




Το Κέντρο Πολιτισµού του ∆ήµου Ξάνθης και η Οργανωτική Επιτροπή 

διοργανώνουν τις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης 2014 που φέτος συµπληρώ-

νουν είκοσι τέσσερα (24) χρόνια ζωής. 

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 

2541073640 & 2541072554, 

ή στην σελίδα στο internet: www.paliapoli.gr 
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΩΣ-

ΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών και ∆ιασωστών, Περιφερειακό Τµήµα Ξάνθης 

Το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών και ∆ιασωστών Ξάνθης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αναλαµβάνει και φέ-

τος την υγειονοµική κάλυψη (δηλ. παροχή πρώτων βοηθειών και διακοµιδή στο Νοσοκοµείο) των Γιορτών Παλιάς 

Ξάνθης. Η Κεντρική Υγειονοµική Μονάδα και το όχηµα του Σώµατος θα βρίσκονται στην Πλατεία Μητροπόλεως, 

ενώ όλη η Παλιά Πόλη θα χωριστεί σε οχτώ (8) Τοµείς, οι οποίοι θα αποτελούνται από οµάδες Σαµαρειτών και 

∆ιασωστών που θα δίνουν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες σε όσους τις έχουν ανάγκη ή θα πραγµατοποιούν τη δια-

κοµιδή στο Νοσοκοµείο σε συνεργασία µε το Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Ξάνθης.

«Στον αέρα» η οµάδα της ΤΗΛΕΘΡΑ µε το ειδικό διακριτικό κλήσης J47X

Η οµάδα DX του συλλόγου ραδιοερασιτεχνών Ξάνθης ΤΗΛΕΘΡΑ σε συνεργασία µε 

τον ∆ήµο Ξάνθης, θα δραστηριοποιηθεί και φέτος στα βραχέα, µε στόχο την προβολή 

των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ξάνθη από 31 Aυγούστου έως και 7 Σεπτεµβρίου 

2014. Οι ραδιοερασιτέχνες µέλη της ΤΗΛΕΘΡΑ που συγκρότησαν την οµάδα DX θα 

«δουλεύουν» καθηµερινά σε όλες τις µπάντες των βραχέων κυµάτων µιλώντας µε το ειδικό διακριτικό κλήσης J47X 

/ old city festival of Xanthi 2014!!! Θα καλούν δε τους συνοµιλητές τους να επισκεφτούν την πόλη µας ή να πάρουν 

περισσότερες πληροφορίες από το διαδίκτυο.
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Φίλες και φίλοι,

Οι εν λόγω Γιορτές κατέχουν ιδιαίτερη θέση στις καρ-

διές όλων µας. Όλα αυτά τα χρόνια οι Ξανθιώτες πολί-

τες, που είναι οι µεγάλοι πρωταγωνιστές και ιδιαίτερα 

οι κάτοικοι της παλιάς πόλης, δείχνουν έµπρακτα την 

αµέριστη συµπαράσταση και κατανόηση τους µιας και 

πλήθος  µουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, θεατρικών 

παραστάσεων και εικαστικών στιγµών λαµβάνουν 

χώρα στην πανέµορφη και µοναδική «γειτονιά» της 

πόλης µας.

Με την µέγιστη συνδροµή των συλλόγων, οι οποίοι µε 

την εθελοντική και ανιδιοτελή προσφορά τους καθώς 

και µε φορείς του τόπου, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, δη-

µιουργούµε  την πιο αισιόδοξη νότα, τις ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑ-

ΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ, γιορτές που αναδεικνύουν την αρµονία, 

την οµορφιά και την θέληση για ζωή.

Έτσι και φέτος ενώνουµε τις δυνάµεις µας και σας πα-

ρουσιάζουµε  εκδηλώσεις που καλύπτουν µια µεγάλη 

ποικιλία θεµατικών ενοτήτων.  

Σε µια εποχή κρίσης και αβεβαιότητας όπως αυτή που 

βιώνουµε, εύχοµαι οι φετινές γιορτές να αποτελέσουν 

την αφετηρία µιας νέας εποχής, µιας νέας αρχής για 

όλους µας! Να αναζητήσουµε νέους δρόµους µακριά 

από µηδενισµούς, µακριά από την απαξίωση των ιδα-

νικών και αξιών µας! Να διατηρήσουµε και να βελτιώ-

σουµε ότι αξίζει, να δηµιουργήσουµε µε γνώµονα τις 

µεγάλες πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά.

Με χαρά λοιπόν σας προσκαλώ και πάλι στην πόλη µε 

τα χίλια χρώµατα, στην «Ξάνθην την διατηρητέαν», 

πιστεύοντας ότι και αυτή την χρονιά οι Γιορτές της  θα 

είναι και πάλι πρώτες µέσα στις καρδιές µας όλων µας.

Κλείνοντας να εκφράσω ένα µεγάλο ευχαριστώ σε 

όλους όσους προανέφερα, για την στήριξη, την συνερ-

γασία, την κατανόηση και την εµπιστοσύνη που µου 

δείξατε όλα αυτά τα χρόνια της θητείας µου. Ίσως ένα 

ευχαριστώ είναι λίγο, αλλά πιστέψτε µε είναι αληθινό, 

είναι µέσα από την καρδιά µου!

Ας συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε όλοι µαζί ενωµένοι 

για το καλό αυτού του ευλογηµένου τόπου και εφόσον 

αγωνιζόµαστε νικητές θα είµαστε όλοι!!!

Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ…

Είκοσι τέσσερα (24) συναπτά έτη ο ∆ήµος της Ξάνθης 

διοργανώνει τις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης στέλνο-

ντας, προς όλες τις κατευθύνσεις, µήνυµα πολιτισµού 

και αισιοδοξίας. 

Οι Γιορτές Παλιάς Πόλης έχουν τη δική τους µοναδική 

ταυτότητα, ενώ η φήµη τους, ξεπέρασε τα όρια της Ελ-

ληνικής επικράτειας! Χιλιάδες επισκέπτες µας τιµούν 

µε την παρουσία τους την συγκεκριµένη περίοδο, πολ-

λοί από αυτούς, από χώρες της Βαλκανικής και αυτό 

µας χαροποιεί ιδιαίτερα και µας δίνει δύναµη να συνε-

χίσουµε και να προσπαθήσουµε ακόµη περισσότερο.

Χρόνο µε τον χρόνο και ιδιαίτερα τα τελευταία δεκα-

πέντε χρόνια που φέρω την ευθύνη ως ∆ήµαρχος 

των τεκταινόµενων του ∆ήµου µας, έχοντας πλήρη 

συναίσθηση των δυσκολιών, ποτέ δε σκέφτηκα µε να 

περιορίσουµε ή να κάνουµε εκπτώσεις στις πολιτιστι-

κές µας δραστηριότητες. Κάθε άλλο, όλοι στο ∆ήµο 

υποστηρίζαµε και στηρίζουµε µε ιδιαίτερη ζέση και µε 

επιµονή τις θεσµοθετηµένες εκδηλώσεις και όχι µόνο. 

Η  προσπάθεια συνεχής και άοκνη για την αναβάθµιση 

της πολιτιστικής κουλτούρας του τόπου µας, παρά τους 

κλυδωνισµούς  και την οικονοµική στενότητα.

Μιχάλης Στυλιανίδης
∆ήµαρχος Ξάνθης

Χαιρετισµός ∆ηµάρχου Ξάνθης
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Χαιρετισµός της Βουλευτού Ά  Θεσσαλονίκης

Η Ξάνθη φιλοξενεί για µια ακόµη φορά την εκστρατεία «ΕΝΑ στα 

ΠΕΝΤΕ» του Συµβουλίου της Ευρώπης σε ένα κορυφαίο θεσµικό 

γεγονός, τις Γιορτές της Παλαιάς Πόλης. 

Η εκστρατεία «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» στοχεύει στον τερµατισµό της παι-

δικής σεξουαλικής κακοποίησης και εξελίσσεται στην Ελλάδα τον 

τελευταίο χρόνο. Από την αρχή που ανέλαβα, ως µέλος της Κοινο-

βουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης, το συντο-

νισµό της εκστρατείας στη χώρα µας επισκέφθηκα 38 δήµους σε 

23 πόλεις και πραγµατοποίησα 105 εκδηλώσεις ώστε να φτάσει το 

µήνυµα της µεγάλης αυτής προσπάθειας σε κάθε σπίτι, σε γονείς, 

παιδιά, εκπαιδευτικούς, ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. 

Όταν ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύµα κάποιας µορφής σεξουαλι-

κής κακοποίησης, τότε είναι καθήκον όλων µας να δράσουµε άµεσα. 

Η δηµοτική αρχή της Ξάνθης στηρίζει από την πρώτη στιγµή αυτή τη 

µεγάλη εθνική εκστρατεία και είναι πολύ αισιόδοξο το γεγονός πως 

ο κόσµος την αγκαλιάζει. 

Από τις 31 Αυγούστου µέχρι τις 7 Σεπτεµβρίου 2014 θα είµαστε όλοι 

στις Γιορτές της Παλαιάς Πόλης.  

Μοιράζοντας τα έντυπα του Συµβουλίου της Ευρώπης: το παραµύθι 

«Η Κίκο και το Χέρι», το ειδικό έντυπο οδηγιών για τους γονείς και 

το έντυπο µε τις 7 τηλεφωνικές γραµµές βοήθειας, ενηµερώνοντας 

χιλιάδες επισκέπτες. Θα συµµετέχουµε σε µια όµορφη γιορτή προ-

σπαθώντας να κάνουµε τον κόσµο όµορφο για όλα τα παιδιά.

Έλενα Ράπτη 
Βουλευτής Ά  Θεσσαλονίκης

Μέλος της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συµβουλίου 
της Ευρώπης

Συντονίστρια της εκστρατείας 
«ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του 
Συµβουλίου της Ευρώπης 
στην Ελλάδα
 

OLD TOWN FESTIVAL // 2014 // 7



Άρης Γιαννακίδης
Περιφερειάρχης Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης

Φώτιος Καραλίδης
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ξάνθης

Χαιρετισµός Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Χαιρετισµός Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης

Η  Παλιά Πόλη της Ξάνθης ζωντανεύει και πάλι και µας  καλεί 
όλους στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης. 

Κατά τη διάρκεια των γιορτών, ας ζήσουµε όλοι µαζί για λίγο 
το χθες  τροφοδοτώντας µε τη ροµαντική νοσταλγία του πα-
ρελθόντος τις καρδιές µας. Ας ξυπνήσουν µέσα µας αναµνή-
σεις, ας αφεθούµε στο ρυθµό της µουσικής που θα πληµµυ-
ρίσει τα στενά σοκάκια της Παλιάς Πόλης και ταυτόχρονα ας 
ονειρευτούµε το αύριο µε αισιοδοξία. 

Οι Γιορτές της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης είναι ένα από τα ση-
µαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της Θράκης. Πραγµατοποι-
είται εδώ και 24 χρόνια και είναι πλέον ένας αδιαµφισβήτητα  
καθιερωµένος θεσµός που προσελκύει στην πόλη της Ξάνθης 
επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
Θεατρικές και µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και 
δράσεις υψηλών προδιαγραφών συνθέτουν ένα πρόγραµµα 
που ικανοποιεί ακόµη και τον πιο απαιτητικό θεατή.
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι που στηρίζουν το θεσµό διοργανώ-
νουν γλέντια και γιορτές σε κάθε πλακόστρωτο σοκάκι και δί-
νουν ανάσα χαράς σε κάθε γειτονιά.
Αυτό το πάντρεµα ποιοτικού µουσικού θεάµατος και ελληνι-
κού λαϊκού γλεντιού είναι πραγµατικά µοναδικό.
Αφουγκραστείτε την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισµό 
της Ξάνθης και την Θράκης και γευτείτε στιγµές ξενοιασιάς 
και αισιοδοξίας σ́  ένα πολιτιστικό ταξίδι γεµάτο χρώµατα και 
αρώµατα…
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Χαιρετισµός Προέδρου 
Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου Ξάνθης

Αγαπητοί και αγαπητές κάτοικοι και φίλοι της Ξάνθης,
για εικοστή τέταρτη χρονιά σας καλωσορίζουµε στην Ξάνθη, 
την πόλη µε τα χίλια χρώµατα, όπως συνήθως προσφωνείται 
όχι άδικα, η κυρά της Θράκης.
Σας υποδεχόµαστε στο τέλος του καλοκαιριού και στην αρχή 
του φθινοπώρου. Από τις 31 Αυγούστου ως τις 7 Σεπτεµβρί-
ου 2014, οκτώ µέρες γεµάτες πολιτισµό και δηµιουργικότητα, 
χαρά, γλέντι αλλά και σκέψη επικοινωνίας και αλληλεγγύης. 
Οκτώ µέρες ψυχαγωγίας και διασκέδασης. 
Οι Ξανθιώτες και οι Ξανθιώτισσες µέσα από συλλογική δου-
λειά και ατοµική έκφραση καλούν τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες σε µία πανδαισία ήχων, χρωµάτων, αισθήσεων 
και αισθηµάτων, µια πανδαισία συναισθηµάτων. Η εθελοντική 
παρουσία σε όλο το µεγαλείο της.
Θα ρωτούσε κάποιος, «Γιατί όλα αυτά;» 
Γιατί πιστεύουµε ότι οφείλουµε την πόλη που αγαπούµε και 
κατοικούµε να τη φροντίζουµε και να την προβάλουµε. Επι-
πλέον, ένας πολύτιµος θησαυρός που έχει η πόλη µας, η Πα-
λιά Ξάνθη, πολλαπλά ωφελεί τους κατοίκους, την περιοχή και 
σύνολη την πατρίδα µας οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστι-
κά, όταν σωστά αξιοποιείται.
Ιδιαίτερα στις δύσκολες µέρες που διερχόµαστε ο πολιτισµός 
αποτελεί έναν πολύπλευρο οπλισµό µας ατοµικά και συνολι-
κά.
Θα µου επιτρέψετε κλείνοντας τούτον το χαιρετισµό µου να 
εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες σε όσους/όσες τα τε-
λευταία χρόνια µε συµπαραστάθηκαν στην τιµητική θέση που 
κατείχα του Προέδρου αυτού του κορυφαίου πολιτιστικού ορ-
γανισµού της Ξάνθης. Ευχαριστώ το προσωπικό του Νοµικού 
Προσώπου και τα µέλη των πολιτιστικών και άλλων συλλό-
γων µε τους οποίους δηµιουργικά συνεργάστηκα.
Εύχοµαι σε όσους θα µε διαδεχθούν επιτυχία στο έργο τους, 
ενώ στους κατοίκους και φίλους της Ξάνθης που θα πάρουν 
µέρος µε οποιοδήποτε τρόπο στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης 2014 
κάθε χαρά και ευτυχία.

Εµµανουήλ Ι. Φανουράκης 
Πρόεδρος  Κέντρου Πολιτισµού 
∆ήµου Ξάνθης 
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Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

∆ηµοτική Πινακοθήκη Ξάνθης «Χρήστος Παυλίδης»
Ορφέως και Πινδάρου, Παλιά Ξάνθη
Τηλ: 2541076363

19.30 Εγκαίνια εκθέσεων 
2ος όροφος
Έκθεση της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου

«Μνήµη Της Καθ’ ηµάς Ανατολής»

18.45 Εγκαίνια έκθεσης 
1ος όροφος 

Έλληνες Ναΐφ Ζωγράφοι
Έκθεση µε έργα από τη συλλογή του Ιδρύµατος Παναγιώτη 
και Έφης Μιχελή 

Αυλειος χώρος ∆ηµοτικής Πινακοθήκης 

Οµαδική Εικαστική Έκθεση
Μια οµαδική εικαστική δράση στον όµορφο αύλειο χώρο της 
∆ηµοτικής Πινακοθήκης. Έργα ζωγραφικής, Αγιογραφίας, 
Πυρογραφίας και Φωτογραφίας παρουσιάζονται µε µεράκι 
από τους ζωγράφους στο κοινό και περιµένουν την ενθάρ-
ρυνση και την αποδοχή.

∆ιάρκεια έκθεσης: 31 Αυγούστου 

έως 19 Οκτωβρίου 2014

Ώρες λειτουργίας καθηµερινά: 10.00 – 14.00 

& 18.00 – 23.00

∆ιάρκεια εκθέσεων: 31 Αυγούστου 

έως 7 Σεπτεµβρίου 2014

Ώρες λειτουργίας καθηµερινά: 10.00 – 14.00 

& 18.00 – 23.00
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Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

20.30 Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

Επίσηµη έναρξη των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης από τον ∆ή-
µαρχο Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδη

Συναυλία Μάνος Χατζιδάκις

Βασίλης Λέκκας και Μικτή χορωδία 
του Κέντρου Πολιτισµού 
∆ήµου Ξάνθης υπό τη διεύθυνση του 
Θόδωρου Μανώλη

Ο Βασίλης Λέκκας µε το δυναµικό ρεαλισµό του στην ερµηνεία αλλά 

και την ειλικρίνεια και την επαναστατικότητα της έκφρασης που τον 

διακρίνει, είναι ο ιδανικός εκφραστής των έργων του Μάνου Χατζι-

δάκι. Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία και τη θεατρική του 

εµπειρία ο Βασίλης Λέκκας συναντά τον Ξανθιώτη Μάνο Χατζιδάκι 

και το µεγάλο του µουσικό ταξίδι αρχίζει µε όχηµα τη Μεικτή Χορω-

δία του Κέντρου Πολιτισµού του ∆ήµου Ξάνθης που µε τη διεύθυνση 

του Θόδωρου Μανώλη θα διαβεί τις ράγες του χατζιδακικού έργου, 

όπως εδώ και δεκαετίες µε επιτυχία πράττει.



∆ευτέρα 1 Σεπτεµβρίου 2014

20.30 Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

Συναυλία

Οµάδα µουσικής έκφρασης

Τα 7 µέλη του συγκροτήµατός µας «Οµάδα µουσικής έκφρασης» µε 

έδρα την Θεσ/νίκη, επιλέγουν ποιοτικά Ελληνικά τραγούδια για κάθε 

εµφάνισή τους. Το πλούσιο ρεπερτόριό τους καλύπτει όλες τις µου-

σικές απαιτήσεις των ακροατών τους. Ευαισθητοποιηµένοι σε θέµα-

τα κοινωνικής αλληλεγγύης, από το 2012 έως και σήµερα έδωσαν 4 

µουσικές συναυλίες µε σκοπό την συλλογή τροφίµων, στην Θεσ/νίκη 

και στην Ξάνθη.

19.30 Νεανική & Εναλλακτική Σκηνή - Βασ. Σοφίας & Ύδρας

Συναυλία 

Μουσικό Εργαστήριο 
Άγγελου Μουρβάτη

Το Μουσικό Εργαστήριο του Άγγελου Μουρβάτη κλείνοντας 15 
χρόνια λειτουργίας του, παρουσιάζει τα µουσικά σχήµατα που 
γεννήθηκαν µέσα από το µάθηµα «Project συγκροτηµάτων» 
στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς. Τα σχήµατα που 
θα συµµετέχουν είναι: underfl y, forbidden fury, aman Juice, 
complete strangers και αρκετά άλλα.
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Νεανική & Εναλλακτική Σκηνή - Βασ. Σοφίας & Ύδρας

Συναυλία

Discrection

Οι Discrection δηµιουργήθηκαν το 2010 στην Ηµαθία από µια παρέα 
τριών φίλων µουσικών, τους: Sad στην κιθάρα, Wolfram στα τύµπανα, 
Demonas στο µπάσο και στα φωνητικά.
Το 2011 εφόσον προσήλθε στην µπάντα ο Vlad στην δεύτερη κιθάρα το 
συγκρότηµα ηχογράφησε το πρώτο του άλµπουµ µε τίτλο Youmustdie.
Το 2014 το συγκρότηµα µετά από δύο χρόνια δουλείας και live εµ-
φανίσεων ηχογραφεί το δεύτερο του άλµπουµ µε τίτλο Dark Ancient 
Forces.

19.00 Σκηνή Νησάκι – Ορφέως & Πινδάρου
Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Παίδες εν δράσει…και στις 
Γιορτές Παλιάς Πόλης

Οι µικροί καλλιτέχνες έρχονται σε επαφή µε την έννοια του οµαδικού 
παιχνιδιού και της εικαστικής έκφρασης. Σε ένα γόνιµο συνδυασµό 
και των δύο µαθαίνουν να εξασκούν δεξιότητες που ενισχύουν την 
προσωπική, µαθησιακή και κοινωνική τους ανάπτυξη και ταυτόχρο-
να γνωρίζουν νέες εικαστικές τεχνοτροπίες, ανακαλύπτουν τη χρήση 
υλικών και οξύνουν τη φαντασία και τη δηµιουργικότητά τους.
Επιµέλεια: Γεωργία Πατρωνίδου, Εκπαιδευτικός, 
∆έσποινα Νικολάου, Νηπιαγωγός
Οργάνωση: Εργαστήρι ελεύθερης εικαστικής και δηµιουργικής έκ-
φρασης για παιδιά του Ιδρύµατος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 
Προϋποθέσεις: Παιδιά από 5 ετών µε αγάπη για παιχνίδι και συ-
νεργασία 
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20.30 Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

Βραδιά Λαογραφίας

Τα χορευτικά συγκροτήµατα των Λαογραφικών Συλλόγων της πόλης 

που µας εκπροσωπούν στα φολκλορικά φεστιβάλ τόσο στην Ελλάδα 

όσο και το εξωτερικό θα χορέψουν χορούς από διάφορες περιοχές 

της Ελλάδας.

