αγηνγξαθίαο, παξνπζηάζεηο 
βηβιίσλ θαη ζεκηλάξηα ζπιινγήο αξρεηαθνύ πιηθνύ. Ο 
ύιινγνο βξάβεπζε θαη απέλεηκε ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο ζε 
πξόζθπγεο πξώηεο γεληάο ηεο Πηνιεκαΐδαο θαη ηνπ 
επξύηεξνπ Μηθξαζηαηηθνύ ρώξνπ (Φηιηώ Υατδεκέλνπ, 
Ηθηγέλεηα Υξπζνρόνπ) θαζώο θαη ζε πξόζσπα ηνπ 
πλεύκαηνο θαη ηεο θνηλσληθήο δξάζεο. 

Κνξπθαία εθδήισζε ηνπ πιιόγνπ ζεσξνύληαη ηα 
«ΗΩΝΔΗΑ», έλαο ζεζκόο γηα κειέηε ηεο πνιηηηζηηθήο καο 
θιεξνλνκηάο θαη γηα ελίζρπζε ηεο κλήκεο ησλ 
αιεζκόλεησλ παηξίδσλ. Δίλαη ηξηήκεξεο εθδειώζεηο πνπ 
ηεινύληαη επί εηθνζαεηία θαηά ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ 
Απγνύζηνπ. ηα «ΗΩΝΔΗΑ» έρνπλ παξεπξεζεί θαη ηηκεζεί 
πξνζσπηθόηεηεο ηεο ρώξαο όπσο: 

 Ο Μαθαξηζηόο Αξρηεπίζθνπνο Αζελώλ θαη πάζεο 
Διιάδνο θπξόο Υξηζηόδνπινο 

 Ο αείκλεζηνο κνπζηθνζπλζέηεο θαη ζηηρνπξγόο 
ηαύξνο Κνπγηνπκηδήο 

 Ο αείκλεζηνο δεκνζηνγξάθνο Πάλνο Γεξακάλεο 
 Ο Μηθξαζηάηεο εζνπνηόο Γηάλλεο Βόγιεο 
 Ο Πξόεδξνο ηεο βηνκεραλίαο ραιβά θαη γιπθώλ θ. 

Νηθόιανο Υαΐηνγινπ. 
 

Γξαζηεξηόηεηεο: 
 
Τράπεδα Αίκαηος 

 



Πξόθεηηαη γηα ηε κεγαιύηεξε ίζσο θνηλσληθή 
πξνζθνξά ηνπ πιιόγνπ. Ζ ηξάπεδα αίκαηνο ιεηηνπξγεί 
από ηηο αξρέο ηνπ 2000 θαη ε αηκνιεςία γίλεηαη 
θαζεκεξηλά, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ζην 
ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ Ννζνθνκείν Πηνιεκαΐδαο. Τπεύζπλνη 
αηκνδνζίαο νη θ.θ. ηαύξνο Καιατηδόπνπινο θαη Ζιίαο 
Ρσζζίδεο. 

ΑΗΜΑ…ΠΖΓΖ ΕΩΖ 
ΑΗΜΟΓΟΗΑ…ΕΩΖ ΣΟ ΤΝΑΝΘΡΩΠΟ 
 

Γαλεηζηηθή Βηβιηοζήθε  
 

Λεηηνπξγεί από ην 1996 κε πινύζηα βηβιηνγξαθία. 
ηελ ππξθαγηά ηνπ Απξηιίνπ 2007 ράζεθαλ όια ηα βηβιία 
θαη ηα αξρεία, αιιά ζήκεξα ιεηηνπξγεί θαη πάιη κε 1500 
ηόκνπο βηβιίσλ ζηηο πξνζήθεο ηεο. 

Τπεύζπλνη βηβιηνζήθεο νη θ.θ. Γεκάθεο άββαο, 
Υαηδεζηεθάλνπ ηέιηνο θαη Οξθαλνύ ίζζπ. 

