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     Στις 24 Ιουνίου 2012, ηµέρα Κυριακή και ώρα 8.30 το απόγευµα , εν όψει της 
συµπλήρωσης των 90 χρόνων από τον ξεριζωµό από τις αλησµόνητες πατρίδες καθώς και 
των 90 χρόνων από την πρωτοίδρυση του Συλλόγου µας, η ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ν. 
ΣΕΡΡΩΝ διοργανώνει µία εκδήλωση Πανσερραϊκής εµβέλειας µε τίτλο 

                      «1η ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» .

Η εκδήλωση αυτή έχει σκοπό να αναδείξει την πλούσια Θρακιώτικη παράδοση 
που έφερε το Θρακιώτικο στοιχείο του Νοµού µας από τις αλησµόνητες πατρίδες, 
παρουσιάζοντας χορούς, τραγούδια, δρώµενα και παραδοσιακές γεύσεις της Θράκης. 

Θα συµµετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι του Νοµού µας που στην περιοχή τους 
υπάρχουν πρόσφυγες θρακιώτες από την Ανατολική και Βόρεια Θράκη, παρουσιάζοντας 
χορούς, τραγούδια, δρώµενα γεύσεις ,έκθεση φωτογραφιών και ιστορικά στοιχεία  της 
Θράκης. Θα συµµετέχουν εκατοντάδες χορευτές(περίπου 700)  µία πολυάριθµη 
Πανσερραϊκή Θρακιώτικη χορωδία ,εθελοντές µέλη και φίλη του συλλογου  στο δρώµενο 
του ξεριζωµού και γυναίκες συλλόγων που θα παρουσιάσουν την πλούσια θρακιώτικη 
κουζίνα. Συγχρόνως θα υπάρχουν σταντ µε έκθεση φωτογραφιών , εγγράφων, χαρτών και 
οτιδήποτε έχει σχέση µε την ιστορία , τα ήθη και έθιµα της Θράκης. Φυσικά θα 
ακολουθήσει γλέντι µε το θρακιώτικο µουσικό σχήµα Ο∆ΡΥΣΕΣ αλλά και µε τον γνωστό σε 
όλους µας Θρακιώτη ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ∆ΟΙΤΣΙ∆Η και τις κόρες του ΛΑΜΠΡΙΑΝΑ και 
ΘΕΟΠΟΥΛΑ , οι οποίοι θα τιµηθούν για το πλούσιο έργο τους και την συµβολή τους στην 
διατήρηση και διάδοση της θρακιώτικης παράδοσης. Το πρόγραµµα θα παρουσιάσει ο 
γνωστός σε όλους µας ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΑΛΑΣ . 

Ο χώρος της εκδήλωσης θα είναι η Λίµνη στην Κοιλάδα (Τέρµα Εξοχών) δίπλα στο 
∆ηµοτικό Αναψυκτήριο. Καλούµε όλους τους Σερραίους να έρθουν να παρακολουθήσουν 
αυτή την µεγάλη εκδήλωση που είναι στα πλαίσια των ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 2012 και υπό την 
Αιγίδα της ΚΕ∆ΗΣ και στη συνέχεια να διασκεδάσουν.
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