Συµµετέχουν: Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης, Φιλοπρόοδη Ένωση 

Ξάνθης, Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης, Σύλλογος Κιµµερίων 

«Ο Αµφέραος», Σύλλογος Θρακιωτών Χρυσούπολης Επαρχίας 

Νέστου, Σύλλογος Ποντίων Χορευτών «Τραντέλλενες», Σύλλογος 

Σαρακατσάνων «Ο Λεπενιώτης», Κρητική Αδελφότητα Ξάνθης, 

Χορευτικός Όµιλος Ξάνθης

Τα χορευτικά συνοδεύει το µουσικό σχήµα «Μπάντα Τέτοια». Τα µέλη 

που το απαρτίζουν: Τσαρµαντίδης Γεράκης στα πνευστά (κλαρίνο, 

καβάλ, σαξόφωνο), Παραπέρογλου Γιώργος στο ακορντεόν, Μίχου 

Γιώργος στο λαούτο και Τσαρµαντίδης  Γιάννης - Παντελίδης Μελέτης 

στα κρουστά (νταούλι, τουµπελέκι, ντέφια, γκραν κάσα). 



Τρίτη 2 Σεπτεµβρίου 2014

20.00 Νεανική & Εναλλακτική Σκηνή - Βασ. Σοφίας & Ύδρας

Συναυλία

Fake Reality

Οι Fake Reality δηµιουργήθηκαν το 2003 από τον Σάββα και τον Κώ-
στα στην Χρυσούπολη. Ο Τάσος και ο Παναγιώτης συµπλήρωσαν την 
σύνθεση της µπάντας και έκαναν πολλές συναυλίες σε µαγαζιά και φε-
στιβάλ στην βόρεια Ελλάδα. Μετά από διάφορες αλλαγές στα µέλη, το 
lineup είναι σταθερό και αποτελείται από την Milica Milekic - Ξάνθη 
(φωνή, πλήκτρα), τον Γιάννη Παζαρλή - Ξάνθη (κιθάρα), Σάββα Πα-
ναγιωτίδη - Χρυσούπολη (µπάσο) και Κώστα Γκιάλο - Χρυσούπολη 
(Ντραµς). Το ύφος των Fake Reality κινείται γύρω από το κλασικό 
ροκ και παίζουνε τραγούδια από συγκροτήµατα όπως DeepPurple, 
Rainbow, Journey, Scorpions, Whitesnake, MotleyCrue και πολλά 
ακόµα.

Συναυλία

Thoughts Under Construction

Οι Thoughts Under Construction είναι ένα µαθητικό συγκρότηµα από 
την Ξάνθη. Παίζουν κυρίως alternative rock µουσική και ύστερα από 
µερικά live σε διάφορα µπαράκια και φεστιβάλ, που διοργανώθηκαν 
στην Ξάνθη, εµφανίζονται για τρίτη φορά στις γιορτές παλιάς πόλης 
στην σκηνή νεολαίας! Να είστε όλοι εκεί.
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20.00 Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

12η Πανελλήνια Λαµπαδηδροµία Εθελοντών Αιµοδοτών

Υποδοχή της Φλόγας της «ΑΓΑΠΗΣ»

Υποδοχή της φλόγας της «ΑΓΑΠΗΣ» στην πόλη της Ξάνθης στα πλαίσια 
της 12ης Πανελλήνιας Λαµπαδηδροµίας των Εθελοντών Αιµοδοτών µε 
τη συνεργασία του ∆ήµου Ξάνθης και του Συλλόγου Εθελοντών Αιµο-
δοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ».
Η φλόγα ακολουθώντας την διαδροµή από Κιµµέρια – Ξάνθη και 
µέσω των οδών Λεωφ. Στρατού, ∆ηµοκρίτου (ΚΤΕΛ), Μπρωκούµη, 
Πλατεία Ελευθερίας, Κεντρική Πλατεία, Πλατεία Αντίκα, παλιό ∆ηµαρ-
χείο και περνώντας από τα στέκια όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων 
θα καταλήξει στην Πλατεία Μητροπόλεως.    
Στόχος του θεσµού της λαµπαδηδροµίας είναι να ευαισθητοποιήσει το 
κοινό στην Ιδέα της Εθελοντικής Αιµοδοσίας και να τονίσει την παρου-
σία των Εθελοντών Αιµοδοτών, ως κοινωνικής οµάδας στην οποία 
πρέπει να ενταχθούν, όσο το δυνατό περισσότεροι συµπολίτες µας.
Ο θεσµός της πανελλήνιας λαµπαδηδροµίας πραγµατοποιείται κάθε 
χρόνο και για διάρκεια 40 ηµερών και οι εθελοντές αιµοδότες διασχί-
ζουν όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδος. Η φλόγα της αγάπης, στο πέ-
ρασµά της κατάφερε να ευαισθητοποιήσει και να συµπαρασύρει ολο-
ένα και περισσότερους συνανθρώπους µας. Αυτό αποδεικνύεται κάθε 
χρόνο από την συµµετοχή όλων των Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδο-
τών, των Φορέων των πολυµεταγγιζόµενων ατόµων, των Περιφερει-
ών, των ∆ήµων, των Ενοριών, των αθλητικών σωµατείων αλλά και 
µεµονωµένων ανθρώπων. Στο πέρασµά της σε ολόκληρη αυτή την 
πολύχρονη πλέον παρουσία της κατάφερε να ευαισθητοποιήσει και να 
συµπαρασύρει ολοένα και περισσότερους συνανθρώπους µας. Αυτό 
αποδεικνύεται κάθε χρόνο από την συµµετοχή δεκάδων παιδιών και 
συµπολιτών µας. Επίσης αποδεικνύεται από την αθρόα προσέλευση 
των Ξανθιωτών σε κάθε εθελοντική αιµοδοσία που πραγµατοποιείται 
στην περιοχή µας. ∆εν είναι τυχαίο που από το 2003 ο σύλλογος της 
«Αγάπης» είναι ο πρώτος σε προσφορά φιαλών αίµατος σε ολόκληρη 
τη χώρα σύµφωνα και µε τα στοιχεία της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών  Π.Ο.Σ.Ε.Α.
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20.30 Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

Συναυλία

Φωτεινή ∆άρρα 
και ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου

Ένα εξαιρετικά γνωστό και επιτυχηµένο καλλιτεχνικό ζευγάρι, ο συν-

θέτης ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου και η ερµηνεύτρια Φωτεινή ∆άρρα 

µας προσκαλούν να τραγουδήσουµε µαζί, σε µια γοητευτική µουσική 

βραδυά όπου παρουσιάζουν τα πασίγνωστα τραγούδια τους στην πιο 

πρωτότυπη εκδοχή τους: έτσι όπως πρωτογράφτηκαν και πρωτοτρα-

γουδήθηκαν από τους ίδιους.

Η ερµηνεύτρια που την επέλεξαν µερικοί από τους µεγαλύτερους 

συνθέτες της χώρας, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μίµης Πλέσσας, 

ο Νίκος Μαµαγκάκης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, τραγούδησε δίπλα σε 

σπουδαίους έλληνες και ξένους ερµηνευτές και βραβεύτηκε σε Ελλά-

δα και εξωτερικό και ο συνθέτης που έδωσε ξανά ελληνικότητα  στον 

ήχο της µουσικής µας των τελευταίων 20 χρόνων κάνοντας τεράστιες 

επιτυχίες τα τραγούδια των σήριαλ, του σινεµά και των δίσκων του, 

βρίσκονται µαζί επί σκηνής στην Ξάνθη.



Τετάρτη 3 Σεπτεµβρίου 2014

20.00 Νεανική & Εναλλακτική Σκηνή - Βασ. Σοφίας & Ύδρας

Συναυλία

Αντώνης Μουσαδές

Τα σύγχρονα εργαστήρια µουσικής Αντώνης Μουσαδές παρουσιάζουν 

συναυλία µε µαθητές και καθηγητές

Συναυλία

Xorcize

Οι Xorcize είναι ένα Metal συγκρότηµα που αποτελείται από κάποια 
πρώην µέλη των Navis Spiritum. Το όνοµα του συγκροτήµατος προ-
έρχεται από το αρχαιοελληνικό «εξορκίζειν» το οποίο εκφράζει την 
µουσική έµπνευση των τραγουδιών. Σε αντίθεση µε την µουσική κα-
τεύθυνση της προηγούµενης τους µπάντας επέλεξαν να στραφούν 
στο Progressive Thrash Metal. Μετά από το τελευταίο live των Navis 
Spiritum ξεκίνησε µια προσπάθεια σύνθεσης κοµµατιών η οποία οδή-
γησε στην δηµιουργία των Xorcize τον Αύγουστο του 2012. Έπειτα από 
µερικούς µήνες σύνθεσης και πειραµατισµού ξεκίνησε η διαδικασία 
ηχογράφησης και παραγωγής του album. Το album ηχογραφήθηκε 
στο προσωπικό studio του συγκροτήµατος. Η σύνθεση των τραγου-
διών προήλθε από αυτοσχεδιασµούς και πρόβες µεταξύ της µπάντας 
και ειδικότερα µεταξύ του Γιάννη Στεργίου και του Θάνου Χαλιάσου. 
Το στιχουργικό κοµµάτι ανέλαβε ο τραγουδιστής του συγκροτήµα-
τος Στέφανος Γεωργιάδης και την ηχοληψία/ µίξη και παραγωγή του 
album ανέλαβε ο Κώστας Ουζουνίδης. Το album αποτελείται από πέ-
ντε κοµµάτια εκ των οποίων τα δύο είναι επανεκτέλεση κοµµατιών, 
η σύνθεση των οποίων είχε γίνει µε τους Navis Spiritum. Η ψηφιακή 
έκδοση αναµένεται στις αρχές του 2013 µετά την ολοκλήρωση της µί-
ξης και του Mastering.

19.00 Σκηνή Νησάκι - Ορφέως & Πινδάρου
Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Βραδιά Χορού
Το τµήµα Σύγχρονου-Μοντέρνου Χορού του Ιδρύµατος Θρακικής Τέ-
χνης και Παράδοσης παρουσιάζει µία χορευτική παράσταση, ένα ταξίδι 
στη φαντασµαγορία του χορού µε πρωταγωνιστές παιδιά και εφήβους. 
Μετά από την πρώτη επιτυχηµένη χρονιά λειτουργίας των τµηµάτων 
µουσικοκινητικής αγωγής και σύγχρονου χορού οι µαθήτριες µεταφέ-
ρουν επάνω στη σκηνή τους κόπους µιας ολόκληρης χρονιάς. 
Επιµέλεια: Ζωή Χατζηευαγγέλου, Καθηγήτρια χορού
Οργάνωση: Τµήµα Σύγχρονου - Μοντέρνου Χορού του Ιδρύµατος 
Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης
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20.30 Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

Συναυλία

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας 
Μαζί του ο Πάνος Μουζουράκης

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας είναι µια από τις σηµαντικότερες προσω-

πικότητες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού ο οποίος µε κάθε 

ειλικρίνεια αφήνει ελεύθερα σκέψεις και συναισθήµατα επί σκηνής.  

Με το µοναδικό και εκλεκτό µουσικό του γούστο ενίοτε συµφιλιώνει 

τον ηλεκτρικό ήχο µε τη µελωδία και τον λυρισµό. Μαζί του ο Πάνος 

Μουζουράκης ο οποίος διαθέτει µια υπέροχη φωνή και ένα αστεί-

ρευτο ταλέντο στην υποκριτική. Όλα επάνω του είναι ανατρεπτικά και 

προκαλούν το ενδιαφέρον του κοινού, ανήκει στην νέα γενιά των καλ-

λιτεχνών που συνδυάζουν το τραγούδι και την υποκριτική µε µεγάλη 

άνεση.

Ο Λαυρέντης και ο Πάνος µαζί µε τους εξαίρετους συνεργάτες µουσι-

κούς τους, µας χαρίζουν µοναδικές στιγµές χαράς και διασκέδασης, 

µέσα από την διαδραστική (και όχι µόνο) µουσική τους παράσταση 

ενώ παράλληλα µας δίνουν τροφή για σκέψη. 

Πρόκειται για ένα πρόγραµµα από εκείνα που θα συναντηθεί η τρα-

γουδοποιΐα µε την ελληνική ροκ & το swing, το funk µε την soul, η 

συγκίνηση µε το γέλιο, αλλά και το τραγούδι µε τον κοινωνικό προ-

βληµατισµό ενώ παράλληλα δεν λείπουν οι αµοιβαίες εκµυστηρεύσεις 

µε το κοινό αλλά και οι διαχρονικές επιτυχίες του Λαυρέντη.

Συµµετέχει ο Ιταλός βιρτουόζος κιθαρίστας Steve Tesser.

Με λίγα λόγια πρόκειται για ένα εξαιρετικό πρόγραµµα µε το οποίο 

διασκεδάζεις, ξεσκάς και φεύγοντας για το σπίτι παίρνεις και πολλά 

µαζί σου.
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20.30 Νεανική & Εναλλακτική Σκηνή - Βασ. Σοφίας & Ύδρας

Συναυλία

Music Box

Οι µαθητές και καθηγητές του Studio Music Box συµµετέχουν άλλη 

µια χρονιά στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης και παρουσιάζουν την δουλειά 

τους. 

19.00 Σκηνή Νησάκι - Ορφέως & Πινδάρου
Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Παίδες εν δράσει… 
και στις Γιορτές Παλιάς Πόλης

To Ι.Θ.Τ.Π. προσκαλεί τους µικρούς του φίλους να αναπτύξουν δεξι-
ότητες συνεργασίας και οµαδικής εργασίας απογειώνοντας την φα-
ντασία και τη δηµιουργικότητα τους µέσα από παιχνίδια µε στόχο την 
καλλιτεχνική έκφραση, η οποία λειτουργεί απελευθερωτικά για τη δη-
µιουργικότητα του παιδιού
Επιµέλεια: ∆έσποινα Νικολάου, Νηπιαγωγός,
Πασχάλης Μαστράφης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Οργάνωση: Εργαστήρι ελεύθερης εικαστικής και δηµιουργικής έκ-
φρασης για παιδιά του Ιδρύµατος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 
Προϋποθέσεις: παιδιά από 7 ετών µε αγάπη για παιχνίδι και συνερ-
γασία.
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20.30 Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

Συναυλία

∆ηµήτρης Μπάσης - Νάντια Μπουλέ

Μια συναυλιακή έκπληξη για το φετινό καλοκαίρι

Οι δυο καλλιτέχνες υπόσχονται να µας χαρίσουν στιγµές µε δυνατές 

συγκινήσεις!

Τα λόγια για το ∆ηµήτρη Μπάση είναι περιττά…

Ένας γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής, από τους σηµαντικότερους της γε-

νιάς του, µε µοναδικές ερµηνείες, πάθος & αυθεντικότητα! Ένας καλ-

λιτέχνης µε µεγάλη προσωπική δισκογραφία, άξιος διάδοχος µεγάλων 

λαϊκών φωνών, που όµως ξέρει να ρισκάρει και µε τους ηλεκτρικούς 

ήχους και να κερδίζει το στοίχηµα!

Μαζί του σ’ αυτό το µουσικό ταξίδι, η χαρισµατική Νάντια Μπουλέ!

Έχοντας σφραγίσει την παρουσία της στη µουσική σκηνή µε πρωτα-

γωνιστικούς ρόλους στα πιο επιτυχηµένα µιούζικαλ των τελευταίων 

χρόνων και µε εφόδιο τη δυναµική της παρουσία και τη χαρισµατική 

φωνή της, έχει τη δυνατότητα να κινηθεί σε ένα ευρύ µουσικό φάσµα, 

από τους µοντέρνους ήχους στο λαϊκό τραγούδι!

Οι δυo τους συναντιούνται στη συναυλία και σας προσκαλούν σε ένα 

πλούσιο µουσικό πρόγραµµα µε αγαπηµένα τραγούδια µεγάλων Ελ-

λήνων δηµιουργών! Τα παραδοσιακά παντρεύονται µε τα ρεµπέτικα 

και τα κλασικά λαϊκά εναρµονίζονται µε τα µοντέρνα ηλεκτρικά ακού-

σµατα, σε ένα ιδιαίτερα ψυχαγωγικό πρόγραµµα γεµάτο µουσικές εκ-

πλήξεις!

Τους καλλιτέχνες πλαισιώνει 6µελής ορχήστρα 

εξαίρετων µουσικών.



Παρασκευή 5 Σεπτεµβρίου 2014

20.30 Νεανική & Εναλλακτική Σκηνή - Βασ. Σοφίας & Ύδρας

Συναυλία

Nothing and Everything
Είµαστε οι Nothing and Everything ή καλύτερα οι N ‘n’ E.

Αρχίσαµε στην Θεσσαλονίκη ως 4 µαθητές από τα γυµνασιακά µας  

κιόλας χρόνια και τώρα είµαστε µπάντα 6 φοιτητών. Παίζουµε funky 

70s blues/rock µε επιρροές swing και reggae! Τι είναι αυτό; Μια προ-

σπάθεια για ένα χαρακτηριστικό ήχο που εκτείνεται σε ιδιαίτερες δια-

σκευές αλλά και δικές µας δηµιουργίες. Αγαπάµε την µουσική και µας 

αρέσει να την χρησιµοποιούµε για να επικοινωνούµε µε τον κόσµο! 

∆ραστηριοποιούµαστε σε µαγαζιά και φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και 

άλλων πόλεων. 

Συναυλία

Scary face
Οι Skary Face δηµιουργήθηκαν το 2010 από τους Γιώργο Βαρελά, Ρα-

φαήλ Τάσιο, Argi και τον Τζόνι. Η µουσική τους; ∆ύσκολη υπόθεση. 

Ska που σ’ ανεβάζει, Reggae που δεν σε αφήνει αδιάφορο και Punk 

που είναι απλά Πανκ (ελληνιστί) και σε ξεσηκώνει από µόνη της. Επιρ-

ροές πολλές, από την ξένη αλλά και ελληνική σκηνή, µε ήχους µο-

ναδικούς και στίχους άµεσους, δραµατικούς, πρόστυχους και κυρίως 

ειλικρινής. Μετά από συµµετοχές σε κορυφαία φεστιβάλ της χώρας 

(Schoolwave, Legalize Protestival, Dramaica, etc) αλλά και live που 

τους στιγµάτισαν (63high, Locomondo, Περσινά Ξινά Σταφύλια, Koza 

Mostra etc) οι Skary Face κυκλοφορούν το πρώτο τους LP µε τίτλο 

“Skaring the Globe” το 2012. 

19.00 Σκηνή Νησάκι - Ορφέως & Πινδάρου
Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Παρουσίαση παιδικού βιβλίου:

«Με το ποδήλατό µου αρχηγό 
το αυτοκίνητο νικώ»

Με το συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο και τους ήρωες από το παρα-
µύθι, µαθαίνουµε πώς δυο ποδήλατα, ο Καθαρόπολης και η Οµορ-
φόπολη, νίκησαν τα αυτοκίνητα και έπεισαν τον ΤζιΜπι Τούρµπο να 
υπογράψει ειρήνη. Ζωγραφίζουµε ποδήλατα – φτιάχνουµε ένα µεγάλο 
πανό – τραγουδάµε τραγούδια για τα περιβάλλον και την οικολογία, δι-
αδηλώνουµε µε τα ποδήλατά µας στην πόλη: Τις γειτονιές τις θέλουµε 
πιο καθαρές – την πόλη µας αλλάζουµε µε ορθοπεταλιές…

Συγγραφέας: Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Οργάνωση: Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης 

και Παράδοσης, Νηπιαγωγείο «Παιδική 

Πολιτεία», Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης 

«Πήγασος», Εκδόσεις Πατάκη
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20.30 Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

Συναυλία

Μελίνα Ασλανίδου

Με τις αποσκευές της γεµάτες µε τα τραγούδια του νέου της δίσκου µε τίτλο το όνοµά της που κυκλοφορεί από τη 

Heaven, η Μελίνα Ασλανίδου ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα.

Μαζί της επί σκηνής µια κεφάτη, εκρηκτική παρέα µουσικών.

Έγχορδα, κρουστά και πνευστά χορεύουν µε τα τραγούδια, απογειώνουν τους στίχους µε τη µουσική, συνοδεύουν τη 

φωνή της Μελίνας µε τον πιο µοναδικό τρόπο.

Τραγούδια της νέας της δουλειάς, που έχει κερδίσει την αγάπη του κόσµου. Γνωστά και αγαπηµένα από τη δισκογρα-

φία της Μελίνας, τραγούδια παραδοσιακά, βαλκανικοί ήχοι, κλασικά λαϊκά τραγούδια µε σύγχρονες ενορχηστρώσεις. 