 
Θεαηρηθές Οκάδες  
 

Αλάκεζα ζηα πνιιά θαη κεγαιόπλνα ζρέδηα ηνπ 
πιιόγνπ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ζύζηαζε ζεαηξηθήο 
νκάδαο παηδηώλ θαη ελειίθσλ. Έηζη ην 1996 κε δάζθαιν, 
ζπγγξαθέα θαη ζθελνζέηε ηνλ θ. Κώζηα Μπακπίια, έθαλε 
ηελ παξζεληθή ηεο εκθάληζε ε παηδηθή ζεαηξηθή νκάδα κε 
ην έξγν «ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΟΝΔΗΡΩΝ» πνπ πήξε ηηκεηηθή 
δηάθξηζε ζην εηήζην παλειιήλην θεζηηβάι ηεο Καξδίηζαο. 
Δπίζεο ην 2002, κε δαζθάια ηελ θ. Ακνηξίδνπ Βαζηιηθή , 
αλέβαζε ην έξγν: «ΜΔΑ ΣΟ ΝΔΡΟ ΓΑΚΑΛΑ». 

 
Χορεσηηθά Τκήκαηα  

 
Μόιηο ν ύιινγνο ξίδσζε θαη ζηήζεθε ζηνλ θνξκό 

ηνπ, θπηεύηεθε θαη ην πξώην ρνξεπηηθό ηκήκα ην 1986 
απνηεινύκελν από 16 θνπέιεο Λπθείνπ. 



ήκεξα ππάξρνπλ 12 ρνξεπηηθά ηκήκαηα, πνπ 
παξνπζηάδνπλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ηεο Μηθξάο Αζίαο, 
πξνζέρνληαο λα κελ μεπέζεη απηή ε πξνζπάζεηα ζε 
θνιθινξηθό επίπεδν. Γάζθαινο ησλ ρνξεπηηθώλ νκάδσλ 
ηνπ πιιόγνπ είλαη ν θ. Θενιόγνο Υξήζηνο, κε βνεζνύο 
ηηο θ.θ., Καξαγηαλλάθε Εσή, Καξαγηαλλάθε Διέλε θαη 
Γεκάθε Απόζηνιν. 

Τπεύζπλεο ηκαηηνζήθεο νη θ.θ. Γεκάθε Νίλα, 
Οξθαλνύ Αιέθα θαη Οξθαλνύ ίζζπ. 

Τπεύζπλνη ρνξεπηηθώλ νη θ.θ. Καξαγηαλλάθεο 
Γξεγόξεο θαη Λάδνγινπ Κσλ/λνο 
 

Χορωδία 
 

Μηα νκάδα κειώλ ηνπ πι/γνπ, πνπ ηνπο έλσλε ε 
αγάπε γηα ην παξαδνζηαθό ηξαγνύδη θαη ηε ρνξσδηαθή 
κνπζηθή, κε πξνηξνπή ηνπ θ. ηαύξνπ Καιατηδόπνπινπ, 
ίδξπζε ην 1998 ηε κηθηή ρνξσδία ηνπ πιιόγνπ 
απνηεινύκελε από πελήληα κέιε κε πξώηνπο δαζθάινπο 
ηνπο θ.θ. ηαύξν Ρσζζίδε, Κώζηα Μαξηηλάθν, Κώζηα 
Καινγήξνπ θαη Λάδαξν Σζαβδαξίδε. 

Έρεη ιάβεη κέξνο ζε πνιιέο εθδειώζεηο θαη ζε 
ρνξσδηαθά θεζηηβάι, ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθό 
(Θεζζαινλίθε, Λεπθάδα, ηπιίδα, Καηεξίλε, Αηαλή, Πύξγν 
Ζιείαο θ.α.) απνζπώληαο άξηζηεο θξηηηθέο, έρεη ςάιιεη ηα 
εγθώκηα ζηελ Πξηγθεπόλλεζν ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη 
ζε πνιινύο λανύο ηεο πόιεο καο θαη ηεο επξύηεξεο 
πεξηνρήο, ελώ από ηελ Άλνημε ηνπ 2006 δηνξγαλώλεη 
παλειιήληα εηήζηα ζπλάληεζε ρνξσδηώλ. 

