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Προς:  ΑΡΧΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, ΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, Μ.Μ.Ε. 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα: Με μεγάλη επιτυχία η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.) παρουσίασε 
«ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ ΜΟΥΣΙΚΑ»! 
 

Στο κατάμεστο από κόσμο επιβλητικό Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη το Σαββατόβραδο της 
19ης Μαρτίου 2022, η ΕΠΟΦΕ διοργάνωσε μια λαμπρή τελετή τιμής, αφιερωμένη στο 
πολυδιάστατο 40 χρόνων ποιητικό, συγγραφικό & καλλιτεχνικό έργο του Εβρίτη Θοδωρή Μουσίκα. 

«Ήταν μία απόλυτα πετυχημένη εκδήλωση, γεμάτη ποίηση, νότες, Σουφλιώτικες 
ιστοριούλες, συγκίνηση και αγάπη! Όλες και όλοι μίλησαν από καρδιάς και στο τέλος είδα 
πολλά βουρκωμένα μάτια! Ένιωσα παράξενα, απροσδόκητα και συγκλονιστικά, όταν στο 
τέλος σηκώθηκε σύσσωμο το κοινό της αίθουσας και με χειροκρότησε! Αυτές τις ιδιαίτερες 
στιγμές, θα τις κουβαλώ για πάντα στην ψυχή μου! Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς για 
την απέραντη συγκίνηση που μου πρόσφεραν και για τη δικαίωση των πνευματικών-
δημιουργικών κόπων 40 και πλέον χρόνων! Να τους έχει καλά ο Θεός!», δήλωσε 
συγκινημένος ο τιμώμενος Θοδωρής Μουσίκας.  

Ο οικοδεσπότης πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ Δημήτρης Κελεμίδης στο καλωσόρισμα του, τόνισε ότι 
«Σήμερα τιμούμε τον ποιητή, τον συγγραφέα, τον συνθέτη, τον στιχουργό, τον χοράρχη, τον 
θεατράνθρωπο, τον παραγωγό κινηματογραφικών και τηλεοπτικών εκπομπών – τον αυθεντικό 
Άνθρωπο του Πολιτισμού Θοδωρή Μουσίκα για τη διαχρονική έγκριτη συνδρομή του και την άκρως 
δημιουργική πορεία του στα δύσβατα μονοπάτια του τοπικού πολιτιστικού γίγνεσθαι, καθώς και το 
αξιοσέβαστο συγγραφικό έργο του, που τον κατατάσσουν ως μία ξεχωριστή ποιοτική 
προσωπικότητα των τεχνών και των γραμμάτων του Έβρου, της Θράκης, της Πατρίδας μας!». 

Με εγκάρδια λόγια χαιρέτισαν την εκδήλωση: ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, η 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Έβρου Γιούλη Ζήκα, ο Εκπρόσωπος του Βουλευτή 
Έβρου Σταύρου Κελέτση - Γεώργιος Μιχελής, ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Αλεξανδρούπολης 
Ιωάννης Μπόγδης και η Ομότιμος Καθηγήτρια Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή. 

Ήταν μια εκδήλωση γεμάτη συγκίνηση και κυρίως γεμάτη πολιτισμό, όπου παρουσιάστηκε το 
σημαντικό έργο (βιβλία, ποιήματα, τραγούδια) του συμπατριώτη μας Θοδωρή Μουσίκα: 

Η φιλόλογος και δημοσιογράφος Φένια Δούκογλου ανέλυσε εύστοχα το έργο του τιμώμενου και 
απήγγειλε τους στίχους ενός νέου τραγουδιού του Μουσίκα με τίτλο «Παράξενη που είναι η ζωή». 

Η συγγραφέας Ευαγγελία Τσιακίρη ανάγνωσε με μοναδικό τρόπο στη Σουφλιώτικη ντοπιολαλιά τα 
έμμετρα ποιήματα «Στην περιοχή Μαντρούδα» και «Εικόνες από το Σουφλιώτικο χθες», που 
εμπεριέχονται στο τελευταίο βιβλίο του Μουσίκα «Το Σουφλί της πρώτης μου Άνοιξης». 

Ο φιλόλογος Βασίλης Μανωλίδης μίλησε συγκινητικά παρουσιάζοντας τον άνθρωπο Μουσίκα και 
απήγγειλε το ποίημα του τιμώμενου «Ο γέρος και ο γλάρος». 