Η Μελίνα, µε την µοναδική, ιδιαίτερη χροιά στη φωνή της, το εκρηκτικό της ταµπεραµέντο και τη δυναµική της σκηνι-

κή παρουσία, µαγνητίζει το κοινό, δηµιουργώντας µία ατµόσφαιρα µαγική σε κάθε της µουσική παράσταση! 

Η συναυλία του καλοκαιριού είναι εδώ!
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20.30 Νεανική & Εναλλακτική Σκηνή - Βασ. Σοφίας & Ύδρας

Συναυλία

Infective

Οι Infective είναι ένα συγκρότηµα µε έδρα την Ξάνθη. Όπως κάθε µπά-

ντα έτσι και οι Infective έχουν ένα µικρό ιστορικό στοιχείο. Τον Σε-

πτέµβρη του 2013 ο κιθαρίστας (Κώστας Κουρτίδης) αναζητούσε µέλη 

για την ίδρυση κάποιου συγκροτήµατος. Μετά από ένα µικρό χρονικό 

διάστηµα βρίσκει τον µπασίστα (Γιώργο Λαζαρίδη) και στην συνέχεια 

µπήκαν και τα υπόλοιπα δύο µέλη ο Σάββας Περτσινίδης (κιθάρα- 

φωνητικά) και ο Νίκος Γεωργιάδης (τύµπανα), οι οποίοι αποτελούσαν  

παλιά µε τον µπασίστα ένα άλλο µουσικό σχήµα. 

Τον Οκτώβρη του 2013 σχηµάτισαν µε µεγάλη όρεξη τους Infective και 

αντιπροσωπεύουν alternative rock µουσική µε αγγλικό στίχο.

Έχουν πραγµατοποιήσει πολλές εµφανίσεις στην Πόλη τους καθώς 

επίσης στο Εξωτερικό (Κωνσταντινούπολη) και  σε διάφορα event. Το 

συγκρότηµα σε αυτή την περίοδο συνθέτει τα δικά του τραγούδια και 

έχει στόχο έως το τέλος του καλοκαιριού να γράψει ένα Demo.

Μέλη: Σάββας Περτσινίδης (κιθάρα-φωνητικά), Κώστας Κουρτίδης 

(κιθάρα- πλήκτρα- φωνητικά), Γιώργος Λαζαρίδης (µπάσο), Νίκος Γε-

ωργιάδης (τύµπανα).
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19.15 Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

Συναυλία

Flying Drop
Οι Flying Drop αποτελούν ένα rock/metal µουσικό σχήµα, µια µουσι-

κή συνύπαρξη 5 µελών, που ώθησε µια ανάγκη για εκφραστικότητα 

πάνω σε ιδιαίτερα µουσικά µονοπάτια. Αποµακρυνόµενοι από σταθε-

ρές φόρµες, κινούνται στον πιο ανοικτόµυαλο χώρο του progressive 

και αξιοποιώντας την ελευθερία που παρέχει το prog ώς ιδίωµα, 

απλώνουν τις ιδέες τους χωρίς περιορισµούς, µε γνώµονα το ότι η 

µουσική αρτιότητα εγείρει τα πιο δυνατά συναισθήµατα... 

Το µουσικό ταξίδι των Flying Drop, που ξεκίνησε τον Φλεβάρη του 

2013 από την πόλη της Ξάνθης, ολοένα και συναντά νέους προορι-

σµούς και αποτυπώνει ιδιαίτερα µουσικά στίγµατα στο διάβα του. Όταν 

ο Chris Cornell συναντά τον Michael Jackson, οταν η Madonna παίρ-

νει µια πιο έντονη ηλεκτρική χροιά, όταν για πρώτη φορά διασκευές 

των Dream Theater, Tool, Pain Of Salvation, Porcupine Tree κ.α θα 

ηχήσουν δυναµικά από τη σκηνή της Μητρόπολης στα πλαίσια των 

Γιορτών Παλιάς Πόλης. Με ένα πρόγραµµα ποικιλόµορφων συναισθη-

µατικών αποχρώσεων που θα σας καθηλώσει.

Συναυλία

Missing Pulse
Οι Missing Pulse µετράνε πάνω από 250 εµφανίσεις σε 15 πόλεις κυ-

ρίως στη βόρεια Ελλάδα. Μια από τις εµφανίσεις τους ήταν στη νε-

ανική σκηνή των γιορτών παλιάς πόλης Ξάνθης του 2011. Από τότε 

έχουν ανοίξει ως support group σε γνωστά ονόµατα όπως ΑNNEKE 

VAN GIERSBERGEN και Danny Cavanagh των ΑΝΑΤΗΕΜΑ και έχουν 

να επιδείξουν την 3η θέση ανάµεσα σε 83 συγκροτήµατα από όλη την 

Ελλάδα στην φετινή τους συµµετοχή στο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ BAND 

FESTIVAL 2014 καθώς και το βραβείο του καλύτερου κιθαρίστα του 

φεστιβάλ. Αυτή την φορά έρχονται στην κεντρική σκηνή των γιορτών 

παλιάς πόλης Ξάνθης για να µας εκπλήξουν µε τον ώριµό τους ήχο. 

Βρισκόµενοι σε περίοδο ηχογραφήσεων του πρώτου τους album, που 

αναµένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, θα µας παρουσιάσουν ένα 

setlist που θα περιλαµβάνει δικά τους κοµµάτια καθώς και τραγού-

δια γνωστών ξένων καλλιτεχνών όπως, PEARL JAM, MADRUGADA, 

JEFF BUCKLEY, INCUBUS, PINK FLOYD.

Η αφετηρία του συγκροτήµατος είναι το 2004 µε βάση την Θεσσαλονί-

κη και η σύνθεσή των µουσικών της έχει ρίζες από Ξάνθη, Κεφαλλο-

νιά και Θεσσαλονίκη αποτελούµενη από τους: Χατζηµηλιούδη Κώστα 

(φωνή / ακ. κιθάρα), Μαρκαντωνάτο Λευτέρη (ηλ. κιθάρα / φωνή), 

Ιωαννίδη Παναγιώτη (µπάσο), Αθανασάτο Κωνσταντίνο (τύµπανα), 

Μίµη Αρτέµη (ηλ. κιθάρα).

Οι Flying Drop είναι οι: φωνητικά - Άρης 

Καλλίδης, κιθάρες - Πάνος Παπαδόπουλος, 

πλήκτρα - Μιχάλης Μουχλιανίτης, µπάσο - 

Βίλλης Καπάνταης, ντράµς - Στράτος Κάνος 
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22.00 Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

Συναυλία 

Decho

Εµείς οι DΕCHO ξεκινήσαµε το 2010 µε µια αυστηρή φιλοδοξία…να 

παίζουµε την µουσική µας διασκεδάζοντας πρώτα το εαυτό µας µετα-

δίδοντάς το και στο κοινό µας... Συνεχίζουµε µέχρι σήµερα αυτοπροσ-

διοριζόµενοι ως popnroll µε ροκίζουσες αναφορές, µε θεσσαλονικιώ-

τικο αίµα (και λίγο από Ξάνθη αφού οι δύο από µας καταγόµαστε από 

κει) και σταθερά βήµατα…

Τα µουσικά µας ταξίδια είναι πολλά και οι συνεργασίες onstage σηµα-

ντικές για µας, όπως οι Μπλέ, Λάκη Παπαδόπουλο, Νίκο Πορτοκάλο-

γλου, Φίλιππο Πλιάτσικα, Νίκο Ζιώγαλα και SamanthaFox. 

«Ως το πρωί», «∆εν είναι δυνατόν», «Πάµε ψηλά», «Για φίλους», «Ένα 

φιλί»… είναι µόνο µερικά από τα κοµµάτια µας ....

Έχουµε τη χαρά αυτή τη περίοδο να παρουσιάζουµε ένα νέο τραγούδι 

µας µε τίτλο «Φύγε» και την τύχη να βάζουµε τη µουσική µας σε ένα 

νέο τραγούδι ντουέτο «Έκπτωτος Άγγελος» µε έναν από τους µεγαλύ-

τερους Έλληνες τραγουδιστές σε δικό του στίχο... 

∆εν είναι άλλος από τον Σταµάτη Γονίδη... 
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Σαββάτο 23 Αυγούστου 2014

21.00 Λαογραφικό & Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης

Γνωριµία µε την τοπική ιστορία.

«Ιστορικοί περίπατοι – Ξάνθη, 
παλιά πόλη»
Στη διάρκεια των περιπάτων, αναπτύσσεται ένας διάλογος για την 

ιστορία, τις ιδιαίτερες τεχνικές, την εξέλιξη και την παρουσία κάθε 

µορφής τέχνης στο ανθρώπινο περιβάλλον. 

Τα κτήρια αφηγούνται την ιστορία τους, το λιθόστρωτο µας οδηγεί 

µέσα στο χρόνο κι ο επισκέπτης ζει µια παράσταση µέσα σ’ ένα αλη-

θινό σκηνικό.

Πληροφορίες για συµµετοχή στο τηλ. 25410 25421. Αρχή περιπάτου 

στη γέφυρα ποταµού Κόσυνθου.

Καθηµερινά 1 έως 7 Σεπτεµβρίου, στην παλιά πόλη της Ξάνθης

Κυριακή 24 Αυγούστου 2014

21.00 Λαογραφικό & Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης

Ξάνθη, παλιά πόλη
Γνωριµία µε την τοπική ιστορία. Μικρές Ιστορίες της Ξάνθης  - Η παλιά 

πόλη της Ξάνθης αφηγείται ιστορίες. Με προβολές ταινιών – εκθέσεις 

-συναυλίες – παρουσιάσεις…

Η ΦΕΞ συνεχίζει να σκηνοθετεί µια πραγµατικότητα όπου το παρόν 

της πόλης συνοµιλεί µε το παρελθόν της. Οι λευκοί τοίχοι των κτη-

ρίων γίνονται καµβάς όπου προβάλλονται ιστορίες ανθρώπων, ιδέες, 

αναµνήσεις, απόψεις και οράµατα. Περιδιαβαίνοντας τα σοκάκια µε τα 

αρχοντικά, τους λαϊκούς µαχαλάδες, ξεδιπλώνεται µπρος στον επι-

σκέπτη - θεατή – µια πόλη που διαρκώς µεταβάλλεται, µε στοιχεία από 

την ελληνική παράδοση αλλά και τις ευρωπαϊκές επιρροές. Σε τούτο 

τον εικαστικό, αλλά και ιστορικό περίπατο, οι εικόνες µπερδεύονται µε 

τις µυρωδιές, οι ήχοι της πόλης εµπλέκονται µε τη βοή του σύγχρονου 

γλεντιού που από την «παραλία» ανηφορίζει για µια βδοµάδα και συ-

γκατοικεί στην ποικιλότροπη πραγµατικότητα της πόλης. Μιας πόλης 

που δεν έπαψε ν’ αλλάζει, που δεν έπαψε να ζει.   

Θεµατικές ενότητες:  Ξάνθη - Ο χώρος της µνήµης  - Μικρές ιστορίες 

της Ξάνθης 

• Η Ξάνθη των καπνών ανατολικού τύπου

• Η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι 

• Η Ξάνθη των γεύσεων & των απολαύσεων…(γλυκιά Ξάνθη – η Ξάν-

θη του κρασιού…)

• Η Ξάνθη του παραµυθιού  - Παιδική σκηνή ΦΕΞ
Καθηµερινά έως 7 Σεπτεµβρίου, στην παλιά 

πόλη της Ξάνθης.
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∆ευτέρα 25 Αυγούστου 2014

21.30 Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης,
         στην αυλή µε τα χαµάµ

Tαξιδεύοντας…µε τον Νίκο Καββαδία

Το Θεατρικό Αναλόγιο του Θ. Οικονοµίδη και Α. Ζαγοριανού, µετά τα 

Λόγια της Πλώρης του Α. Καρκαβίτσα επιχειρεί την γνωριµία µε έναν 

ακόµα µεγάλο Έλληνα…τον ποιητή της θάλασσας Νίκο Καββαδία. 

Η βάση της παράστασης είναι η λιτή παρουσίαση κοµµατιών της ζωής 

του ποιητή: περιστατικά που τον σηµάδεψαν, ταξίδια και έρωτες που 

τον ενέπνευσαν, πρόσωπα που τον επηρέασαν, παιδικά και εφηβικά 

χρόνια.

Όλα αυτά συνθέτονται και παρουσιάζονται επί σκηνής µαζί µε κλασσι-

κά µελοποιηµένα ποιήµατά του από τρείς φωνές και δύο κιθάρες, µε 

την απαγγελία ποιηµάτων που δεν έχουν µελοποιηθεί  και τέλος- ίσως 

το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της παράστασης- µε την τραγουδιστική 

οµιλία, την ανάδειξη δηλαδή της µουσικότητας των ποιηµάτων  του 

Καββαδία µέσα από την ένρυθµη εκφορά τους.

Μια παράσταση που αποτελεί ακόµα µια ευκαιρία µεταφοράς του θε-

ατή σε ένα ταξίδι, συγκίνησης και κάθαρσης µέσα από την ποίηση και 

την µουσική. 

Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

20.00 Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης,
         στην αυλή µε τα χαµάµ

Ο καραγκιόζης στην αυλή µε τα χαµάµ
από το Θρακικό Θέατρο Σκιών Γιάννη Βουλτσίδη.

Ο Καραγκιόζης στην Νέα Υόρκη
Ο Καραγκιόζης βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, αλλά είναι σχεδόν «αδιό-

ρατος» σε  µια µεγάλη πόλη, κανένας δεν έχει να προσέξει τον άλλον.

Ο Καραγκιόζης προσπαθεί ν’ αλλάξει την κατάσταση αλλά σπάει αγω-

νιστικά  το κεφάλι του.

Η παράσταση είναι µε ζωντανή µουσική και απευθύνεται ισότιµα σε 

µικρούς  και µεγάλους.

Συµµετέχουν: Βαγγέλης Αγγελίδης (τραγού-

δι), Άγγελος Ζαγοριανός (κιθάρα, τραγούδι, 

αφήγηση), Θοδωρής Οικονοµίδης (αφήγη-

ση- απαγγελία, τραγούδι, κιθάρα, κρουστά)  

Σύλληψη-Σκηνοθεσία:  Θ. Οικονοµίδης - Α. 

Ζαγοριανός

Είσοδος 5€ µε κρασί – οικονοµική ενίσχυση 

του Μουσείου.
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Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

21.00 Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης,
         στην αυλή µε τα χαµάµ

Ο καραγκιόζης στην αυλή µε τα χαµάµ

«Ο Τροµάρας» του Γεωργίου Βιζυηνού 
και «Ο Καραγκιόζης Ταυροµάχος».
Στο πρώτο έργο έχουµε έναν νεαρό «Τροµάρα» που από δειλός και  

άβγαλτος, η ζωή τον αναγκάζει, µέσα από τις περιπέτειες και τα µαθή-

µατά  της να γίνει γενναίος και αξιόλογος.

Στο δεύτερο έργο ο Καραγκιόζης φεύγει για Ταυροµαχίες και κατα-

φέρνει να επιζήσει.

Φιγούρες σκηνικά Γεωργία Γιαννοπούλου

Και στα δυο έργα ζωντανή µουσική και θα ευχαριστηθείτε µικροί µε-

γάλοι, την παράσταση.

Τρέξατε…

Πέµπτη 28 Αυγούστου 2014

21.00 Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
  
Η κινηµατογραφική λέσχη της ΦΕΞ παρουσιάζει την ταινία 
του Γιώργου Κεραµιδιώτη       

«Λίγο πριν...Λίγο µετά» (1.10’)

Στο πέρασµα της νέας χιλιετίας εφτά άνθρωποι αφηγούνται στιγµές 

από την προσωπική τους ιστορία. Μνηµονεύουν ονόµατα και στιγµές 

που άλλαξαν την µοίρα τους και τη µοίρα όλων µας... 

Ο Γιώργος Κεραµιδιώτης σπούδασε κινηµατογράφο στο Παρίσι, Πανε-

πιστήµιο 8, µε καθηγητή τον Denis Levy.
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Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

20.00 Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης,
         στην αυλή µε τα χαµάµ

Ο χώρος της µνήµης

«Μικρές ιστορίες της Ξάνθης - Η Ξάν-
θη των καπνών ανατολικού τύπου»
Βιβλίο & κινηµατογράφος
Η ζωή είναι σαν τα φύλλα του καπνού παιδί µου…
Με αφορµή το µυθιστόρηµα του Θοδωρή Καραγεωργίου και της Λίας 

Ζώτου «σαν τα φύλλα του καπνού» θα αγγίξουµε ένα κοµµάτι της 

ιστορίας και µέσα από τους πρωταγωνιστές και νοσταλγικά θα περι-

πλανήθουµε στον κόσµο.

Μνήµες ∆εγκτζήδων
Το ντοκιµαντέρ «Μνήµες ∆εγκτζήδων» της Μαρίας Πετρά, επιχειρεί να 

αποτυπώσει τη χρονική «διαδροµή» ενός βιοµηχανικού συγκροτήµα-

τος καπναποθηκών στη Ξάνθη, δίνοντας παράλληλα την σκιαγράφηση 

των σηµαντικότερων χρονικών στιγµών στην πορεία της πόλης από τα 

τέλη του 19ου µέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα. Πέρα από την περιγραφή 

των γεγονότων του παρελθόντος, στόχος του ντοκιµαντέρ είναι να θέ-

σει ερωτήµατα σχετικά µε το κατά πόσο η «µνήµη» ενός βιοµηχανικού 

συγκροτήµατος εντάσσεται και φιλτράρεται στη συλλογική µνήµη της 

κοινωνίας, που το περιβάλλει, καθώς επίσης και τους τρόπους και το 

βαθµό, που αυτή η κοινωνία επιλέγει να επέµβει και να διαχειριστεί 

τα βιοµηχανικά µνηµεία, επαναπροσδιορίζοντας έτσι τη σχέση της µε 

αυτά. Μεγάλο τµήµα του σεναρίου της ταινίας βασίζεται στο βιβλίο του 

Στέφανου Ιωαννίδη «Οι Ντεγκτζήδες και άλλα διηγήµατα». 

Σπίτι πολιτισµού ΦΕΞ

Capoeira - Σεµινάριο
To Εργαστήριο Capoeira της ΦΕΞ οργανώνει σεµινάριο Capoeira από 

την Παρασκευή 29 έως και την Κυριακή 31 Αυγούστου. Πληροφορίες 

εγγραφές στο 2541025421 & 6938886605. ∆άσκαλος στην Ξάνθη εί-

ναι ο ∆ηµήτρης Χιονίδης (Contra Mestre Ligeirinho). Με τη λήξη του 

σεµιναρίου (21.00) θα ακολουθήσει παρουσίαση.

Το εργαστήρι capoeira της Φ.Ε.Ξ. ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011, 

είναι κοµµάτι του Groupo International Jacobina Arte µε ιδρυτή το 

Mestre Pitbull από την Bahia, Βραζιλία και έχει παρουσία σε 6 χώρες.

Η Capoeira είναι µια µοναδική τέχνη του Βραζιλιάνικου πολιτισµού 

που συνδυάζει µουσική, χορό, µάχη, ακροβατικά, φιλοσοφία, κουλ-

τούρα και αυτοάµυνα. Είναι µια από τις πιο ολοκληρωµένες εκφράσεις 

που συναντώνται στο χώρο των πολεµικών τεχνών. ∆ηµιουργήθηκε 

πριν 400 χρόνια στη Βραζιλία από Αφρικανούς σκλάβους, και έκτοτε 

έχει ακολουθήσει τη φυσική πορεία της εξέλιξης ανάλογα µε τις κοι-

νωνικές, πολιτικές και οικονοµικές καταστάσεις που αντιµετώπισε στη 

διαδροµή της.

Παρασκευή 29 έως και την Κυριακή 

31 Αυγούστου 

Οργάνωση: ΦΕΞ - Εργαστήριο Capoeira
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Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

Ελληνική Οµοσπονδία Ποδηλασίας
«Η γλώσσα της πράξης µας συναντά το αποτύπωµα της εµπειρίας µας.     

Μια ακόµα µείζονα χειρονοµία από έναν χαµηλόφωνο δηµιουργό.

ΠΗΓΑΣΟΣ και ποδηλάτες σε µία µοναδική απεικόνιση της συµπεριφο-

ράς τους. Ένδειξη ελπίδας η θρησκευτική µαγεία και της φετινής µας 

συνάντησης. 

Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι δεν είµαστε µόνο παρατηρητές, αλλά και 

παρατηρούµενοι.»

∆ήµος Αβδήρων 
Τοπικό Πρωτάθληµα Χρονοµέτρου Ζευγών 

Ένωση Ποδηλατικών Σωµατείων Μακεδονίας – Θράκης 

Γήπεδα Οµίλου Αντισφαίρισης  Ξάνθης  - Θ. ∆ούκα 1

2ο Ενωσιακό τουρνουά
αντισφαίρισης Βετεράνων
Έως 1 Σεπτεµβρίου 2014
Στο  τουρνουά  θα  πάρουν  µέρος  περίπου  50 αθλητές και  αθλήτρι-

ες  από  όλη  την  Περιφέρεια  Ανατολικής  Μακεδονίας  &  Θράκης.