Σε ρνξσδία ζήκεξα δηεπζύλεη ν θ. Γηάλλεο 
Λαδαξίδεο. 

Τπεύζπλνο ρνξσδίαο νη θ.θ. άββαο Γεκάθεο & 
ηαύξνο Καιατηδόπνπινο 

 
 
 
 



 
Παραδοζηαθά Δδέζκαηα  
 

 
 

Σν 1998 δεκηνπξγήζεθε ν ππξήλαο ζπληξνθηάο 
θπξηώλ παξνπζίαζεο παξαδνζηαθώλ αικπξώλ θαη γιπθώλ 
γεύζεσλ. 

Οη θπξίεο ζεβάζηεθαλ ηελ απζεληηθόηεηα ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ κεηέξσλ θαη γηαγηάδσλ. 
Άλνημαλ ην ζεζαπξνθπιάθην ηεο κλήκεο θαη ηεο γλώζεο 
θαη πξνζθέξνπλ ηνπο ζεζαπξνύο ηεο Μηθξαζηάηηθεο 
θνπδίλαο, ηεο όκνξθεο ιανγξαθίαο θαη ηεο ζεπηήο 
παξάδνζεο ζε θάζε θνηλσληθή εθδήισζε ηνπ πιιόγνπ, 
θάλνληαο έλα λνζηαιγηθό άικα από ην ζήκεξα ζην ρζεο. 

Ξεθίλεζαλ έρνληαο σο πξόηππν κηα δηαρξνληθή 
αιήζεηα:  

Οη Μηθξαζηάηεο δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξύηεηα, πξνζνρή 
θαη θξνληίδα ζην θαινκαγεηξεκέλν θαη εππαξνπζίαζην 



θαγεηό θαζεκεξηλό ή γηνξηηλό. Ζ Μηθξαζηάηηζα λνηθνθπξά 
είλαη κηα ζπλερήο απνθάιπςε. Γελλά θάζε είδνπο 
εληππώζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Μπνξεί θαλείο λα ληώζεη ηα 
πάληα αληηθξίδνληαο ην ηξαπέδη ηεο εθηόο από αδηαθνξία. 
Όηαλ βξεζεί ζην βαζίιεην ηεο θνπδίλαο ηεο, ληύλεηαη ηε 
θαληαζία θαη παίδεη κε ηα κπξσδηθά, ηα κπαραξηθά, ηα 
ιαραληθά ή ηα ππόινηπα ησλ θαγεηώλ ηεο πξνεγνύκελεο 
κέξαο. Δπηιέγεη κε πξνζνρή θαη κε αγάπε πξνζθέξεη 
θαγεηά πνπ γνεηεύνπλ ην πλεύκα, ηε γεύζε, ηελ όζθξεζε 
θαη ηελ όξαζε, εδέζκαηα κηαο καθξαίσλεο αλαηνιίηηθεο 
παξάδνζεο θαη θνπιηνύξαο. Άιισζηε δελ είλαη ηπραίν ην 
όηη ε Μηθξά Αζία, εθηόο ησλ άιισλ, πεξεθαλεπόηαλ θαη 
γηα ηηο λνηθνθπξέο ηεο. 

Τπεύζπλε ηκήκαηνο ε θ. Φσηεηλή Πέθνπ. 
 

Δθεκερίδα  
 

Ο ύιινγνο, από ην Γεθέκβξε ηνπ 2004, εθδίδεη ηελ 
ηξηκεληαία εθεκεξίδα, «Ζ ΜΗΚΡΑ ΑΗΑ», ε νπνία 
ηππώλεηαη ζε 2000 αληίηππα θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ ζε όια 
ηα κέιε θαη ηνπο θνξείο. 