Το κοινό απόλαυσε τα τραγούδια: «Εκείνη η αγάπη η παλιά», «Ύμνος για την ομάδα βόλεϊ 
‘‘Αμαζόνες’’» και «Έφυγαν εκείνα τα καράβια» (σε στίχους/μουσική Θ.Μουσίκα), «Θα ’μαι δίπλα 
σου εδώ» και «Σε θυμάμαι» (σε στίχους/μουσική Θ.Μουσίκα και ερμηνεία Ε.Κανατά), «Σ’ αγαπώ 
να θυμάσαι» (σε στίχους Θ.Μουσίκα, μουσική Μ.Χαραλαμπίδη και ερμηνεία Ε.Κανατά). 

Η φιλόλογος Μαρία Πετροπούλου παρουσίασε και συντόνισε άψογα την τελετή και απήγγειλε 
εξαιρετικά τα ποιήματα του Μουσίκα «Οδικός χάρτης», «Μία τέτοια νύχτα» και «Απαλό βελούδο». 
 

Στάλθηκε με ηλεκτρονική αλληλογραφία 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Ευχαριστούμε ολόθερμα: 

Το τιμώμενο πρόσωπο Θοδωρή Μουσίκα για την εμπιστοσύνη και την άριστη πολύμηνη 
συνεργασία μας με σκοπό την οργάνωση της τελετής. Θοδωρή σ’ ευχαριστούμε από καρδιάς. Να 
είσαι πάντα υγιής και να συνεχίσεις να μας εμπνέεις με τις μοναδικές δημιουργίες σου! 

Όλον τον κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μας και μας τίμησε με την παρουσία του 
πλημμυρίζοντας την αίθουσα «Αλέξανδρος Κρήτης» στο Νομαρχείο Έβρου. 

Τους εκπρόσωπους των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών που μας τίμησαν με τη 
σημειολογική παρουσία τους: ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, η Εκπρόσωπος 
του Βουλευτή Έβρου Αναστάσιου Δημοσχάκη Αλεξάνδρα Παρσαλίδου, η Εκπρόσωπος του 
Βουλευτή Έβρου Χρήστου Δερμεντζόπουλου Σταυρούλα Μπινοπούλου, ο Εκπρόσωπος του 
Βουλευτή Έβρου Σταύρου Κελέτση Γεώργιος Μιχελής, η Εκπρόσωπος του Διοικητή της ΧΙΙ Μ/Κ 
Μεραρχίας Πεζικού ΕΒΡΟΣ Αικατερίνη Αγγελούδα, ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 
Έβρου Ευστάθιος Ασπιώτης, η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Ρούλα 
Τσιρτσίδου, ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Αλεξανδρούπολης Ιωάννης Μπόγδης, η Ειδική 
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αικατερίνη Φωτιάδου, 
ο π.Πρόεδρος της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης-Έβρου Γεώργιος 
Μηνόπουλος, η π.Αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Ουρανία Μαυρίδου, ο Επίτιμος Πρόεδρος της 
ΕΠΟΦΕ Πασχάλης Λιγούδης, Πρόεδροι-μέλη ΔΣ-μέλη πολιτιστικών συλλόγων. 

Την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου υπό την 
αιγίδα της οποίας τελούσε η τελετή και ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δ.Πέτροβιτς για την 
ευγενική παραχώρηση του Νομαρχείου, καθώς και τα διοικητικά στελέχη της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου για τη γόνιμη συνεργασία: Απόστολο Χονδρό, Μαρία Αλεπάκου, Γιώργο 
Κουτσούλα, Χρυσοβαλάντη Μακαρατζή. 

Τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Έβρου - την Πρόεδρο Γιούλη Ζήκα, το διοικητικό συμβούλιο και 
τα μέλη του, για τη σθεναρή υποστήριξη της εκδήλωσης.  

Τους εκλεκτούς και αξιέπαινους συνεργάτες μας, που μόχθησαν για την άρτια παρουσίαση της 
τελετής: Μαρία Πετροπούλου, Φένια Δούκογλου, Ευαγγελία Τσιακίρη, Βασίλη Μανωλίδη, Βαρβάρα 
Καραμιχάλη, Σοφία Βουλκίδου. 