Όπως  κάθε  χρόνο  έτσι  και  φέτος  ο  όµιλος  µας  θα  παραθέσει  

σε  όλους τους  αθλητές, συνοδούς  και  φίλους  του  Οµίλου  γεύ-

µα  (µπάρµπεκιου). Ο   Όµιλος  Αντισφαίρισης  Ξάνθης  καλεί  όλους  

τους  φίλους  του  Οµίλου  να παρευρεθούν για  να  γνωρίσουν  από  

κοντά  το  άθληµα.

18.00 Σπίτι πολιτισµού ΦΕΞ

Capoeira - Σεµινάριο
To Εργαστήριο Capoeira της ΦΕΞ οργανώνει σεµινάριο Capoeira από 

την Παρασκευή 29 έως και την Κυριακή 31 Αυγούστου. Πληροφορίες 

εγγραφές στο  2541025421 & 6938886605. ∆άσκαλος στην Ξάνθη εί-

ναι ο ∆ηµήτρης Χιονίδης (Contra Mestre Ligeirinho).

19.30 Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης,
         στην αυλή µε τα χαµάµ

«∆ες τον κόσµο ανάποδα»
Το παραµύθι του Θοδωρή Παπαϊωάνου σας προσκαλεί να δείτε τον 

κόσµο µέσα από τις λέξεις και τις νότες να κάθονται ανάποδα στον 

παραµυθόκοσµο. Τι θα λέγατε να βλέπατε και εσείς τον κόσµο ανάπο-

δα? Θα σας περιµένουµε στην Αυλή του Ιστορικού και Λαογραφικού 

Μουσείου Ξάνθης.

32 // ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ // 2014 Β’ ΜΕΡΟΣ // ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ



Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

20.00 Λύκειον των Ελληνίδων, Αγ. Γεωργίου 1, Ισόγειο

Εγκαίνια Έκθεσης

«Ο Ελληνικός τύπος της Σµύρνης
(1831-1922)»
∆ιάρκεια έκθεσης: 30 Αυγούστου έως 07 Σεπτεµβρίου 2014

Ώρες λειτουργίας: 19.00 – 10.00. Είσοδος Ελεύθερη

21.00 Θεατρική Οµάδα «Έντιµοι Απατεώνες»
Υπαίθριο (θερινό) Αµφιθέατρο Ξάνθης

«Μερικοί το προτιµούν καυτό...»
Σικάγο, 1929. Εποχή ποτοαπαγόρευσης, ναρκωτικών, πορνείας και 

έντονης οικονοµικής ύφεσης. ∆υο άνεργοι µουσικοί, ο Τζό και ο 

Τζέρυ, γίνονται µάρτυρες µιας δολοφονίας από τον αδίστακτο µα-

φιόζο Σπάτς. Προκειµένου να ξεφύγουν µεταµφιέζονται σε γυναίκες 

κι έτσι µε γόβα ψηλοτάκουνη, κρεπαρισµένο µαλλί και µε τα ονόµα-

τα Τζόζεφιν και ∆άφνη, µπαίνουν σε µια ορχήστρα κοριτσιών, που 

πρόκειται να περιοδεύσει στο Μαϊάµι. Καθώς όµως ο Τζο ερωτεύ-

εται την εκρηκτική Σούγκαρ από την ορχήστρα, ενώ ο Τζέρυ πο-

λιορκείται στενά από έναν ηλικιωµένο εκατοµµυριούχο, ο Σπατς 

καταφτάνει στο Μαϊάµι και τότε αρχίζουν τα αληθινά µπερδέµατα... 

Βασισµένο στην αξέχαστη κωµωδία «Some Like It Hot» του 1959 

µε τη θρυλική Μarylin Monroe στο ρόλο της Σούγκαρ και τους Τόνυ 

Κέρτις και Τζακ Λέµµον ως Τζο και Τζέρυ, το µιούζικαλ αυτό έρχε-

ται για να προσφέρει ατέλειωτες στιγµές γέλιου µε σπαρταριστές 

καταστάσεις και καταπληκτικά µουσικά κοµµάτια, γεµάτα κέφι και 

φαντασµαγορική σκηνογραφία.

Στέκι Συλλόγου Βάτραχοι – οδός Πινδάρου

Εβδοµάδα Ανακύκλωσης

Be Frog – Be Green
Και φέτος µε «πράσινη» διάθεση στηρίζουµε όλοι µαζί την εβδοµάδα 

ανακύκλωσης «Be Frog - Be Green»! Από το Σάββατο 30  Αυγούστου 

και µέχρι την Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου στο στέκι µας θα υπάρχει κάδος 

ανακύκλωσης για τα αλουµινένια µας κουτάκια!

Στέκι Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησµόνητες Πατρίδες»

Σεργιάνι στην Ελλάδα (µε γεύσεις & µουσικές)

Στο στέκι του Συλλόγου Μικρασιατών, Ιωακείµ Σγουρού απέναντι από 

το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, (πάνω και πίσω απο το καφέ 

Μπλέ).

Πρωταγωνιστούν: Σαµαράς Μιχάλης, Μπακό-

λας Σταύρος, Ανταµπούφη Κέλλη, Μπόγδανος 

Βασίλης, Μπάτζιος Αποστόλης, Θάλεια Βα-

σιλειάδου, Σαρικείσογλου Ιορδάνης, Σπανός 

Γιώργος, Στεργιόπουλος Νίκος, Μπόγδανος 

Αλέξανδρος, Πέτρος. 

Χορευτικά:  ∆ιαµαντίδου Κατερίνα, Παπαδο-

πούλου Μυρτώ, Σαββίδου Λυδία, Παντράκη 

Ξένια, Ευσταθίου Ιόλη, Παπαδοπούλου Άρτε-

µις, Φραγκούλη Χριστίνα. 

Βοηθοί της παράστασης: Χουσµέν Γιλµάζ, 

Κρυωνά Ζωή, Λαµπρινάκη Βάσια, Ντούβελος  

Ελισαίος. 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

7ος Πανελλήνιος Ποδηλατικός Αγώνας 
∆ρόµου Αντοχής 99,1 χιλιοµέτρων

Ώρα εκκίνησης  11.00 για την κατηγορία Ανδρών και 
      11.15 για την ΟΡΕΝ κατηγορία

Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης «Ο Πήγασος», σε συνεργασία µε 

τον ∆ήµο Ξάνθης και τον ∆ήµο Αβδήρων, διοργανώνουν ποδηλατικό 

αγώνα δρόµου για αθλητές µε ∆ελτίο και OPEN.

H διαδροµή θα είναι κυκλική µε Αφετηρία τον χώρο Γηπέδου Α.Ο.Ξ, 

Κεντρική Πλατεία, Κιµµέρια, Λευκόπετρα, Σέλερο, Πολύσιτος, Συδινή, 

Κουτσό, Νέα Κεσσάνη, Παραλία Μάνδρας, Παραλία Αβδήρων, Περι-

φερειακή διασταύρωση Αβδήρων, Εύλαλο, Πετροχώρι, Εκτενεπόλ 

Ξάνθης, Περιφερειακός προς Ιερά Μονή Παναγίας Καλαµούς, Ιερά 

Μονή Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας, Ξάνθη, Τερµατισµός χώρος Γηπέ-

δου Α.Ο.Ξ.

Κατά την διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα θα πραγµατοποιηθούν πα-

ράλληλες ποδηλατικές δράσεις του παιδικού-αστικού τµήµατος του 

ΠΗΓΑΣΟΥ στο χώρο του πάρκου του Κοσύνθου ποταµού.

18.00 Σπίτι πολιτισµού ΦΕΞ

Capoeira
Σεµινάριο & Παρουσίαση

To Εργαστήριο Capoeira της ΦΕΞ οργανώνει σεµινάριο Capoeira από 

την Παρασκευή 29 έως και την Κυριακή 31 Αυγούστου. Πληροφορί-

ες εγγραφές στο  2541025421 & 6938886605. ∆άσκαλος στην Ξάνθη 

είναι ο ∆ηµήτρης Χιονίδης (Contra Mestre Ligeirinho). Με τη λήξη του 

σεµιναρίου (21.00)  θα ακολουθήσει παρουσίαση. 

19.00 Πολυχώρος του Λαογραφικού & Ιστορικού 
          Μουσείου

Εγκαίνια έκθεσης 

«∆ηµιουργίες…από χέρι»

Εικαστικός περίπατος στην Παλιά πόλη της Ξάνθης  ΙΙ
Έκθεση χειροποίητου κοσµήµατος από τις Γκουντή Αγγελική, Λίτσου 

∆έσποινα, Μαγνήσαλη Μαίρη, Παπαδηµητρίου Σοφία, Παρασκελίδου 

Αθηνά,  Σπύρου Παρασκευή.
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19.00 Ξενοδοχείο Elisso - Aύλειος χώρος
Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Γκράφιτι Πλεξίµατος (yarnbombing)

Το yarnbombing είναι ακτιβισµός, είναι µια µορφή γκράφιτι µε νήµατα 

και έχει συνήθως  προσωρινό χαρακτήρα, αν και σε µερικές περιπτώ-

σεις µπορεί να τραβήξει και σε ένα σχετικό βάθος χρόνου. Στόχος του 

είναι να µυήσει όσο το δυνατόν περισσότερους στη χαλάρωση που 

χαρίζει το πλέξιµο.

Επιµέλεια: Ελευθερία ∆ηµητροπούλου

Οργάνωση: Εργαστήρι πλεξίµατος-κεντήµατος του Ιδρύµατος Θρακι-

κής Τέχνης και Παράδοσης.

20.30 Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης,
         στην αυλή µε τα χαµάµ

Βραδιά οινογνωσίας

Παρουσίαση Εκλεκτών Κρασιών Ξάνθης από παραγωγούς της περι-

οχή µας, στην αυλή µε τα χαµάµ του Λαογραφικού & Ιστορικού Μου-

σείου Ξάνθης.

Στην βραδιά Οινογνωσίας θα παρουσιαστούν και θα δοκιµάσουµε όλοι 

επιλεγµένα κρασιά Βουρβουκέλη και Σγουρίδη και οι παραγωγοί του 

Ράδιο Ξάνθη 93,5 θα µας ταξιδεύσουν µουσικά.

Στέκι Συλλόγου Βάτραχοι – οδός Πινδάρου

Party – Beat Babol

Soul funky Beats, HipHop, Chillhop, Glitchhop...and everything that 

hops Juicy beatz και dub vibrations άλλοτε µε chill διάθεση και άλλοτε 

µε ένα Bass που γίνεται εξάρτηση...

Στέκι Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησµόνητες Πατρίδες»

Μικρασιάτικο γλέντι

Στο στέκι του Συλλόγου Μικρασιατών, Ιωακείµ Σγουρού απέναντι από 

το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, (πάνω και πίσω από το καφέ 

Μπλέ).
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Στέκι Συλλόγου Εβριτών

Γλέντι χωρίς φραγµούς - Μουσική 
χωρίς σύνορα

Για µια ακόµη χρονιά ο Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης, συνεπής στο ρα-

ντεβού του µε  τις Γιορτές Παλιάς Πόλης, δηµιούργησε το απόλυτο 

παραδοσιακό µουσικό στέκι. Οι επιλεγµένες θρακιώτικες γεύσεις, τα 

καταξιωµένα παραδοσιακά µουσικά σύνολα και ο ασταµάτητος χορός 

συνθέτουν για οκτώ µέρες ένα όµορφο όσο και εντυπωσιακά µαγευ-

τικό σκηνικό. ∆εκάδες εθελοντές µέλη του, µε πολύ µεράκι και δη-

µιουργική διάθεση, συµµετέχουν καθηµερινά στην οργάνωση αυτής 

της µοναδικής γιορτής των ακουσµάτων, των αισθήσεων και της πα-

ράδοσης.

Φίλες και φίλοι, σας προσκαλούµε αφού περιηγηθείτε στα στενοσό-

κακα της Παλιάς Πόλης και θαυµάστε την αρχιτεκτονική της, να κατα-

λήξετε στους Εβρίτες για να γνωρίσετε τον γευστικό και πολυδιάστατο 

µουσικοχορευτικό πλούτο που γέννησε διαχρονικά η πατρίδα µας. 

Συντροφιά µας «Ο Θριηκείος ήχος», ένα µουσικό σχήµα που περιπλα-

νιέται µαγευτικά ανάµεσα στους ξεχωριστούς ήχους της Θράκης και 

της λοιπής Ελλάδας. Καλλιτέχνες Ξανθιώτες, κοντινοί µας και ξεχωρι-

στοί, θα µας ξεναγήσουν µουσικά και θα µας ταξιδέψουν σε φανταστι-

κούς τόπους, εκεί που η καθηµερινότητά έχει άλλες προτεραιότητες, 

εκεί που η διαπεραστική ηχώ της γκάϊντας εξηµερώνει τα πάθη και 

δίνει ελπίδα για ζωή…

Στέκι Συλλόγου «Η Θράκη»

Παραδοσιακό θρακιώτικο γλέντι 
Εναλλάξ µε λαϊκό πρόγραµµα µε τους: 

∆ωρόπουλο Βαγγέλη στη γκάιντα

Καρά Μεµέτστα πλήκτρα

Καρά Σουλεϊµάν (Σούλης) στο µπουζούκι

Στέκι Συλλόγου Σαρακατσάνων «Ο Λεπενιώτης»

Γλέντι µε την Ορχήστρα 
του Σάκη Μπανιώτη

Τραγούδι: Τσιάτσιος Γιάννης, Μπανιώτης Σάκης, Μπανιώτης Κων/νος

Παίζουν οι µουσικοί: Ηρακλής Ψωµαδόπου-

λος: Γκάϊντα –καβάλι, Παναγιώτης Κολοβός: 

Κλαρίνο, Αλέξανδρος Κοκκαλίδης: Θρακιώ-

τικη λύρα – φωνή, Τάσος ∆ασκαλόπουλος: 

Λαούτο και βιολί, Γιώργος Παπαδόπουλος: 

Κρουστά
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19.30 Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης,
         στην αυλή µε τα χαµάµ

Αλίκη από την χώρα των θαυµάτων
και οι ονειροφύλακες

Ένα δέντρο, ένας άγγελος, η Αλίκη από την χώρα των θαυµάτων και 

οι ονειροφύλακες θα αφήσουν για λίγο τη χώρα της φαντασίας και 

θα ‘ρθουν να σας συναντήσουν στην Αυλή του Ιστορικού και Λαο-

γραφικού Μουσείου.

Η συγγραφέας Αγγελική ∆αρλάση θα σας εφοδιάσει µε αρκετή πα-

ραµυθόσκονη και ονειοροπαγίδες για να ζήσουµε και εµείς µαζί της 

το όνειρο!

19.30 Σπίτι πολιτισµού ΦΕΞ

Tai Chi Chuan - εργαστήρι ΦΕΞ

Το Εργαστήρι Tai Chi Chuan του Αυθεντικού Yang στιλ και  το Παιδικό 

εργαστήρι Tai Chi Chuan της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης, σας προ-

σκαλούν σε µια βραδιά παρουσίασης της δράσης και της δοµής των 

τµηµάτων µας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους ενώ µπορείτε να 

δηλώσετε την συµµετοχή σας και στα τµήµατα που θα λειτουργήσουν 

µε το νέο εξάµηνο.

20.00 Θεατράκι Στο Μονοπάτι της Ζωής
∆ίκτυο Λόγου και Πράξης

Παρουσίαση βιβλίου

Παρουσίαση βιβλίου του  Αλεξόπουλου Ε. Αριστοτέλη «Η οργάνωση 

και το έργο της ∆ηµογερόντιας Ξάνθης κατά την περίοδο 1892-1912» 

Εκδόσεις Σπανίδη – Ξάνθη 2014

Συνεργασία µε τις Εκδόσεις Σπανίδη.

Στέκι Συλλόγου Βάτραχοι – οδός Πινδάρου

Ελληνική έντεχνη µουσική - Άκουσέ 
την έντεχνα

Απόψε την ακούµε έντεχνα γιατί µπορεί ο Αύγουστος να φεύγει µε 

αέρα πεχλιβάνη αλλά εµείς σιγά µη κλάψουµε...µένουµε εδώ ευτυ-

χείς, λυπηµένοι και πότες! 

Έναρξη µαθηµάτων: 

∆ευτέρα 14 Σεπτεµβρίου 2014

Εγγραφές από ∆ευτέρα 2.09. έως και την 

Κυριακή 13.09.2014
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Στέκι Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησµόνητες Πατρίδες»

Ήχοι της Ανατολής
Η γνωστή σε όλους µας από την ταινία Πολίτικη Κουζίνα Dilek Koc θα 

µας ταξιδέψει σε ήχους της Ανατολής.

Στο στέκι του Συλλόγου Μικρασιατών, Ιωακείµ Σγουρού απέναντι από 

το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, (πάνω και πίσω από το καφέ 

Μπλέ)

Στέκι Συλλόγου Εβριτών

«Το Θρακόµελο»
Το µουσικό σχήµα Θρακόµελο ιδρύθηκε στην Κοµοτηνή το 2012. 

Αποτελείται από το Στέλιο Ματακάκη στην γκάιντα και στο τραγούδι, 

το Θάνο Καρακατσιάνη στο ακορντεόν, τον Αλέξανδρο Παπουτσή στη 

θρακιώτικη λύρα και στο τραγούδι και τον Ηλία Μίσκα στο νταούλι. 

Και οι τέσσερις είναι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του Τµήµατος Λαϊκής 

και Παραδοσιακής Μουσικής. Τα µέλη του σχήµατος ασχολούνται 

εκτός από τον εµπλουτισµό του θρακιώτικου ρεπερτορίου και µε την 

επιστηµονική έρευνα και καταγραφή των τραγουδιών της Θράκης, 

βασικών στοιχείων για την ανασύνθεση των χαµένων µουσικών θη-

σαυρών του παρελθόντος και την ανάδειξη ευρηµάτων που αποδει-

κνύουν έµπρακτα την αδιάλειπτα ρυθµιστική µουσική παρουσία της 

Θράκης στους αιώνες, από την λύρα του µυθικού Ορφέα µέχρι την 

γκάιντα στις µέρες µας. Πιστοί υπηρέτες της θρακιώτικης µουσικής 

παράδοσης έχουν συνοδεύσει πολλούς συλλόγους στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, έχουν  συνεργαστεί µε καλλιτέχνες που κουβαλούν άλλου 

είδους µουσικές, ενώ έχουν εµφανισθεί και σε τηλεοπτικές εκποµπές, 

πρόσφατα µάλιστα στο «Αλ τσαντίρι», στο πλευρό του Λάκη Λαζόπου-

λου. Στην αποψινή βραδιά θα µας θυµίσουν µελωδίες και λόγια που 

αγαπήσαµε και όλοι τραγουδήσαµε, σταδιακά και έντεχνα θα µας κα-

θοδηγούν σε ένα αυθόρµητο νέο, όσο και παλαιό τρόπο διασκέδασης, 

προερχόµενο από τα πανάρχαια ακούσµατα…

Στέκι Συλλόγου «Η Θράκη»

Βαγγέλης και Μεµέτ σ’ένα 
γλέντι Θρακιώτικο και όχι µόνο

Στέκι Συλλόγου Σαρακατσάνων «Ο Λεπενιώτης»

Παραδοσιακό Γλέντι 
µε την Ορχήστρα του Ούτου Παναγιώτη
Τραγούδι: Γραβάνης Γεώργιος 

38 // ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ // 2014 Β’ ΜΕΡΟΣ // ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ



Τρίτη 2 Σεπτεµβρίου 2014

19.30 Θεατράκι Στο Μονοπάτι της Ζωής
Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης
Συνεργασία µε το ∆ίκτυο Λόγου και Πράξης

Αφήγηση Παραµυθιών για µικρούς
και µεγάλους

Μια φορά κι έναν καιρό µια παρέα φίλων που αγαπά τα λαϊκά παραµύ-

θια έφτιαξε την οµάδα «ΠαραµυθοΘράκες». Από τότε ανταµώνουµε, 

µικροί και µεγάλοι, και αφηγούµαστε παραµύθια, µε το δικό µας τρόπο 

και τη δική σας βοήθεια. Ελάτε κι εσείς να τα ακούσετε και να συµµε-

τέχετε, για να γίνει αφορµή το παραµύθι να ζήσουµε όλοι καλύτερα... 

20.00 Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης,
         στην αυλή µε τα χαµάµ

Ξάνθη σαν Γλυκό…
Καλπάζοντας…µε το υποφαές

Υπάρχει µία τροφή η οποία ισοδυναµεί στη θωράκιση του οργανι-

σµού ανθρώπων και ζώων όσο όλες οι υπόλοιπες µαζί. Είναι το υπο-

φαές µε 180 βιταµίνες, µέταλλα και ιχνοστοιχεία. Μας είναι γνωστό 

από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σήµερα το γνωρίζουµε 

καλύτερα και το κάνουµε υπέροχες απολαυστικές σοκολάτες. Ο 

Στέλιος Αρσενίου, συνέταιρος του Γιώργου Τολµίδη στο ζαχαροπλα-

στείο «Κάτι Άλλο» µας ταξιδεύει µε σοκολατένιες γεύσεις. Σαν γλυκό 

του κουταλιού οι νότες της Σταυρούλας Παυλοπούλου, παραγωγός 

του Ράδιο Ξάνθη 93,5 ξυπνάει τις αισθήσεις και τις αναµνήσεις µας, 

µε τραγούδια αγαπηµένα, παλιά και καινούρια που αγγίζουν την 

καρδιά µας όπως εκείνη η νόστιµη κουταλιά που γεµίζει το στόµα.