Τπεύζπλε ζύληαμεο ε θ. Υξύζα Μαξηηλάθε-Κνθθίλε 
Ραδηνθσληθή Δθπνκπή  

Από ηνλ επηέκβξε ηνπ 2006 μαλάξρηζε ε ηζηνξηθή 
θαη ιανγξαθηθή ξαδηνθσληθή εθπνκπή ηνπ πιιόγνπ 
Μηθξαζηαηώλ κε ηίηιν: «ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΣΖ 
ΜΗΚΡΑΗΑ» ζε θείκελα, επηκέιεηα θαη παξνπζίαζε ηεο 
Φηινιόγνπ θ. Βίθπ Υαηδεθπξηάθνπ. Ζ εθπνκπή κεηαδίδεηαη 
από ην Διεύζεξν Ραδηόθσλν Πηνιεκαίδαο. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Τκήκα δωγραθηθής & Αγηογραθίας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σν 2003 δεκηνπξγήζεθαλ δύν ηκήκαηα δσγξαθηθήο 
(παηδηθό θαη ελειίθσλ) κε δάζθαιν ηνλ θ. Άξε Ναικπάληε 
θαη αξγόηεξα κε ηελ θ. Μαξία Γεκεηξνπνύινπ-
Κνπξνπκπιή. ήκεξα ιεηηνπξγεί έλα παηδηθό ηκήκα κε 
δαζθάια ηελ θ. Κπξηαθή Πνιπρξνληάδνπ. 

Σν ηκήκα αγηνγξαθίαο δεκηνπξγήζεθε ην 2011 κε 
δάζθαιν ηνλ θ. Παξαζθεπά Γεώξγην. 

Τπεύζπλνη δσγξαθηθήο νη θ.θ. Δπάγγεινο 
Καξαγηαλλάθνο θαη Πέηξνο νισκίδεο 

 



 
Άιιες Γραζηερηόηεηες ηοσ Σσιιόγοσ 
 

Έρεη θαζηεξώζεη θαη ηηκά ηελ εκέξα ηεο γελνθηνλίαο 
ηνπ Μηθξαζηαηηθνύ Διιεληζκνύ κε επηκλεκόζπλε δέεζε 
θαη νκηιία ζηελ πξνηνκή ηνπ Ηεξνκάξηπξα Αγίνπ 
Υξπζνζηόκνπ Δπηζθόπνπ κύξλεο, ηελ Κπξηαθή πξν ηεο 
Τςώζεσο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ. 

Δπίζεο θνπή βαζηιόπηηαο θαη βξάβεπζε επηηπρόλησλ 
καζεηώλ ζηα Αλώηαηα θαη Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά 
Ηδξύκαηα ηεο ρώξαο, δηνξγάλσζε παηδηθήο 
Υξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηήο, εηήζηνπ απνθξηάηηθνπ ρνξνύ 
θαη απνθξηάηηθα δξώκελα κε παξαδνζηαθό γιέληη, γηνξηή 
ηζίπνπξνπ ηελ «Σζηπνπξνθαηάλπμε» ζην εκπνξηθό θέληξν 
ηεο πόιεο κε πνηθηιίεο ηζίπνπξνπ, κεδέδεο, κνπζηθή θαη 
ρνξό. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ 
 

Ζ Θ.Δ.Δ. κε ηελ επσλπκία ''Ο ΑΡΥΗΓΔΝΖ'' ηδξύζεθε 
ην 1989 κε έδξα ηελ Πηνιεκαΐδα ηνπ λνκνύ Κνδάλεο. Δίλαη 
ν κνλαδηθόο ακηγώο Θξαθηώηηθνο ζύιινγνο ζηελ πεξηνρή 
ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ο ζύιινγνο είλαη κέινο ηεο 
Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Θξαθηθώλ σκαηείσλ 
(ΠΟΘ), πνπ έρεη έδξα ηελ Θεζζαινλίθε. 