Τα τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, έντυπα και ηλεκτρονικά/διαδικτυακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που 
ανακοίνωσαν ή/και δημοσίευσαν τα δελτία τύπου μας. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΟΔΩΡΗ ΜΟΥΣΙΚΑ 
Ο Θοδωρής Μουσίκας γεννήθηκε στο Σουφλί Έβρου το 1960. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1987 ζει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, 
υπηρετώντας σαν φιλόλογος σε δημόσια σχολεία της περιοχής. Εδώ και ένα χρόνο περίπου 
συνταξιοδοτήθηκε μετά από 33 χρόνια μάχιμης εκπαίδευσης. 
Ο Θοδωρής Μουσίκας, εκτός από το  βιβλίο «ΤΟ ΣΟΥΦΛΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ» 2018, 
που εμπεριέχει αυτοτελή σατιρικά – λαογραφικά – ηθογραφικά κείμενα και ποιήματα, γραμμένα 
κατά το πλείστον στη Σουφλιώτικη ντοπιολαλιά, εξέδωσε και τις εξής ποιητικές συλλογές: 
«ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ» 1991 
«ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΧΙΜΑΙΡΑΣ» 1993 
«ΑΝΑΔΥΣΗ» 1994 
«ΤΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ» 1996 
«ΚΕΡΙΝΑ ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΑΠΟΥΣΊΑΣ» 1999 
«ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ» 2003 
«ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΖΩΗΣ» 2007 
«ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» 2010 
Η πέμπτη και οι δύο τελευταίες συλλογές εγκρίθηκαν από επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας για 
διάθεση σε σχολικές βιβλιοθήκες!  
Ποιήματά του, έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες, ενώ μερικά απ’ αυτά 
βραβεύτηκαν σε πανελλήνιους και περιφερειακούς διαγωνισμούς ποίησης.    
Στα μέσα της δεκαετίας του 1990  ανέβασε κωμωδίες με μαθητικούς θεατρικούς θιάσους, ενώ στα 
σχολεία που υπηρέτησε, δημιούργησε πλήθος χορωδιών και διοργάνωσε δεκάδες Εθνικών 
μαθητικών εορτών.  
Ο Θοδωρής Μουσίκας για χρόνια συμμετείχε σε πολιτιστικούς συλλόγους, ενώ το 2001 έγραψε και 
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συντόνισε την ταινία μικρού μήκους «ΕΝΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ», με την οποία, σε Πανελλήνιο 
Μαθητικό Διαγωνισμό, έλαβε τιμητικό έπαινο. Επιπρόσθετα αρθρογραφεί σε περιοδικά και 
εφημερίδες, ενώ παλιότερα παρουσίαζε την πολιτιστική εκπομπή «ΝΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» σε 
τοπικό τηλεοπτικό κανάλι. Το 2006 έγραψε και μελοποίησε τραγούδια, που περιλαμβάνονται σε 
ψηφιακό δίσκο.  
Το 2014 βραβεύτηκε σε Διαγωνισμό Διηγήματος από την εκδοτική εταιρεία iWrite, για το διήγημά 
του «ΠΕΛΑΓΙΣΙΑ ΓΑΛΗΝΗ». Το διήγημα αυτό, μαζί με άλλα, περιλαμβάνεται στο βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ», που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2014, από την πιο 
πάνω εκδοτική εταιρεία.  
Το 2016 έγραψε τον ύμνο για την ομάδα ποδοσφαίρου του Έβρου Σουφλίου.   
Το 2018 δημιούργησε το νέο του τραγούδι «Θα ‘μαι δίπλα σου εδώ», γράφοντας τους στίχους και 
τη μουσική, καθώς επίσης έγραψε τους στίχους του τραγουδιού «Σ’ αγαπώ, να θυμάσαι» σε 
μουσική Μπάμπη Χαραλαμπίδη, τραγούδια που περιλαμβάνονται σε άλμπουμ της Εύας Κανατά.   
Το 2019 έγραψε τον ύμνο για την ομάδα βόλεϊ γυναικών Αλεξανδρούπολης «ΑΜΑΖΟΝΕΣ».   
Το 2020 προσκλήθηκε και έλαβε μέρος στον Παγκόσμιο Μαραθώνιο Ποίησης μαζί με χιλιάδες 
άλλους ποιητές από όλο τον κόσμο και ποιήματά του συμπεριλήφθηκαν σε διεθνή ημερολόγια 
ποίησης. Τέλος, πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι «Σε θυμάμαι».  
 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση στον παρακάτω σύνδεσμο:  
https://m.youtube.com/watch?v=HnZqxNhRzlo&t=1435s 
 

Με εκτίμηση, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. 

 

                     Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη 
 

 

Μαρία Αδαμίδου, Α΄ Αντιπρόεδρος 
Γιώργος Γιαλαματζής, Β΄ Αντιπρόεδρος 
Βασιλική Παντελίδου, Γενική Γραμματέας 
Στέλλα Αδαμίδου, Ειδική Γραμματέας 
Αικατερίνη Κάλτσου, Ταμίας 
Παντελής Καλυμνιός, Έφορος Εκδηλώσεων 
Μιχάλης Νικολαΐδης, Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων 
Σμαρώ Δέλκου, Έφορος Υλικού 

 
 

https://m.youtube.com/watch?v=HnZqxNhRzlo&t=1435s&fbclid=IwAR2y5o8oTvwGLmc52X-tGJ-mzeKnsHseDc_vya2NLBxytRB0TX44iJ1kCMQ