22.00 Σπίτι πολιτισµού ΦΕΞ

Lindy Hop (Swing)

Η οµάδα χορού Lindy Hop (Swing) της ΦΕΞ συνεχίζει να µοιράζει 

χαρά και χαµόγελα στην πόλη για τρίτη συνεχοµένη χρονιά! Ξεκινά-

µε µε το πρώτο πάρτι της φετινής σαιζόν στα πλαίσια των γιορτών 

παλιάς πόλης της Ξάνθης 2014!

Εργαστήρι Lindy Hop [Swing]. To Lindy Hop είναι ο χορός στη 

swing µουσική. Είναι το πρώτο από όλα τα είδη Swing χορού που 

γνωρίζουµε σήµερα και συνδέεται στενά µε την Big Band Swing 

Music των δεκαετιών 1920 έως 1940…   

Οργάνωση - Επιµέλεια: ΠαραµυθοΘράκες, 

Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης και 

∆ίκτυο Λόγου και Πράξης.

Υπεύθυνη εργαστηρίου:  

Γεωργία Βασιλειάδου 6987833322
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Στέκι Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησµόνητες Πατρίδες»

Ήχοι της Ανατολής
Η γνωστή σε όλους µας από την ταινία Πολίτικη Κουζίνα Dilek Koc θα 

µας ταξιδέψει σε ήχους της Ανατολής.

Στο στέκι του Συλλόγου Μικρασιατών, Ιωακείµ Σγουρού απέναντι από 

το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, (πάνω και πίσω από το καφέ 

Μπλέ)

Στέκι Συλλόγου Εβριτών

«Ταξιδιώτες της Παράδοσης»
Το µουσικό σχήµα «Ταξιδιώτες της παράδοσης» δηµιουργήθηκε από 

µια οµάδα ερασιτεχνών οργανοπαικτών που διαµένουν µόνιµα στην 

Ξάνθη. Η αγάπη τους για την παραδοσιακή µουσική και η διαπιστωµέ-

νη ανάγκη να  καλυφθούν τα κενά που υπήρχαν στην τότε παραδοσι-

ακή µουσική σκηνή της Ξάνθης τους ένωσαν τις δυνάµεις. Έτσι παίζο-

ντας µουσική από περιοχή σε περιοχή και από τόπο σε τόπο, πήραν το 

δρόµο για ένα µακρύ νοερό ταξίδι, µια όµορφη προσπάθεια σύνδεσης 

του χθες µε το σήµερα και το αύριο. Σήµερα τους «ταξιδιώτες» δεν του 

χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, έχουν να επιδείξουν στο ενεργητικό 

τους µια σειρά από πετυχηµένες συναυλίες, συνεργασίες µε διάφο-

ρους πολιτιστικούς φορείς και πολλές εµφανίσεις σε παραδοσιακά 

γλέντια στο χώρο της Θράκης, εκτός αυτής και στο εξωτερικό. 

Στο στέκι µας συµµετέχουν ανελλιπώς κάθε χρόνο και το µουσικό-

φιλο κοινό µας είναι ταυτισµένο µαζί τους. Το ρεπερτόριό τους περι-

λαµβάνει µουσική και τραγούδια από όλο τον Ελλαδικό χώρο και τις 

αλησµόνητες πατρίδες.

Στέκι Συλλόγου «Η Θράκη»

Νέα παιδιά µε συνείδηση στην παράδοση 
µας ταξιδεύουν σε µουσικές του τόπου µας!!!
Ηρακλής Ψωµαδόπουλος - γκάιντα

Γιώργος Παπαδόπουλος - κρουστά

Παναγιώτης Κολοβός - κλαρίνο

Αλέξανδρος Κοκκαλίδης - θρακιώτικη λύρα

Τάσος ∆ασκαλόπουλος – λαούτο

Στέκι Συλλόγου Σαρακατσάνων «Ο Λεπενιώτης»

Γλέντι µε την Ορχήστρα του Τζελέπη 
Τραγούδι: Σερπεζής Βασίλης, Μπόνιας Σταύρος

Παίζουν οι µουσικοί: Άγγελος Ξανθόπουλος: 

ούτι, τραγούδι, Μάκης Αβραµίδης: κιθάρα, 

τραγούδι, Βασίλης Παπαµιχαήλ: κλαρίνο, 

Γιώργος Χατζηθεοδώρου: λαούτο, Νάκης 

Ξανθόπουλος: τουµπερλέκι, νταούλι
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19.00 Θεατράκι Στο Μονοπάτι της Ζωής
∆ίκτυο Λόγου και Πράξης

Αφιέρωµα στο ∆οµήνικο 
Θεοτοκόπουλο - El Greco

∆ίκτυο Λόγου και Πράξης – Αφιέρωµα στο ∆οµήνικο Θεοτοκόπου-

λο – El Greco, «Ο µεγάλος Έλληνας ∆ηµιουργός – η ζωή και το έργο 

του»  επιµέλεια – παρουσίαση Κρυωνάς Σεργκενλίδης – ζωγράφος – 

εκπαιδευτικός – Επιµελητής ∆ηµοτικής Πινακοθήκης ∆ήµου Ξάνθης 

– συµµετοχή στο γιορτασµό των 400 χρόνων από το θάνατο του Ελ 

Γκρέκο – Μια εκδήλωση για µικρούς και µεγάλους.

19.00 Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης,
         στην αυλή µε τα χαµάµ

Μάνος Χατζιδάκις 
«Λαχειοπώλης τ’ Ουρανού»

Ας τον φανταστούµε στη γενέθλια πόλη του την Ξάνθη, ως Λαχειο-

πώλη τ’ Ουρανού, «να µοιράζει αριθµούς σε ξωτικά κι αγγέλους» κι 

ας αφεθούµε στον κόσµο του.

«Μα καλά, θα παίζεις µόνο Χατζιδάκι;» αντέδρασαν πολλοί φίλοι.

Κι αυτό µοιάζει να είναι το στοίχηµα της εκποµπής: Nα µεταδώσω 

στους φίλους και ακροατές, ειδήµονες και µη, την αγάπη µου για 

το µεγάλο δηµιουργό και άνθρωπο, «την ευγενέστερη ψυχή που 

παρήγαγε ποτέ η Ελλάδα» (Λ. Κύρκος), ώστε να πειστούν ότι ο Μά-

νος Χατζιδάκις φέρει στις αποσκευές του έργου του ένα ολόκληρο 

ποιητικό σύµπαν, πλήρες και ανεξάντλητο, που µπορεί να πλουτίσει 

την ευαισθησία µας και να µας κάνει οµορφότερους και πιο συνειδη-

τοποιηµένους.

20.30 Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Αγ. Γεωργίου 1, αρχή της οδού  Βενιζέλου

Γνωριµία µε το Capoeira

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης και ο δάσκαλός του κος Ιορδάνης 

Κασάπογλου, του Group «JacobinaArte» µαζί µε τους µαθητές του, 

παρουσιάζουν την τέχνη της Capoeira. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η 

γνωριµία µε την Αφροβραζιλιάνικη πολιτιστική έκφραση, που εµπερι-

έχει χορό, πολεµική τέχνη, φιλοσοφία, άθληση και εκπαίδευση.

Αντώνης Παπακωνσταντινίδης, παραγωγός 

του ράδιο Ξάνθη 93,5

Παράλληλα παρουσίαση του αρχείου «Μάνος 

Χατζιδάκις» που συγκεντρώνει η Σόνια Θεο-

δωρίδου για την Ξάνθη.
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21.00 Θεατράκι Στο Μονοπάτι της Ζωής
Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης
Συνεργασία µε το ∆ίκτυο Λόγου και Πράξης

Κινηµατογράφος …διπλά στο ποτάµι
Το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, το Φεστιβάλ ταινιών µι-

κρού µήκους ∆ράµας και το ∆ίκτυο Λόγου και Πράξης προτείνουν µια 

σειρά προβολών, συνολικής διάρκειας 106 λεπτών, προσφέροντας 

την εµπειρία της κινηµατογραφικής απόλαυσης σε έναν ιδιαίτερο, πα-

νέµορφο χώρο…

Οι ταινίες είναι: DEAD END MισιαλήΤώνια 15’ 

DEBT FOOLS Φίλιππος Βαρδάκας 9’ 

THE FOREIGNER Αλήθεια Αβράµης 16΄ 

COUNTING HAPPINESS Βενετία Ευριπιώτου 12’ 

DON’T LET THE DOOR HIT ΙωάννηςΤσακιρίδης 7’ 

ΣΤΟ ΠΑΙ∆ΩΝ Αλέξης Κοµνάκος 8’ 

ΑΧ ΕΛΛΑ∆Α Κώστας Αναγνωστόπουλος 8΄ 

RF Σταύρος Λιόκαλος 19΄, KΛΕΙΩ Γυµνάσιο Οιχαλίας  12΄

Οι προβολές των ταινιών θα πραγµατοποιηθούν στο υπαίθριο θέατρο 

στο Μονοπάτι της Ζωής και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. 

22.00 Σπίτι πολιτισµού ΦΕΞ

Salsa Latin Night
∆ίνοντας το σύνθηµα για την έναρξη της νέας χορευτικής περιόδου 

και  µε αφορµή τις γιορτές της Παλιάς Πόλης, σας προσκαλούµε να 

περάσετε µαζί µας το βράδυ της Τετάρτης, 3 Σεπτεµβρίου. 

Στο Σπίτι του Πολιτισµού της ΦΕΞ, οι στίχοι θα εναλλάσσονται σε 

ρυθµούς Salsa, Bachata, Kizomba, υπενθυµίζοντας ότι για το Ερ-

γαστήρι SalsaLatin της ΦΕΞ, η απλότητα αποτελεί το µεγαλείο του! 

Φορέστε την καλύτερή σας διάθεση, κι ελάτε να χορέψετε µαζί µε 

την οµάδα του Εργαστηρίου και τον δάσκαλό µας Βασίλη Ιωαννίδη! 

Στις µουσικές επιλογές ο DJ Anonymous. 

Μη θεωρείστε τίποτα σίγουρο και τίποτα δεδοµένο, γιατί και αυτή η 

βραδιά, θα καίει!!!

Στέκι Συλλόγου Βάτραχοι – οδός Πινδάρου

Party - Balkan/Gypsy Night
Στα decks των Βατράχων υποδεχόµαστε τον front man των Koza 

Mostra, τον Ηλία Κόζα, σε Balkan, Electro - balkan, Electro - swing, 

Balkan - ska - punk επιλογές και όχι µόνο!!! 

Οργάνωση: Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης κ Πα-

ράδοσης, Φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους 

∆ράµας και ∆ίκτυο Λόγου και Πράξης

Εργαστήρι Latin Salsa - Μαθήµατα εκµάθη-

σης Λατινοαµερικάνικων χορών για αρχάρι-

ους και προχωρηµένους. ∆ιδάσκονται οι χοροί 

Salsa Cubana, Merengue - bachata

Υπεύθυνος: Ιωαννίδης Βασίλης 

τηλ.  6948538539

42 // ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ // 2014 Β’ ΜΕΡΟΣ // ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ



Τετάρτη 3 Σεπτεµβρίου 2014

Στέκι Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησµόνητες Πατρίδες»

Ήχοι της Ανατολής
Η γνωστή σε όλους µας από την ταινία Πολίτικη Κουζίνα Dilek Koc θα 

µας ταξιδέψει σε ήχους της Ανατολής.

Στο στέκι του Συλλόγου Μικρασιατών, Ιωακείµ Σγουρού απέναντι από 

το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, (πάνω και πίσω από το καφέ 

Μπλέ).

Στέκι Συλλόγου Εβριτών

«Θριήκειος Ηχος»
Στο Στέκι των Εβριτών κάθε χρόνο στηρίζουµε και δίνουµε βήµα σε 

µουσικά σχήµατα που ξεχωρίζουν. Φέτος έχουµε την χαρά να φιλο-

ξενούµε µία οµάδα Ξανθιωτών καλλιτεχνών οι οποίοι είναι αποφασι-

σµένοι να αναγεννήσουν τα αρχέγονα µουσικά όργανα των Θρακών, 

τη γκάιντα, το καβάλι και κυρίως τη Θρακιώτικη λύρα, η οποία ου-

σιαστικά στο πέρασµα των τελευταίων δεκαετιών της «ηλεκτρονικής 

υπερανάπτυξης», είχε εξαφανιστεί. 

Ο «Θριηκείος Ήχος» είναι ένα µουσικό σχήµα που αποτελείται κατά 

βάση από νέους και πολλά υποσχόµενους µουσικούς που αντιστέ-

κονται, που µας δίνουν ισχυρά και πολύ δυναµικά δείγµατα από την 

τέχνη της µουσικής των Θρακών. Όλοι τους παθιασµένοι οργανοπαί-

κτες, αποτυπώνουν µε µαεστρία στις µουσικές τους εκτελέσεις τον 

παλµό εκείνο που συνδέει πλέον τους σύγχρονους κατοίκους µε την 

διαχρονική πνοή της Θρακικής γης, τον ήχο που ακουµπά στην ψυχή 

και στην πνευµατική υπόσταση όλων των Θρακών, το άκουσµα που 

µας παρασύρει στη διασκέδαση αλλά και στη λύτρωση…

Στέκι Συλλόγου «Η Θράκη»

Λαϊκή και θρακιώτικη βραδιά 
µε τον Σούλη

Στέκι Συλλόγου Σαρακατσάνων «Ο Λεπενιώτης»

Γλέντι µε την Ορχήστρα του Ζλατίνη 
µε την Ορχήστρα του Ούτου Παναγιώτη
Τραγούδι: Γκοβάρης Γιάννης,  Ζλατίνης Κων/νος, Καραχρήστος Γιώρ-

γος 

Συµµετέχουν οι µουσικοί: Αλέξανδρος Κοκ-

καλίδης: Θρακιώτικη λύρα - φωνή, Ηρακλής 

Ψωµαδόπουλος:  Γκάϊντα - καβάλι, Παναγιώ-

της Κολοβός: Κλαρίνο, Τάσος ∆ασκαλόπου-

λος: Λαούτο και βιολί, Γιώργος Παπαδόπου-

λος: Κρουστά.

OLD TOWN FESTIVAL // 2014 // 43Β’ ΜΕΡΟΣ // ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ



Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

19.00 Θεατράκι Στο Μονοπάτι της Ζωής
∆ίκτυο Λόγου και Πράξης

Λογοτεχνικό Σεµινάριο

∆ίκτυο Λόγου και Πράξης σε συνεργασία µε τη ∆ηµοτική Κοινότη-

τα Ξάνθης και τη χορηγία των Φροντιστηρίων «Ηρ. Ζωγράφου» – 

«Ορόσηµο» και «Πορεία»

 Λογοτεχνικό Σεµινάριο αφιερωµένο στον Κωνσταντίνο Καβάφη και 

τα εξεταζόµενα στις «πανελλήνιες» κείµενά του

- «Η οικουµενικότητα του Καβάφη» εισήγηση Θανάσης Μουσόπου-

λος, συγγραφέας- ποιητής, - Οι φιλόλογοι Ηρακλής Ζωγράφος, Γα-

βριέλλα Ντάραµπα και Θεόφιλος Φυλακτάκης θα αναφερθούν στα 

ποιήµατα «Μελαγχολία…» και «∆αρείος»

- ο ποιητής Κωνσταντίνος Ταβουλτσίδης θα αποδώσει ποιήµατα του 

Κ.Π. Καβάφη

- ακρόαση µελοποιηµένων από τον Άγγελο Μουρβάτη ποιηµάτων.

19.30 Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Υπαίθριο Αµφιθέατρο Κεντρικής Πλατείας - Έναντι ΟΤΕ

Ο Καραγκιόζης γιατρός µε το ζόρι

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης αναδεικνύει το Θέατρο Σκιών  

και τον αγαπηµένο του Ήρωα τον Καραγκιόζη µε την παράσταση «Ο 

Καραγκιόζης γιατρός µε το ζόρι», που βασίζεται  στη γνωστή παρά-

σταση του Μολιέρου 

«∆ια της βίας γιατρός».

Το έργο παρουσιάζει  ο Θίασος  Σκιών «Τα Παραµύθια  του Καραγκιό-

ζη» που αποτελείται από τους κ. ∆οµτζίδη Απόστολο, Μιχαηλίδου 

Νατάσα και την Κατσιλίδου Ειρήνη.

Είσοδος ελεύθερη
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20.00 Σπίτι πολιτισµού ΦΕΞ - Μουσική Σκηνή ΦΕΞ

Παραδοσιακή Βραδιά

«Μπάντα Τέτοια»

Το µουσικό σχήµα «Μπάντα Τέτοια» προϋπήρχε της ονοµασίας του 

από το 2005. Έξι χρόνια αργότερα, το λογοπαίγνιο «πάντα τέτοια» 

γίνεται η αφορµή για την επωνυµία του. Η σύνθεση της ορχήστρας 

διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρο-

να το ίδιο ισχύει και για το ρεπερτόριο που αποδίδει (Θράκη, Μα-

κεδονία, Μ. Ασία, Νησιά, υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα). Αρωγοί σε 

αυτό, είναι οι άµεσοι συνεργάτες του σχήµατος και οργανοπαίχτες 

(γκάιντα, βιολί, τροµπέτα κ.α.)

Οι µουσικοί του σχήµατος πέραν των αρχικών ερεθισµάτων για την 

ενασχόλησή τους µε κάποιο µουσικό όργανο, διατηρούσαν την επα-

φή τους µε την µουσική και τον χορό µέσω της εκπαίδευσης. Είτε 

σαν µαθητές µουσικών σχολείων, είτε σαν φοιτητές Α.Τ.Ε.Ι. (τµήµα 

λαϊκής και παραδοσιακής µουσικής) σχετικών µε το αντικείµενο.

Η παρουσία της ορχήστρας στα πολιτιστικά δρώµενα, έρχεται σε πα-

ράλληλη δράση µε εκείνη των ποικίλων συλλόγων (πολιτιστικών, 

µορφωτικών κ.α.) και των ενεργειών αυτών για την «παράδοση». 

Συµµετέχοντας σε παραστάσεις των χορευτικών τµηµάτων τόσο σε 

εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και εµπλουτίζοντας 

λοιπές εκδηλώσεις των συλλόγων για την ψυχαγωγία των µαζών 

(χοροεσπερίδες, πανηγύρια).

21.00 Θεατράκι Στο Μονοπάτι της Ζωής
Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Αφιέρωµα στο Καζακστάν

Προβολή ταινίας: Το δώρο στον Στάλιν
Το ∆ώρο στον Στάλιν (2008) του Ρουστέµ Αµπντράσεβ, αφηγείται 

την ιστορία του µικρού 9 χρόνου Σάσα, ο οποίος δραπετεύει από το 

τρένο µεταφοράς των Εβραίων προσφύγων από τη Μόσχα στο Κα-

ζακστάν, µε φόντο την πυρηνική δοκιµή που πραγµατοποιήθηκε το 

1949 από τη Σοβιετική κυβέρνηση µε αφορµή τα γενέθλια του Στάλιν 

και κόστισε τη ζωή πολλών αθώων θυµάτων. Ο Σάσα πιστεύει ότι αν 

δώσει ένα δώρο στον Στάλιν θα µπορέσει να ξαναδεί τους γονείς του.

Θα προηγηθεί µια σύντοµη οπτικοακουστική παρουσίαση µε θέµα: 

«Το Καζακστάν ανάµεσα στην παράδοση και στον εκσυγχρονισµό»

Οργάνωση: Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης, Πρεσβεία της 

∆ηµοκρατίας του Καζακστάν στην Ελλάδα και ∆ίκτυο Λόγου και 

Πράξης

Τα µέλη που το απαρτίζουν: Τσαρµαντίδης Γε-

ράκης στα πνευστά (κλαρίνο, καβάλ, σαξόφω-

νο), Παραπέρογλου Γιώργος στο ακορντεόν, 

Μίχου Γιώργος στο λαούτο και Τσαρµαντίδης  

Γιάννης - Παντελίδης Μελέτης στα κρουστά 

(νταούλι, τουµπελέκι, ντέφια, γκραν κάσα).

Συνεργασία µε την Πρεσβεία της ∆ηµοκρατίας 

του Καζακστάν στην Ελλάδα και το ∆ίκτυο Λό-

γου και Πράξης.

Η παρουσίαση και η προβολή της ταινίας θα 

πραγµατοποιηθούν στο υπαίθριο θέατρο στο 

Μονοπάτι της Ζωής και η είσοδος θα είναι 

ελεύθερη.
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22.00 Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης,
         στην αυλή µε τα χαµάµ

Jazz hour

Την ονοµάσανε µουσική για τους πλούσιους… Την ονοµάσανε µου-

σική για φτωχούς…

Όµως η jazz θα παραµείνει η µουσική για τους έξυπνους…

Ο Χρήστος Χατζίδης, παραγωγός του ράδιο Ξάνθη 93,5 παρουσιάζει 

ζωντανά από την αυλή µε τα χαµάµ το trio Jazz.