Από ηδξύζεσο ηνπ ζπιιόγνπ, ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην (Γ..) θαη ηα κέιε ηνπ, αζρνιήζεθαλ κε ηε 
ζπιινγή ιανγξαθηθνύ πιηθνύ, θσηνγξαθηώλ θαη θεηκειίσλ 



από ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. Μέξνο απηώλ, 
έρεη εθηεζεί θαη ζηε ιανγξαθηθή έθζεζε ηεο Π.Ο..Θ ζην 
Ηζηνξηθό θαη Λανγξαθηθό Μνπζείν ηεο Θεζζαινλίθεο ην 
1992.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

θνπόο ηνπ ζπιιόγνπ είλαη ε γλσξηκία ηνπ θαη ε 
θνηλσληθή επαθή ησλ πξνεξρόκελσλ εθ Θξάθεο κειώλ 
γηα ηελ ζύζθημε ηνπ Θξαθηθνύ δεζκνύ ηνπο. Αθόκε ε 
θαιιηέξγεηα θαη ε ζπλέρηζε ηεο Θξαθηθήο ηδέαο θαη ησλ 
παξαδόζεσλ κε βάζε ηα ηζηνξηθά θαη ιανγξαθηθά θείκελα 
θαη ε ηόλσζε ηεο αγάπεο πξνο θάζε ηη, πνπ αθνξά ηελ 
αιύηξσηε Θξάθε. Δπίζεο ε εζληθή αμηνπνίεζε ηνπ 
πλεπκαηηθνύ ζεζαπξνύ ηεο Θξάθεο θαη ε δηάδνζε ηνπ. 



Σέινο, ε πξνζθνξά ππεξεζηώλ, ζηα θνηλά πξνο 
αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρώλ ηεο Δνξδαίαο θαη ε βειηίσζε 
ηνπ πνηνηηθνύ επηπέδνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο.  

Ο ζύιινγνο θάζε ρξόλν δηνξγαλώλεη πνιηηηζηηθέο 
εθδειώζεηο θαη πξσηνζηαηεί ζηηο πνιηηηζηηθέο θαη 
πνιηηηζκηθέο ηνπ Γήκνπ Πηνιεκαΐδαο, ελώ ζπκκεηέρεη θαη 
ζε εθδειώζεηο άιισλ πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ ηεο 
πεξηνρήο Δνξδαίαο θαη δηαθόξσλ άιισλ πεξηνρώλ ηεο 
Διιάδαο. 

Δζεινληηθή αηκνδνζία, 3ήκεξεο εθδειώζεηο 
"Σξύγνο", "ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΡΑΓΗΟΦΩΝΟ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ",  

Παξαδνζηαθά εδέζκαηα: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΩΗ ΠΟΝΣΙΩΝ 
 

 

 

Ηδξύζεθε ην 1977. Γηαζέηεη ρνξεπηηθά ηκήκαηα ζηα 
νπνία ζπκκεηέρνπλ 320 παηδηά. Έρεη κηα ιανγξαθηθή 
ξαδηνθσληθή εθπνκπή πνπ ζεκεηώλεη κεγάιε επηηπρία 
ζηελ πεξηνρή. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπιιόγνπ 
εκπινπηίδνληαη κε ηε δηνξγάλσζε ιανγξαθηθώλ 
εθδειώζεσλ θαζώο επίζεο θαη κε ηελ ρνξσδία ηνπ 
ζπιιόγνπ, ην ηκήκα αηκνδνζίαο θαη ηελ βηβιηνζήθε. 
Δπηπιένλ αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη έρνπλ αξρίζεη ηα ζεκέιηα 
ελόο λένπ ζπιιόγνπ πνπ ζα βξίζθεηαη θνληά ζην 
πδξαγσγείν ηεο πόιεο . 
 



Ζ Άξδαζζα ηεο Πηνιεκαΐδαο δηαζέηεη θη απηή έλαλ 
ζύιινγν κε ηδηαίηεξε ζπνπδαηόηεηα ζηνλ πνιηηηζηηθό 
ηνκέα αθνύ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηεζλή θεζηηβάι κε ηε 
ζπκκεηνρή όισλ ησλ πνληηαθώλ ζπιιόγσλ ηεο Διιάδαο. 

Παξαδνζηαθά εδέζκαηα ηνπ Πόληνπ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