Το Jazz Trio αποτελείται από τους:

Χιονίδη Νικόλαο: Σαξόφωνα - Παρασκευόπουλο Ιωάννη: κιθάρα  - 

Χιονίδη Παύλο: Μπάσο

Στέκι Συλλόγου Βάτραχοι – οδός Πινδάρου

Party - Dj Marg

Funk...reggae...lowtemp party 

Στέκι Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησµόνητες Πατρίδες»

Σεργιάνι στην Ελλάδα µε γεύσεις 
και µουσικές

Στο στέκι του Συλλόγου Μικρασιατών, Ιωακείµ Σγουρού απέναντι από 

το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, (πάνω και πίσω από το καφέ 

Μπλε).
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Στέκι Συλλόγου Εβριτών

«Τραγουδώντας την Ελλάδα»

Ο Νίκος Ζαπάρτας κι ο Κώστας ∆εδούσης, δυο εξαιρετικοί σολίστες 

µουσικοί, που χρόνια τώρα είναι στην κορυφή των καλλιτεχνικών εκ-

δηλώσεων και καταγραφών της παράδοσης, συνυπάρχουν για µια και 

µοναδική βραδιά στο Στέκι των Εβριτών, διασταυρώνουν κουλτούρες 

πολυπολιτισµικών βιωµάτων, απλώνουν µε δεξιοτεχνία ο καθένας το 

δικό του πληθωρικό ταλέντο, διαφοροποιούνται αλλά και επιλέγουν 

κοινό τόπο έκφρασης, ενώνουν τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες τους 

και αποδίδουν µοναδικά ηχοχρώµατα και µουσικές εκφάνσεις. Οι 

σπουδαίοι αυτοί καλλιτέχνες, κάτω από το φως του φεγγαριού, στη 

σκηνή των Εβριτών, συναντούν µερικούς από τους πιο γνωστούς 

οργανοπαίκτες της Ξάνθης και όλοι µαζί ξετυλίγουν µπροστά µας ένα 

ρεπερτόριο συνδεδεµένο µε τις µνήµες µας, µε τραγούδια ανέκδοτα, 

µουσικές αυθεντικές, µελωδίες µοναδικές, ρυθµούς ξέφρενους.

 Ένα πλούσιο προσεγµένα φτιαγµένο πρόγραµµα, από όλη τη Ρωµιο-

σύνη, µε έµφαση στις περιοχές της Θράκης, της Καππαδοκίας, του 

Αιγαίου, του Πόντου της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Ρούµελης, 

του Μοριά και της Θεσσαλίας, µια εκδήλωση σπουδή στην Ελληνική 

παράδοση πληµµυρισµένη από µεράκι και γνώση. 

Στέκι Συλλόγου «Η Θράκη»

Ποντιακό γλέντι…

Λύρα-τραγούδι: Πετρίδης Στέφανος

Νταούλι: Τουλουµίδου Γεσθηµανή

Λαούτο: ∆ασκαλόπουλος Τάσος

Στέκι Συλλόγου Σαρακατσάνων «Ο Λεπενιώτης»

Γλέντι µε την Ορχήστρα του Μπανιώτη 

Τραγούδι: Μπόνια Κατερίνα, Μπανιώτης Σάκης, Μπανιώτης Κων/νος

Παίζουν οι µουσικοί: Νίκος Ζαπάρτας: 

Τραγούδι – βιολί, Κώστας ∆εδούσης: 

Τραγούδι – κλαρίνο, Άγγελος Ξανθόπουλος: 

Τραγούδι – ούτι, Πέτρος Τζαµπάζης: Κιθάρα, 

Άκης Ξανθόπουλος: Νταούλι – τουµπερλέκι
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19.00 Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Αυλή του Ιερού Ναού Αγ. Βλασίου, στην οδό Βενιζέλου

«Στο Χοροστάσι»

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης αναβιώνει Παραδοσιακό Χορο-

στάσι. Τηρώντας την παράδοση θα τελεστεί «Μέγας Εσπερινός», 

ενώ στις 21:00 θα ακολουθήσει Χοροστάσι (Γλέντι) µε την Παραδο-

σιακή Ορχήστρα «Μπάντα Τέτοια».

Θα προσφερθούν εδέσµατα. Το Χοροστάσι ξεκινά όπως παλιά, για να 

θυµηθούν οι µεγαλύτεροι και να το γνωρίσουν οι νεότεροι.

19.30 Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης
Υπαίθριο Αµφιθέατρο Κεντρικής Πλατείας

Ηµέρα Tai Chi – Ηµέρα Υγείας

Το Εργαστήρι Tai Chi Chuan και  το Παιδικό εργαστήρι Tai Chi Chuan 

της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης σας προσκαλούν στην Εκδήλωση 

- Παρουσίαση «Ηµέρα Tai Chi – Ηµέρα Υγείας».

Για άλλη µία χρονιά το Εργαστήρι µας, σας προσκαλεί στην εκδή-

λωση αυτή, µε σκοπό την διάδοση του Tai Chi, την γνωριµία και 

ευαισθητοποίηση του κόσµου της Ξάνθης για τα οφέλη αυτής της 

άσκησης στην υγεία του σύγχρονου ανθρώπου και τη θεραπευτική 

της αξία.

Θα πραγµατοποιηθεί επίδειξη των ενήλικων τµηµάτων του Εργα-

στηρίου Tai Chi Chuan της Φ.Ε.Ξ στις διάφορες φόρµες του ‘Αυθε-

ντικού Yang Στυλ.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό της Ξάνθης.

20.00 Θεατράκι Στο Μονοπάτι της Ζωής
∆ίκτυο Λόγου και Πράξης

Παρουσίαση Ποιητικών Συλλογών

Οι Εκδόσεις Σπανίδη παρουσιάζουν τρεις νέες ποιητικές συλλογές:

• Ραµπαν Ιµπραµογλου «Το Ποτάµι»
• Χάρις Καρακατσα «Ακροβατώντας διεφθαρµένο σχοινί»
• Μαρία Μουσόπουλου «…Σαν Βροχή…»
Εκδόσεις Σπανίδη - Ξάνθη 2014

Σε περίπτωση κακοκαιρίας µετά τον Μέγα 

Εσπερινό, η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί 

στην αίθουσα ∆εξιώσεων «∆ΙΟΓΕΝΗΣ», στο 

4ο χιλ/τρο Ξάνθης - Λάγους.

Μενού 10 ευρώ κατ’ άτοµο εκτός ποτού.
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22.00 Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης,

Rock n’ roll στην αυλή µε τα χαµάµ
Οι Underhill West είναι ένα µοντέρνο rock n’ roll συγκρότηµα που 

ενορχηστρώνονται µε τύµπανα, µπάσο, πλήκτρα και ηλεκτρική κι-

θάρα, ενώ χαρακτηριστικό τους αποτελούν τα δυνατά φωνητικά και 

οι πολυφωνίες. Επιρροές τους η αµερικανική rock ‘n’ roll, η µουσική 

των 80’s, τα blues και η παλιά pop, που γίνονται εµφανείς στα δικά 

τους κοµµάτια.

Μετά την ηχογράφηση διαφόρων demos από το 2005 και έπειτα, οι 

Underhill West ηχογραφούν την πρώτη τους ολοκληρωµένη δου-

λειά το 2007 µε τίτλο ‘Moment of life’ που υποστηρίζουν ραδιοφω-

νικοί σταθµοί της Ξάνθης ακόµη και σήµερα. Μέχρι και το 2014, οι 

Underhill West µετρούν πολλές αξιόλογες εµφανίσεις.

22.30 Σπίτι πολιτισµού ΦΕΞ

Tango Milonguero Seminarios y Milonga

“El Barrio Antiguo” con exhibiciοn
Η οµάδα Tango Aires της ΦΕΞ οργανώνει την πρώτη Milonga 

“ElBarrioAntiguo” της χρονιάς στα πλαίσια των Γιορτών Παλιάς Πό-

λης Ξάνθης µε επίδειξη από τους Κωνσταντίνο & Έφη Χαλντούπη. 

Θα προηγηθούν από τους ίδιους σεµινάρια Tango Milonguero για 

αρχάριους (17:15 – 18:45) και για προχωρηµένους (19:15 – 20:45) στο 

Σπίτι Πολιτισµού της Φ.Ε.Ξ.

Εργαστήρι Tango. Μαθήµατα εκµάθησης Αργεντίνικου Tango για 

αρχάριους και προχωρηµένους. Το εργαστήριο οργανώνει ακόµη 

χορούς - milonga  - ποιητικές βραδιές και άλλες δράσεις φέροντας 

τους ενδιαφερόµενους κοντά στην αργεντίνικη κουλτούρα.

Στέκι Συλλόγου Βάτραχοι – οδός Πινδάρου

Party - We love 90s vol.4
Το party που έγινε αγαπηµένη συνήθεια, πιο κιτς και πιο 90ς από 

κάθε άλλη χρονιά!

Στέκι Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησµόνητες Πατρίδες»

Μικρασιάτικο γλέντι
Στο στέκι του Συλλόγου Μικρασιατών, Ιωακείµ Σγουρού απέναντι από 

το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, (πάνω και πίσω από το καφέ 

Μπλε).

Υπεύθυνος  Επικοινωνίας:  Γιάννης ∆άφνης 

τηλ. 6948878929

OLD TOWN FESTIVAL // 2014 // 49Β’ ΜΕΡΟΣ // ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ



Παρασκευή 5 Σεπτεµβρίου 2014

Στέκι Συλλόγου Εβριτών

«Ακριτικός Ηχος»

Ο Σύλλογος Εβριτών µε περηφάνια φιλοξενεί και µας παρουσιάζει ένα 

ξεχωριστό µουσικό σχήµα µε αξιόλογους οργανοπαίκτες που επιµέ-

νουν να ζουν και να δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο Ορεστιάδας, στο 

βορειότερο τµήµα του Ελλαδικού χώρου, µε ό,τι σηµαίνει αυτό σε φι-

λοσοφία, νοοτροπία και αξίες. 

Ο «Ακριτικός ήχος» δηµιουργήθηκε το 2010 όταν ο κλαρινίστας Μιχαη-

λίδης Κωνσταντίνος εντάχθηκε στην µουσική παρέα του Κωνσταντινί-

δη Ζήση (ακορντεόν - πλήκτρα), Τσοµπανίδη Γιώργου (µπουζούκι-κι-

θάρα-ούτι-βιολί), Αµυγδαλά Θεόδωρου (κρουστά) και Κωνσταντινίδη 

Παναγιώτη (τραγούδι). Με δεδοµένη την αγάπη τους για όλα τα είδη 

της µουσικής και την επιθυµία τους να καλύψουν τις ανάγκες της κάθε 

µορφής µουσική εκδήλωση της περιοχής τους, το 2012 διεύρυναν το 

νέο σχήµα µε την Πετρίδου Ειρήνη στο λαϊκό τραγούδι και τελευταία 

µε την Ευθυµία Καλεντζίδου στο παραδοσιακό. Με αυτήν την σύνθεση 

άνοιξαν πλέον τα φτερά τους για να προβάλλουν τις µουσικές τους 

γνώσεις, το πλούσιο ταλέντο τους και το µεράκι που κουβαλούν για το 

τραγούδι, σε κάθε γωνιά της πατρίδας µας.

Στο Στέκι των Εβριτών θα επιδιώξουν να ταξιδέψουν το κοινό τους σε 

ένα ονειρεµένο µουσικό κόσµο, µε «έντονο άρωµα» παράδοσης και 

µε χορευτικά τραγούδια από κάθε Ελληνική γωνιά.

Στέκι Συλλόγου «Η Θράκη»

Παραδοσιακή Βραδιά

Με κυρίως πιάτο Θράκη και συνοδευτικά τις υπόλοιπες περιοχές της 

Ελλάδας µας.

Γκάιντα – καβάλι: ∆ωρόπουλος Βαγγέλης

Κλαρίνο: Ζάρκος Νίκος

Πλήκτρα: Μεµέτ Καρά

Τραγούδι: Ζιώγας Γιώργος

Στέκι Συλλόγου Σαρακατσάνων «Ο Λεπενιώτης»

Γλέντι µε την Ορχήστρα 
του Ντίνα Σάκη 

Τραγούδι: Αλαφροπάτης Μίλτος, Ντίνας Σάκης, Τσαούση Ιωάννα
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12.30 Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Κεντρική Πλατεία Ξανθής – µπροστά από το ρολόι 

Γνωριµία µε το Capoeira
Το Λύκειον των Ελληνίδων  Ξάνθης  και ο δάσκαλός του κος Ιορδά-

νης Κασάπογλου, του Group «Jacobina Arte» µαζί µε τους µαθητές 

του, παρουσιάζουν την τέχνη της Capoeira. Σκοπός  της εκδήλωσης 

είναι η γνωριµία µε την Αφροβραζιλιάνικη πολιτιστική έκφραση, 

που εµπεριέχει χορό, πολεµική τέχνη, φιλοσοφία, άθληση και εκ-

παίδευση.

19.30 Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης,
         στην αυλή µε τα χαµάµ

Η παρέλαση των φρούτων
Ένα µοσχοµυριστό παραµύθι θα σας αποκαλύψει τα µυστικά του 

και θα σας οδηγήσει στην εξέδρα του Ιστορικού και Λαογραφικού 

Μουσείου για να παρακολουθήσετε ως επίσηµοι την παρέλαση των 

φρούτων. Το βήµα θα το δίνει η κ. Τσιάµη Σοφία µε την φρουτένια 

σφυρίχτρα της.

20.00 Θεατράκι Στο Μονοπάτι της Ζωής
∆ίκτυο Λόγου και Πράξης

«Ο µοναχισµός παράγοντας 
πολιτισµού»
Το ∆ίκτυο Λόγου και Πράξης έχει την τιµή να παρουσιάσει: Οµιλία 

του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Πα-
ντελεήµονα, επίτιµου διδάκτορα του τµήµατος Μηχανικών Περι-

βάλλοντος του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, µε θέµα «Ο 

µοναχισµός παράγοντας πολιτισµού»

21.30 Σπίτι πολιτισµού ΦΕΞ

Θρακιώτικη βραδιά
Το χορευτικό εργαστήρι της ΦΕΞ οργανώνει µια ξεχωριστή βραδιά 

γλεντιού παρουσιάζοντας την υπέροχη παραδοσιακή µουσική της 

Θράκης. 

«Από δε του µέλους και του ρυθµού και η µουσική πάσα θρακία νε-

νόµισται...»  Στράβων

Στ’ αρχαία χρόνια, όταν η µουσική ήταν συνώνυµη µε την ιερότητα 

και το µυστήριο, η Θράκη έµελε να φιλοξενήσει, στους όµορφους 

τόπους της, τους πρώτους και σηµαντικότερους Έλληνες µουσικούς 

και υµνωδούς.
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Στέκι Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησµόνητες Πατρίδες»

Καππαδόκικο γλέντι
Στο στέκι του Συλλόγου Μικρασιατών, Ιωακείµ Σγουρού απέναντι από 

το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, (πάνω και πίσω από το καφέ 

Μπλε).

Στέκι Συλλόγου Εβριτών

«Τρανό Παγγυρ́  θαγεν’»
Ένα ιδιαίτερα αξιόλογο και παθιασµένο µε την παράδοση άκρως νε-

ανικό σχήµα από την Αλεξανδρούπολη, έρχεται στη µουσική σκηνή 

των Εβριτών για να µας µαγέψει µε τη φωνή της ∆ήµητρας Παπάζο-

γλου και τις µελωδίες της γκάϊντας του Γιώργου Μπεζιργιαννίδη, µαζί 

τους στα κρουστά ο Χρήστος Χαρόβας και στο ακορντεόν ο ∆ηµήτρης 

Μπεζιργιαννίδης. Πρόκειται κατά βάση για ένα συνεχώς εξελισσόµενο 

µουσικό σχήµα, που αναζητά µονίµως ξεχασµένους τρόπους έκφρα-

σης βασισµένους στο θρακιώτικο ηχόχρωµα. Οι καλλιτέχνες που το 

συνθέτουν, µέσα από τον µουσικό τους πειραµατισµό, προσπαθούν 

να δουν τη µουσική «αλλιώς», δοκιµάζοντας τη φαντασία και τη δηµι-

ουργικότητά τους και επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του µουσικού 

σε ένα µουσικό σύνολο.  Η ωριµότητα µε την οποία προσεγγίζουν τα 

µουσικά δρώµενα είναι δείγµα της εξαίρετης αντίληψης, του ταλέντου 

τους και του προσγειωµένου χαρακτήρα τους… 

Μέσα από το πηγαίο ταλέντο της µουσικής και του ρυθµού που τους 

διακρίνει, θα µας πληµµυρίσουν µε ζωντάνια το στέκι και θα µας συ-

µπαρασύρουν σε ένα ξέφρενο ρυθµό διασκέδασης, θα µας ταξιδέψουν 

στα αυθόρµητα οικογενειακά γλέντια και στα αλησµόνητα πανηγύρια 

των χωριών µας. Το ρεπερτόριο τους πλούσιο µε συνεχείς εναλλα-

γές, χωρίς διακοπές, µε άρωµα Θρακιώτικο και χρώµα Ελληνικό. Μια 

«αποθέωση» του Θρακιώτικου πανηγυριού.

Στέκι Συλλόγου «Η Θράκη»

Παραδοσιακό παναϋρ’
µε γκάιντες, κλαρίνα, τραγούδια και όργανα πολλά! Ελάτε να χορέ-

ψουµε µέχρι τελικής πτώσης! 

Στέκι Συλλόγου Σαρακατσάνων «Ο Λεπενιώτης»

Γλέντι µε την Ορχήστρα 
του Νικολάου Κων/νου 
Τραγούδι: Γιανάκος Νίκος, Χατζής Γιώργος

Γκάιντα - Καβάλι: ∆ωρόπουλος Βαγγέλης

Κλαρίνο: Ζάρκος Νίκος

Ακκορντεόν – τραγούδι: Κυριακίδης Γιάννης

Κρουστά: Καναργιέλης Γιάννης

Τραγούδι: Ζιώγας Γιώργος
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20.00 Θεατράκι Στο Μονοπάτι της Ζωής
∆ίκτυο Λόγου και Πράξης

Ποιητική Βραδιά
∆ίκτυο Λόγου και Πράξης - Ξανθιώτες ποιητές και ποιήτριες δια-

βάζουν τις δηµιουργίες τους – κλείνουµε τις Γιορτές Παλιάς Πόλης 

µε απαγγελίες από τους ίδιους τους ποιητές και τις ποιήτριες της 

Ξάνθης δηµοσιευµένων ή αδηµοσίευτων ποιηµάτων τους – µουσι-

κοί της Ξάνθης θα πλαισιώσουν την ποιητική βραδιά - θα υπάρχει 

έκθεση βιβλίου ξανθιωτών δηµιουργών.

20.00 Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Θερινό σινεµά στην αυλή µε τα Χαµάµ
Η κινηµατογραφική Λέσχη της ΦΕΞ αποχαιρετά το καλοκαίρι και  

παρουσιάζει ταινίες από τα Φεστιβάλ που συνεργάζεται 

Ένα πανόραµα ταινιών από τις συνεργασίες της λέσχης µε τα κινηµα-

τογραφικά Φεστιβάλ θα είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το 

κοινό στην αυλή µε τα Χαµάµ. Η λέσχη συνεργάζεται και παρουσιάζει 

στην Ξάνθη, το Φεστιβάλ Animation, το Φεστιβάλ Γερµανόφωνου 

κινηµατογράφου, το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου κινηµατογράφου, το 

Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Ντοκιµα-

ντέρ Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας.

Προβολή της ταινίας «Καπνός» του Γιώργου Κεραµιδιώτη.

Ένα ντοκιµαντέρ για τον καπνό, το φυτό που έπαιξε κυρίαρχο ρόλο 

στην ανάπτυξη της περιοχής και ιδιαίτερα της Ξάνθης. Στοιχεία από 

την καλλιέργεια του, την επεξεργασία, τους καπνεργάτες και τους 

καπνεµπόρους έως τη σύγχρονη βιοµηχανία…

Ο Γιώργος Κεραµιδιώτης σπούδασε κινηµατογράφο στο Παρίσι, Πα-

νεπιστήµιο 8, µε καθηγητή τον Denis Levy.

21.30 Σπίτι πολιτισµού ΦΕΞ

Βallroom Class µε διάθεση ρετρό 
στη ΦΕΞ
Οι χορευτές του Ballroom Class είναι εδώ µε διάθεση ρετρό και 

στυλ µοναδικό. Το Τµήµα Ballroom της ΦΕΞ καλλιεργεί το Cha Cha, 

τη Rumba, τη Samba αλλά επίσης το βαλς, το ευρωπαϊκό tango, το 

Paso Doble και άλλους χορούς. Στο πάρτυ τους ανοίγουν τη χρονιά 

και γνωρίζουν στο κοινό τους χορούς µε τις οµαδικές τους χορο-

γραφίες. Οι εκπλήξεις δεν λείπουν ποτέ µε το ντουέτο Κ. Καπλανίδη 

και Α. Χαϊραµπετιάν ενώ ο χορός για τους χορευτές αλλά και τους 

λάτρεις του χορού που κάνουν τα πρώτα τους «βήµατα», κρατά µέ-

χρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι βραδιές του Ballroom είναι πάντα 

µοναδικές !

Πληροφορίες: Κινηµατογραφική Λέσχη της 

ΦΕΞ  Ξάνθης – τηλ. 25410  25421

Εργαστήρι Ballroom για παιδιά & ενήλικες. 

Ballroom χορούς του American Style, συ-

µπεριλαµβάνονται δύο είδη χορών, οι Ευρω-

παϊκοί ή Smooth και οι Latin. Οι Ευρωπαϊκοί 

χοροί που διδάσκονται συµπεριλαµβάνουν 

το Βιεννέζικο Waltz & το Foxtrot. Ενώ στους 

Latin, η Rumba, το ChaCha & η Samba. 

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Στρογγύλη Γεωργία 

τηλ. 6948303022
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Κυριακή 7 Σεπτεµβρίου 2014

Στέκι Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησµόνητες Πατρίδες»

Σεργιάνι στην Ελλάδα µε γεύσεις 
και µουσικές

Στο στέκι του Συλλόγου Μικρασιατών, Ιωακείµ Σγουρού απέναντι από 

το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, (πάνω και πίσω από το καφέ 

Μπλε).

Στέκι Συλλόγου Εβριτών

«Ο Τελευταίος Κουλουριαστός»

Ο Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης, θεωρεί τις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάν-

θης σαν µια µοναδική ευκαιρία για να φέρει σε επαφή, όχι µόνο αυ-

τούς που µανιωδώς αναζητούν και ερευνούν, αλλά και την πλατιά 

µάζα του κόσµου, µε τους ανθρώπους εκείνους που αγωνίζονται για 

την διάσωση της παράδοσης, την διαµόρφωση της λαϊκής µουσικής 

του τόπου µας και µε όλα εκείνα τα στοιχεία που δοµούν το γίγνεσθαι 

των Θρακών στο χορό και στο τραγούδι. 

Για άλλη µια χρονιά, αναζητήσαµε και φέραµε στις Γιορτές εξαίρετους 

οργανοπαίκτες, αυθεντικούς εκφραστές της παράδοσης, καλλιτέχνες 

που στο χρώµα και στο ύφος των µουσικών τους συλλαβών αποτυ-

πώνεται η σηµερινή πραγµατικότητα αυτού του πανάρχαιου τόπου, 

µουσικούς που στο τραγούδι τους καθρεφτίζεται ο πόνος του πολέ-

µου, η πίκρα της ξενιτιάς, ο έρωτας του νέου, η αγωνία της ζωής…

Ήρθε όµως η ώρα να πέσει η αυλαία. Σας περιµένουµε για έναν τε-

λευταίο κουλουριαστό. Μια πανηγυρική λήξη, γεµάτη ζωντάνια,  που 

οργάνωσαν και υλοποιούν οι µουσικοί µας, όλοι τους φίλοι και µέλη 

του Συλλόγου.

Συµµετέχουν: Άγγελος Ξανθόπουλος: ούτι - τραγούδι, Μάκης Αβρα-

µίδης: κιθάρα - τραγούδι, Βασίλης Παπαµιχαήλ: κλαρίνο, Χρήστος 

Χουλιάρας: Κλαρίνο, Γιώργος Χατζηθεοδώρου: λαούτο, Νάκης Ξαν-

θόπουλος: τουµπερλέκι,  Γιάννης Κοντοβός: Νταούλι.

Στέκι Συλλόγου «Η Θράκη»

Λαϊκή βραδιά µε τον Σούλη

µε πινελιές Θράκης µε τον Βαγγέλη… 
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2ος όροφος
Έκθεση της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης 
και Περιθεωρίου

«Μνήµη Της Καθ’ ηµάς Ανατολής»

Στην έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζεται η πολιτισµική και εθνο-

τική πραγµατικότητα των ελληνικών πληθυσµών στη Μικρά Ασία, 

τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη στις 

αρχές του 20ου αιώνα. Οι φωτογραφίες προέρχονται από τη συλλογή 

του ∆ηµήτρη Μαυρίδη και περιλαµβάνουν κυρίως πολιτιστικά στοι-

χεία, όπως οικισµούς, εκκλησίες, σχολεία και κοινοτική ζωή και συ-

νοδεύονται από επεξηγηµατικά υποµνήµατα, παράθεση ιστορικών, 

καλλιτεχνικών και δηµογραφικών στοιχείων, καθώς και χαρτών.

ΚΕΝΤΡΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
∆ηµοτική Πινακοθήκη Ξάνθης 
“Χρήστος Παυλίδης”
Ορφέως και Πινδάρου, Παλιά Ξάνθη

Τηλ:2541076363
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1ος όροφος
Έκθεση µε έργα από τη συλλογή του Ιδρύµατος 
Παναγιώτη και Έφης Μιχελή.

Έλληνες Ναΐφ Ζωγράφοι

Η ∆ηµοτική Πινακοθήκη της Ξάνθης παρουσιάζει µια σηµαντική 

έκθεση ζωγραφικής µε τίτλο “Έλληνες Ναΐφ Ζωγράφοι”. Η έκθεση 

περιλαµβάνει έργα από τη µεγάλη συλλογή του Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑ-

ΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΕΦΗΣ ΜΙΧΕΛΗ που εδρεύει στην Αθήνα. Το Ίδρυµα 

αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου και έχει σκοπό τη 

µελέτη, προαγωγή και διάδοση της αισθητικής και της φιλοσοφίας 

της τέχνης. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µε διάφορα µέσα, όπως 

παροχή υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές σε θέµατα αισθη-

τικής και τέχνης, επιστηµονικές εκδόσεις, οργάνωση συνεδρίων, 

σεµιναρίων, διαλέξεων και καλλιτεχνικών εκθέσεων, τη λειτουργία 

της Θέσης Μιχελή στο Πανεπιστήµιο Κρήτης για τη διδασκαλία της 

Αισθητικής και τέλος, χορηγίες σε πολιτιστικούς και επιστηµονικούς 

φορείς µε παράλληλους σκοπούς. 

Το Ίδρυµα ιδρύθηκε το 1979 από την ναΐφ ζωγράφο Έφη Μιχελή  

(1906-1984), στο οποίο κληροδότησε όλη την κινητή και ακίνητη πε-

ριουσία της. Το ∆.Σ. του Ιδρύµατος επιθυµώντας να συνεχίσει την 

προσπάθεια της  Έφης Μιχελή να προβάλλει στο ευρύ κοινό την όχι 

και τόσο αναγνωρισµένη στην Ελλάδα ναΐφ ζωγραφική, αποφάσισε  

να δηµιουργήσει µια µόνιµη συλλογή Ελλήνων Ναΐφ Ζωγράφων, 

παλαιότερων αλλά και σύγχρονων, θέτοντας έτσι τα θεµέλια για την 

ίδρυση µιας Πινακοθήκης  Ελλήνων Ναΐφ Ζωγράφων. Βλέποντας τα 

έργα θα διαπιστώσουµε όλοι µας ότι ο στόχος αυτός αξίζει να πραγ-

µατοποιηθεί, δεδοµένου ότι έχουµε να επιδείξουµε στην Ελλάδα 

σηµαντικούς εκπροσώπους που παρουσιάζουν εξαιρετική πολυ-

µορφία ως προς τα εκφραστικά µέσα που χρησιµοποιούν.

Εγκαίνια έκθεσης:  Κυριακή 31 Αυγούστου 

2014 στις 18.45

∆ιάρκεια  έκθεσης: 31 Αυγούστου έως 19 

Οκτωβρίου 2014

Ώρες λειτουργίας καθηµερινά: 10.00 – 14.00 

& 18.00 – 23.00
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Αύλειος χώρος ∆ηµοτικής Πινακοθήκης

Οµαδική Εικαστική  Έκθεση

Μια οµαδική εικαστική δράση στον όµορφο αύλειο χώρο της ∆ηµο-

τικής Πινακοθήκης. Έργα ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Πυρογραφίας 

και Φωτογραφίας παρουσιάζονται µε µεράκι από τους ζωγράφους 

στο κοινό και περιµένουν την ενθάρρυνση και την αποδοχή.

Εγκαίνια εκθέσεων:  Κυριακή 31 Αυγούστου 

2014 στις 19.30 

∆ιάρκεια εκθέσεων: 31 Αυγούστου έως 7 

Σεπτεµβρίου 2014

Ώρες λειτουργίας καθηµερινά: 10.00 – 14.00 

& 18.00 – 23.00

Συµµετέχουν:

1. Αλεξιάδης Αθανάσιος: Ζωγραφική

2. Εργαστήριο «Κρυωνάς Σ.»: Ζωγραφική

Αλεξιάδου Ελευθερία

Βλάχου ∆ηµήτρης

Ευφραιµίδου Ελπίδα

Κεσσεδοπούλου Γεωργία

Κοκκίνη Νίκη

Σεργκενλίδης Γιώργος 

Τσαουσίδου Καλλιόπη

3. ΚΑΠΗ Ξάνθης: Ζωγραφική

Χαµαλίδου Χρυσούλα

Αρναούτογλου Μαίρη

Βολοβότση Χρυσή

Καλογιαννίδου Αγάπη

Μουτσαλάκη Λίτσα

Παπαδοπούλου Χρύσα

Σαββίδου ∆έσποινα 

Τριανταφυλλίδου Κατερίνα

4. Κοστέλη Μπράβα (Στάνκα): Ζωγραφική

5. Κοτζαπαναγιώτης Ιωάννης: Ζωγραφική- 

Αγιογραφία

6. Κωνσταντινίδη Αντζέλικα: Ζωγραφική

7. Μακρή Νικολέττα: Αγιογραφία

8. Μαυροµάτης Ανδρέας: Ζωγραφική

9. Μικάλεφ Ναταλία: Ζωγραφική

10. Μιργκούδης Ιωάννης: Αγιογραφία

11. Μυλωνάς Ευστράτιος: Πυρογραφία

12. Ορειβατική Λέσχη Ξάνθης (Λειβαδίτης): 

Φωτογραφία

13. Παπαχρήστου Κατερίνα: Ζωγραφική 

14. Παπινιάν Γεώργιος: Ζωγραφική

15. Παυλικιανός Αλέξανδρος: Ζωγραφική 

16. Σαρρή Γεωργία: Αγιογραφία 

17. Σφήκας Νικόλαος: Ζωγραφική

18. Τσιλιµπώκου Γωγώ: Ζωγραφική

19. Χονδρός Περικλής: Πυρογραφία
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Το «Σπίτι της Σκιάς - The House of Shadow» 
στεγάζει έργα τέχνης του Τριαντάφυλλου Βαΐτση. 

Το Σπίτι της Σκιάς
The House of Shadow

Στον εκθεσιακό χώρο, µπορεί κανείς να δει γλυπτά φτιαγµένα από 

σκουπίδια, τα οποία όταν φωτιστούν κατάλληλα παράγουν αναγνω-

ρίσιµες µορφές σκιάς. Η γενικότερη φιλοσοφία των έργων αυτών 

προσεγγίζεται στη θεώρηση των αντικειµένων, των καταστάσεων, 

των γεγονότων από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η «απρόβλεπτη» 

σκιά κάθε έργου υποδεικνύει την προσπάθεια που πρέπει να κατα-

βάλουµε για να κατανοήσουµε οτιδήποτε µας προβληµατίζει ή ακό-

µα και ό,τι θεωρούµε δεδοµένο. «Αυτό που βλέπουµε είναι πάντοτε 

λιγότερο από αυτό που κοιτάµε. Κάθε αντικείµενο, κάθε κατάσταση, 

κάθε γεγονός έχουν διαστάσεις και παραµέτρους, οι οποίες δεν εί-

ναι ορατές ή εύκολα αντιληπτές. Το σχήµα, το µέγεθος, το χρώµα, η 

υφή, η σιωπή, ο θόρυβος, η ένταση, η απλότητα, η πολυπλοκότητα, 

η φωτεινότητα και πολλά άλλα… είναι παράγοντες που φανερώνουν 

ή και κρύβουν µηνύµατα - σκέψεις, υποδεικνύουν δρόµους, αποκα-

λύπτουν νέες διαστάσεις…»

Γενική είσοδος: 2,00 €

Ώρες λειτουργίας (για την περίοδο των 

γιορτών παλιάς πόλης): 10:00 - 14:00 

και 19:00 - 24:00

Μαυροµιχάλη 3, Ξάνθη

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να 

βρείτε στο www.vaitsis.com
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Λύκειο των Ελληνίδων
Παράρτηµα Ξάνθης                                                                                                      
Βραβείο Ακαδηµίας Αθηνών
Αγ. Γεωργίου 1  Ξάνθη 
Τ.Θ. 129,  Τ.Κ. 67100 
Τηλ. - Fax 2541028188

Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης είναι Πα-
ράρτηµα του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών 
και ιδρύθηκε το 1976. Επιδεικνύει αξιόλογο 
πολιτιστικό έργο στην ακριτική Ξάνθη, έργο 
που στηρίζεται στον εθελοντισµό και την προ-
σφορά. Αποτελεί θεµατοφύλακα της παρά-
δοσης µε ανελλιπή παρουσία στα πολιτιστικά 
δρώµενα, όχι µόνο της Ξάνθης και της Θρά-
κης, αλλά και όλης της Ελλάδας σε Ευρώπη 
και Αµερική, όπου έχει κληθεί.
Έχει διακόσια µέλη και στα τµήµατά του, των 
ελληνικών παραδοσιακών χορών, των παρα-
δοσιακών µουσικών οργάνων, της ορχήστρας, 
χορωδίας παιδιών και ενηλίκων, της θεατρικής 
παιδείας και της κοπτικής- ραπτικής, φοιτούν 
κατά έτος περίπου 550 άτοµα. ∆ιαθέτει επίσης 
Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Ενδυµασίας και 
πλούσια Ιµατιοθήκη από 640 φορεσιές. ∆ιορ-
γανώνει εκπαιδευτικές, ενηµερωτικές και ψυ-
χαγωγικές συγκεντρώσεις, οµιλίες, εκθέσεις 
βιβλίων, ζωγραφικής, φωτογραφίας, έργων 
λαϊκής τέχνης, παραδοσιακού κοσµήµατος και 
εκπονεί δράσεις για τον απόδηµο ελληνισµό.
Έχει αποσπάσει πολλά βραβεία µε σηµαντικό-
τερο αυτό της Ακαδηµίας Αθηνών και συνεχί-
ζει δυναµικά την πορεία µε σκοπό να διατηρή-
σει όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες 
και τον Ελληνισµό.

Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Αγ. Γεωργίου 1, Ισόγειο

«Ο Ελληνικός τύπος 
της Σµύρνης (1831-1922)»

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης φιλοξενεί την έκθεση που διορ-

γανώθηκε στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής από την Ένωση Σµυρ-

ναίων, σε συνεργασία µε την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της 

Ελλάδος, για τον Ελληνικό Τύπο της Σµύρνης από το 1831 έως το 

1922, µε σκοπό να προβάλουν το έργο που επιτέλεσε ο Τύπος στην 

πρωτεύουσα του Μικρασιατικού Ελληνισµού κάτω από πολλές 

αντίξοες συνθήκες, οικονοµικές, λογοκρισίας και νοµοθεσίας που 

παρεµπόδιζαν την άσκηση του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος.

Το υλικό που θα εκτεθεί εφηµερίδες, περιοδικά, ηµερολόγια, φω-

τογραφίες και κειµήλια, εκτός από εκείνο που ανήκει στις συλλογές 

της Ενώσεως Σµυρναίων, προέρχεται στο µεγαλύτερό του µέρος 

από την ιδιωτική συλλογή του κ. Γεωργίου ∆ολιανίτη, εκπαιδευτι-

κού - πρώην σχολάρχη, ιδρυτή και διευθυντή της οµώνυµης Βιβλι-

οθήκης, καθώς και άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές συλλογές (Βιβλιο-

θήκη Βουλής, Βιβλιοθήκη Εστίας Ν. Σµύρνης, Αρχείο Χρήστου Σ. 

Σολοµωνίδη).

Την έκθεση θα συνοδεύσει ειδική έκδοση (κατάλογος εκθεµάτων) 

σε 5000 αντίτυπα και η οποία πραγµατοποιήθηκε µε χορηγία του κ. 

Γεωργίου ∆ολιανίτη, εκπαιδευτικού - πρώην σχολάρχη, ιδρυτή και 

διευθυντή της οµώνυµης Βιβλιοθήκης.

Εγκαίνια Έκθεσης: Σάββατο 30 Αυγούστου 

2014, ώρα 20.00

∆ιάρκεια έκθεσης: 30 Αυγούστου έως 07 

Σεπτεµβρίου 2014

Ώρες λειτουργίας: 19.00 – 10.00

Είσοδος Ελεύθερη
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Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Αγ. Γεωργίου 1, 1ος Όροφος

«Έκθεση Παραδοσιακών Φορεσιών»

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης οργανώνει Έκθεση Παραδοσια-

κών Φορεσιών στο Μουσείο του, Μουσείο της Ιστορίας της Ελληνι-

κής Ενδυµασίας και εκθέτει αυθεντικές φορεσιές και πιστά αντίγρα-

φά τους από την συλλογή του.

∆ιάρκεια Έκθεσης: Από  30/08 έως 

07/09/2014

Ωρες Λειτουργίας: Από 19.00 έως 22.00 

καθηµερινά

Μετά τις Γιορτές της Παλιάς Ξάνθης κατόπιν 

συνεννοήσεως στα τηλέφωνα 25410 28188 

ή 6974586742.
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Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης

Η ΦΕΞ, ο παλαιότερος και πολυπληθέστερος 

πολιτιστικός φορέας της περιοχής µας (περισ-

σότερα από 900 µέλη), προσφέρει εδώ και έξι 

δεκαετίες µια ιδιαίτερη γεύση πολιτισµού. Στό-

χος της είναι να ισορροπεί επιδέξια ανάµεσα 

στην ποσότητα και την ποιότητα. Να καλύπτει 

µε υψηλή αισθητική τις απαιτήσεις των κατοί-

κων για εκδηλώσεις. Να φροντίζει τη διατή-

ρηση της παράδοσής µας και την διάδοση της 

νεότερης ιστορίας µε υποδοµές, αξιοπιστία και 

επιστηµονικό υπόβαθρο.

Απεκατέστησε και συντηρεί δύο από τα ωραι-

ότερα κτίρια στην παλιά πόλη της Ξάνθης όπου 

στεγάζει και τις περισσότερες από τις δραστη-

ριότητές της.(Σπίτι Πολιτισµού και Λαογραφικό 

& Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης)

Η ΦΕΞ είναι ο σύγχρονος φορέας πολιτισµού 

όπου οι κάτοικοι της περιοχής διεκδικούν την 

ποιότητα ζωής τους.

Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ

Λαογραφικό &  Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Γνωριµία µε τη νεότερη ιστορία 
της πόλης

Στο λαογραφικό &  ιστορικό µουσείο της Ξάνθης ο επισκέπτης ανα-

καλύπτει τα στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής που συνέ-

βαλαν στην διαµόρφωση της νεότερης ιστορίας του τόπου.

Η αρχιτεκτονική συµµετρία και ο εξωτερικός διάκοσµος του κτιρίου, 

καθώς και τα ξυλόγλυπτα ταβάνια, οι τοιχογραφίες και οι οροφογρα-

φίες, το καθιστούν κόσµηµα. 

Παρουσιάζονται εδώ στοιχεία από τον δηµόσιο και ιδιωτικό βίο, 

την κοινωνική, οικονοµική και θρησκευτική ζωή της πόλης και της 

υπαίθρου των αρχών του 20ου αιώνα. 

Οι εκθέσεις του Ισογείου και του Ορόφου αναφέρονται στην ιστορία 

της Θράκης, στη νεότερη ιστορία της πόλης και στη ζωή της άρχου-

σας αστικής τάξης. 

Η παρουσίαση του Υπογείου στοιχειοθετεί την αγροτική και κτηνο-

τροφική ζωή της Ξάνθης. Ενώ στο δεύτερο τµήµα του, προβάλλεται 

η θεµατική ενότητα «Επιχειρηµατικότητα στην Ξάνθη στις αρχές του 

20ου αιώνα - Επαγγελµατίες- Εργατική τάξη». 

Στην αυλή τέλος, βρίσκονται τα δύο Χαµάµ και το Εκκλησάκι των 

Αγίων Ακινδύνων.

Ηµέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως και 

Κυριακή  9.30 - 14.30  

Γενική είσοδος: 2€ 

Τηλ. 2541025421-6937120986 

e-mail: fexanthis@gmail.com

http://www.fex.org.gr
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Λαογραφικό &  Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Εικαστικός περίπατος 
στην Παλιά πόλη της Ξάνθης Ι

Έκθεση έργων των εργαστηρίων της ΦΕΞ

Στην έκθεση παρουσιάζεται η δράση των εργαστηρίων.

Στόχος των εργαστηρίων και του πολιτιστικού προγράµµατος, είναι 

να διαδραµατίζει η Φ.Ε.Ξ. έναν ενισχυτικό ρόλο στις εκπαιδευτικές 

δοµές του τόπου µας.

Λειτουργούν τα εργαστήρια:  Χορευτικό - Μουσικό – Latin – Χορο-

θεάτρου - Κουκλοθεατρικό - Θεατρικό – Κινηµατογράφου –  Video – 

Φωτογραφίας - Ζωγραφικής -  Comics -  Ελεύθερου και Γραµµικού 

Σχεδίου -  Χειροτεχνίας.

Στα εργαστήρια συµµετέχουν κάθε χρόνο πάνω από 900 ενδιαφερό-

µενοι, οι οποίοι έρχονται σε επαφή µε το αντικείµενο της αρεσκείας 

τους. Παράλληλα οι πολιτιστικές δράσεις συµπληρώνουν την εκπαι-

δευτική γνώση, αφού φέρνουν σε επαφή τα µέλη µας µε διακεκρι-

µένους ανθρώπους κάθε χώρου.

Η συµµετοχή στις δραστηριότητες της ΦΕΞ είναι κάτι παραπάνω από 

απλή συµµετοχή στη γνώση. Είναι ανάπτυξη συνεργασίας, φιλίας, 

ψυχαγωγίας.

Στο Λαογραφικό Μουσείο & στο σπίτι 

πολιτισµού ΦΕΞ  - ∆ιαρκεί έως τέλος 

Σεπτεµβρίου.   

Οργάνωση  ΦΕΞ: Πληροφορίες: 2541025421 

– Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
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Λαογραφικό &  Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Εικαστικός περίπατος 
στην Παλιά πόλη της Ξάνθης ΙI

∆ηµιουργίες…από χέρι

Έκθεση χειροποίητου κοσµήµατος από τις Γκουντή Αγγελική, Λί-

τσου ∆έσποινα, Μαγνήσαλη Μαίρη, Παπαδηµητρίου Σοφία, Παρα-

σκελίδου Αθηνά,  Σπύρου Παρασκευή

Εικαστικός περίπατος 
στην Παλιά πόλη της Ξάνθης ΙIΙ

Έκθεση Αγιογραφίας Ηλία Σκροντάνη

Ο Ηλίας Σκροντάνης γεννήθηκε στη Κορυτσά και τελείωσε τη Σχολή 

Καλών Τεχνών της Κορυτσάς καθώς και την παιδαγωγική Ακαδη-

µία. Από το 1991 ασχολείται αποκλειστικά µε την ξυλόγλυπτη αγι-

ογραφία.

Πραγµατοποίησε πολλές ατοµικές εκθέσεις και συµµετείχε και σε 

πολλές οµαδικές.

Στον πολυχώρο του Λαογραφικού και 

Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης

∆ιάρκεια έκθεσης: από  31 Αυγούστου έως  7 

Σεπτεµβρίου 2014.

Οργάνωση ΦΕΞ Πληροφορίες: 2541025421 

– Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Στο Σπίτι πολιτισµού ΦΕΞ (1ος όροφος) 

∆ιάρκεια έκθεσης: Από  31 Αυγούστου έως  

7 Σεπτεµβρίου 2014.

Οργάνωση  ΦΕΞ - Πληροφορίες: 

2541025421 – Λαογραφικό & Ιστορικό 

Μουσείο Ξάνθης
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Λαογραφικό &  Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Εικαστικός περίπατος 
στην Παλιά πόλη της Ξάνθης ΙV

Μικρή Πινακοθήκη της ΦΕΞ

Στην έκθεση παρουσιάζεται ένα µέρος από τη συλλογή της «Μικρής 

πινακοθήκης της ΦΕΞ» Τα έργα έχουν δωριστεί στη ΦΕΞ από Έλλη-

νες και ξένους καλλιτέχνες. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα των: ∆ηµήτρη Σταθόπουλου, 

Αναϊδα Χουρσουντιαν, Άννα Τενέζη, Γιάννη  Μενεσσίδη, Γ. Χωρια-

τέλλη, Ιωάννη Μητράκα, Κώστα Λαχά, Στάθη Κατσαρέλη, Σκοντρά-

νη Ηλία, Σταύρο Παναγιωτάκη κ.ά.

Σχετικά µε τα εικαστικά στη ΦΕΞ
Από την ίδρυσή της η ΦΕΞ (1952) φιλοξενεί ανθρώπους των εικαστι-

κών στην πόλη και οργανώνει εκθέσεις και διαλέξεις. Από το 2005 

πιο συστηµατικά και σε συνεργασία µε την ιστορικό τέχνης και µου-

σειολόγο Κική Χριστοδούλου, οργανώνει και παρουσιάζει, τον εικα-

στικό περίπατο στην παλιά πόλη της Ξάνθης.  Περισσότερες από 70 

εκθέσεις σηµαντικών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών έχουν πραγ-

µατοποιηθεί στην πόλη µας. Αποτέλεσµα αυτών των δράσεων ένα 

πολύ πλούσιο εικαστικό αρχείο (κατάλογοι – αφίσες – προσκλήσεις 

– κείµενα) και µια συλλογή εξαιρετικών έργων, που παρουσιάζεται 

στη Μικρή Πινακοθήκη της ΦΕΞ.

∆ιαρκεί έως τέλος Σεπτεµβρίου. 

Στο Λαογραφικό Μουσείο & στο σπίτι 

πολιτισµού ΦΕΞ

Οργάνωση  ΦΕΞ: Πληροφορίες: 2541025421 

– Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
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19.00  Ξενοδοχείο Elisso
          winebar / bistro Αποθήκη

«Νησάκι – Ληµνίο - Ξενία, ανθρώπων 
δρώµενα και αναµνήσεις»

Έκθεση παλιών φωτογραφιών

Η φωτογραφική, αυτή έκθεση, είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν της πό-

λης, συµπεριλαµβάνοντας τρία σηµαντικά σηµεία συνάθροισης των 

κατοίκων της από τα τέλη του 18ου και έως τα µέσα του 19ου αιώνα. 

Ξέγνοιαστες νεανικές παρέες, οικογένειες µε παιδάκια στα καρό-

τσια, ποδοσφαιρικές και µουσικές οµάδες, ακόµα και δυνάµεις κα-

τοχής φωτογραφήθηκαν στα µέρη αυτά, δείχνοντάς µας πως οι άν-

θρωποι και οι εποχές αλλάζουν, µα τα τοπία παραµένουν σχεδόν ίδια 

για να µας θυµίζουν ιστορίες µοναδικές, ιστορίες καταπληκτικές.

Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης
Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωµένος στη µνήµη του κ. Κυριάκου Σταµατιάδη.

Το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης συµµετέχει ενεργά στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, µε ποικίλες δράσεις και εκδη-

λώσεις.

Από το «Μονοπάτι της Ζωής», την σκηνή τέχνης και πολιτισµού, «Νησάκι» στην οδό Πινδάρου και έως τον αύλειο χώρο του ξενοδοχείου 

«Elisso», το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, θα πραγµατοποιήσει πληθώρα εκδηλώσεων που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των 

µικρών και µεγάλων επισκεπτών.

Ο κύκλος εκδηλώσεων είναι αφιερωµένος στη µνήµη του κ. Κυριάκου Σταµατιάδη, Ευεργέτη του Ιδρύµατος Θρακικής Τέχνης και Παρά-

δοσης και προσώπου πρότυπου εθελοντικής και κοινωνικής προσφοράς.

Οργάνωση: ∆ιαδικτυακή οµάδα «Παλιές 

φωτογραφίες της Ξάνθης», Ξενοδοχείο «Elis-

so», Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης  

∆ιάρκεια έκθεσης: 31-8 έως 7-9

Ώρες λειτουργίας: 12.00 - 22.00

Επιµέλεια έκθεσης: Αντώνιος 

Βαρβατσούλιας, Αναστάσιος Τεφρωνίδης,  

Βασίλης Εξηνταβελόνης
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ & ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Πολιτιστικός Σύλλογος Απαράδεκτοι
∆ώστε µαζί µας το φιλί της ζωής στην πόλη που ακό-
µα κοιµάται. Πιείτε λίγη από την «τρέλα µας». Πάρτε 
ένα µεζέ από το «κέφι µας» και τα υπόλοιπα θα έρθουν 
µόνα τους. Η περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Παλιάς 
Ξάνθης περνάει και από το στέκι των «Απαράδεκτων», 
Ορφέως και Παλαιολόγου γωνία (λίγο πιο πάνω από το 
παλιό ∆ηµαρχείο, αριστερά)

Πολιτιστικός Σύλλογος Ατίθασοι 
Συµµετέχει στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης, δηµιουργώ-
ντας το στέκι του στην αυλή του 1ου ∆ηµοτικού Σχολεί-
ου. Στο στέκι των Ατίθασων θα σας περιµένουν τα µέλη 
του Συλλόγου για να σας προσφέρουν τους πεντανόστι-
µους µεζέδες τους και άφθονη ρετσίνα. Σας υποσχόµα-
στε τραγούδι, χορό και πολύ «ατίθασο» κέφι. Ελάτε όλοι 
να γνωρίσετε από κοντά πως διασκεδάζουν οι Ατίθασοι

Πολιτιστικός Σύλλογος Οι Βάτραχοι
Οι Βάτραχοι για 6η χρονιά, σας περιµένουνε στο στέκι 
τους µε δροσερά ποτά και κοκτέιλ, παγωµένες µπύρες, 
ελαφρύ φαγητό, αγαπηµένες µουσικές και καθηµερινά 
events. Και φέτος µε «πράσινη» διάθεση στηρίζουµε 
όλοι µαζί την εβδοµάδα “Be Frog – Be Green” ανακυ-
κλώνοντας τα αλουµινένια µας κουτάκια ! 
Ραντεβού στην οδό Πινδάρου, δίπλα στο εκκλησάκι της 
Ζωοδόχου Πηγής. http://vatraxoi.blogspot.gr/

Πολιτιστικός Σύλλογος Βίστωνες
Ο πολιτιστικός σύλλογος Βίστωνες είναι πια παράδοση 
στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης µε το στέκι του στην Πλα-
τεία Ματσίνη όπου στήνουν το Παζάρι µε τα γλυκά του 
κουταλιού, τα λικέρ και τα εδέσµατα που προσφέρουν 
στους επισκέπτες. Εµείς, οι Βίστωνες, κάθε βράδυ θα 
σας περιµένουµε για να δηµιουργήσουµε όλοι µαζί 
όµορφες και ανθρώπινες βραδιές. Ελπίζουµε να ξανα-
δούµε φίλους, πρόσωπα αγαπηµένα και καινούργιους 
επισκέπτες και όλοι στο ίδιο τραπέζι να τραγουδήσουµε 
όµορφα ελληνικά τραγούδια και να τσουγκρίσουµε το 
ποτήρι µε ευχές και χαµόγελα. Επιµένουµε την Τετάρτη 
να µοιράσουµε την ελληνική φασολάδα σ’ όλους. Στο 
κλείσιµο των γιορτών θα ετοιµάσουµε για σας τον πα-
ραδοσιακό σιµιγδαλένιο χαλβά

Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης  
Ο σύλλογος Εβριτών Ξάνθης από την ίδρυσή του συµ-
µετέχει ανελλιπώς στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης, συνει-
σφέροντας στο θεσµό µε το δικό του ξεχωριστό τρόπο. 
Έτσι και φέτος σας περιµένει στο στέκι του, απέναντι 
από το Ξενία στη διασταύρωση του Κολυµβητηρίου και 
σας υπόσχεται πολύ χορό, εκλεκτό φαγητό και πολλές 
εκπλήξεις. Κάθε βράδυ µουσικά σχήµατα θα παίζουν 
για σας παραδοσιακή µουσική απ’ όλη την Ελλάδα αλλά 
και τις Αλησµόνητες Πατρίδες, ενώ θα σας προσφέρο-
νται εκλεκτά νωπά κρεατικά και ποτά από επιλεγµένα 
µαγαζιά της Ξάνθης. Ακόµη δε θα λείπουν τα σου-
φλιώτικα λουκάνικα και το εβρίτικο τσίπουρο. Αφού 
περπατήσετε λοιπόν και θαυµάσετε την Παλιά Πόλη, οι 
Εβρίτες θα σας περιµένουν να κλείσετε τη βραδιά σας 
γλεντώντας µαζί τους

Πολιτιστικός Σύλλογος ∆ιόνυσος  
Ο ∆ιόνυσος συµµετέχει στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης 
απέναντι από την ∆ηµοτική Πινακοθήκη.

Πολιτιστικός Σύλλογος Εργαζοµένων ΣΕΚΕ 
Ο πολιτιστικός σύλλογος ΣΕΚΕ στήνει και φέτος το στέ-
κι του από τις 2 έως τις 6 Σεπτεµβρίου και υπόσχεται 
µπόλικο γλέντι µε τους Σάββα – τραγούδι, Γιώργο – 
λύρα, Κώστα – νταούλι, Μιχάλη – λύρα καθώς και πι-
κάντικους µεζέδες.

Πολιτιστικός Σύλλογος Θρακιωτών Χρυσούπολης 
Στην οδό ∆ηµάρχου Χασιρτζόγλου ο Σύλλογος Θρακιω-
τών Χρυσούπολης, µε κέφι και χαρά για δέκατη τρίτη 
συνεχή χρονιά, στήνει το στέκι του και συµµετέχει στις 
Γιορτές της Παλιάς Ξάνθη. Εκεί καλεί όλους τους φί-
λους να γλεντήσουν παρέα. Να γευτούν µοναδικούς 
µεζέδες, να απολαύσουν όµορφη µουσική και να ζή-
σουν µια µοναδική θρακιώτικη βραδιά

Πολιτιστικός Σύλλογος Οι Κάβειροι 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος οι Kάβειροι επιθυµεί να σας 
φιλοξενήσει και φέτος στην υπαίθρια ταβέρνα του δί-
πλα στην πλατεία Μητροπόλεως. Με θέα τα µουσικά 
και χορευτικά σχήµατα στην Κεντρική Σκηνή των εκδη-
λώσεων, απολαµβάνοντας ζωντανά τους ρυθµούς της 
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µουσικής που µεθά την Παλιά Πόλη, ελάτε να σας προ-
σφέρουµε τους παραδοσιακούς µεζέδες µας µε άφθονο 
κρασί, να γλεντήσουµε και να χορέψουµε µαζί, όπως 
ξέρουµε µόνο εµείς.

Πολιτιστικός Σύλλογος 
Θρακική Θεατρική Σκηνή 

Η Θρακική Θεατρική Σκηνή δίνει και φέτος το δικό της 
έντονο παρόν στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης, στην αυλή 
του θερινού κινηµατογράφου «ΟΛΥΜΠΙΑ», µε πλήθος 
εντυπωσιακών εκδηλώσεων: συναυλίες και διάφορες 
εκδηλώσεις, αναβίωση παλιάς νοσταλγικής ταβέρνας 
µε ειδικές βραδιές, ζωντανή µουσική, κινηµατογραφι-
κά αφιερώµατα και καθηµερινές εκπλήξεις που θα δη-
µιουργήσουν φαντασία, κέφι και ατµόσφαιρα

Πολιτιστικός Σύλλογος Κατασκηνωτές 
Όπως κάθε χρόνο, στο πλαίσιο των Γιορτών Παλαιάς 
Ξάνθης, ο  πολιτιστικός  σύλλογος “Κατασκηνωτές” 
σας προσκαλεί να διασκεδάσετε στο γνωστό για τους 
µεζέδες στέκι, που βρίσκεται στη γωνία Αµοιρίδη και 
Σγουρού λίγο πιο πάνω από το παλιό ∆ηµαρχείο. Φέτος  
ο σύλλογος εγκαινιάζει  το “Σπιτάκι”· ένα χώρο τέχνης, 
έκφρασης και πολιτισµού, όπου θα φιλοξενεί εκθέσεις  
χειροποίητων έργων τέχνης και λοιπών δηµιουργιών 
από κατοίκους της περιοχής. Επίσης για τρίτη χρόνια 
συγκεντρώνουµε στον ίδιο χώρο είδη ένδυσης και 
παιχνίδια για τα παιδιά που τα έχουν ανάγκη. Σας πε-
ριµένουµε µε χαρά, στα γραφικά σοκάκια της παλαιάς 
πόλης, παραµερίζοντας  για λίγο την καθηµερινότητα 
για να απολαύσουµε µαζί τα δρώµενα του θεσµού  και 
να «κατασκηνώσουµε» για άλλη µια φορά την αγάπη 
µας για τα παιδιά και τον εθελοντισµό.

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησµόνητες Πατρίδες»

Το στέκι του συλλόγου µας βρίσκεται στην οδό Ιωακείµ 
Σγουρού (στο στενό δίπλα και πάνω απο το καφέ Μπλέ) 
απέναντι απο το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. 
Σε µια ευρύχωρη αυλή σας καλεί να διασκεδάσετε, µε 
ποιοτικό φαγητό που συνδυάζει παλιές µικρασιάτικες 
συνταγές µε αγνές τοπικές πρώτες ύλες, καθώς και µε 
πολυµελή ορχήστρα η οποία καλύπτει αυθεντικά τόσο 
τις µελωδίες της Μικράς Ασίας, του λοιπού ελλαδικού 
χώρου  κάθως και του πρώιµου ρεµπέτικου και λαϊκού.
Μουσικοί: Γιώργος Ψάλτης, βιολί – τραγούδι, Χρήστος 
Μπαρτζόπουλος, κανονάκι – τραγούδι, Γιάννης Κα-
τσούλης, ούτι – τραγούδι, Γιώργος Παγκοζίδης, κρου-
στά, Γιώργος Καραµφίλης, µπουζούκι

Πολιτιστικός Σύλλογος Οδρύσσες
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οδρύσσες ιδρύθηκε το 1993, 
συµµετέχει ενεργά στο Καρναβάλι της Ξάνθης, ενώ 
τα µέλη του συµµετέχουν στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης 
από την πρώτη χρονιά δηµιουργίας τους µέχρι σήµερα. 
Αγόρια και κορίτσια µε πολύ κέφι και µεράκι σας πε-
ριµένουν να δοκιµάσετε τους ντόπιους χειροποίητους 
µεζέδες και το καλό κρασί

Πολιτιστικός Σύλλογος Οι Φίλοι 
¨Οι Φίλοϊ  σας περιµένουν και φέτος στο νέο τους στέκι 
στο δηµοτικό χώρο δίπλα στην πυροσβεστική µε χορό 
και µουσική. Κάθε βράδυ η ζωντανή µουσική θα σας 
χαρίσει αξέχαστες Ξανθιώτικες βραδιές. 

Πολιτιστικός Σύλλογος Σπάρτακοι 82’
Ο πολιτιστικός σύλλογος Σπάρτακοι 82’ µε την έντονη 
Πολιτιστική δραστηριότητά του στην πόλη µας, όπως 
κάθε χρόνο έτσι και φέτος δίνει το έντονο παρόν του 
και στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης. Με το κέφι και τη ζω-
ντάνια των µελών µας, σας περιµένουµε και φέτος στην 
όµορφη και γραφική αυλή του 5ου Κρατικού Παιδικού 
Σταθµού, στην Πλατεία Μητροπόλεως, όπου µε πολύ 
µεράκι στήσαµε το στέκι µας µε φιλική διάθεση, πλού-
σιους µεζέδες, πολύ µουσική και περιποίηση.
Σας περιµένουµε να γλεντήσουµε µαζί, όπως εµείς ξέ-
ρουµε.

Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης»
Το ∆.Σ. και τα τρία χορευτικά του Συλλόγου Σαρακα-
τσάνων Ξάνθης, προσκαλούν τα µέλη του Συλλόγου, 
όλους τους Σαρακατσάνους, τους Ξανθιώτες και τους 
επισκέπτες της όµορφης πόλης µας, στις Γιορτές Πα-
λιάς Ξάνθης. Το στέκι µας που βρίσκεται απέναντι από 
το γήπεδο του Α.Ο.Ξ. οι πεντανόστιµοι µεζέδες, ψηµέ-
νοι στα κάρβουνα, η ποικιλία ποτών, οι καταξιωµένοι 
Σαρακατσάνοι καλλιτέχνες και ο φυσικός υπέροχος 
χώρος, θα σας προσφέρουν πλούσιο παραδοσιακό Σα-
ρακατσάνικο γλέντι ξεχωριστό κάθε βράδυ.

ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ
Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης 

Το ΠΑΚΕΘΡΑ θα συµµετέχει και φέτος στις Γιορτές 
Παλιάς Ξάνθης, έξω από το Νο 13 του πεζοδρόµου 
της οδού Στάλιου µε µαγειρεµένα εδέσµατα και τοπικά 
ποτά. Φέτος θα παρουσιαστεί έκθεση µε θέµα: Βιότοποι 
του Ν. Ξάνθης, µε σπάνιο φωτογραφικό υλικό και σχό-
λια του Χρήστου Πάντσογλου.  Τα εγκαίνια της έκθεσης 
θα γίνουν την Τρίτη 2 Σεπτεµβρίου στις 20.30 
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Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού 
Ραντεβού στο Οδηγικό µας Στέκι (απέναντι από τον Ιερό 
Ναό Ταξιαρχών), για να διασκεδάσετε στους ρυθµούς 
της Παλιάς Πόλης µαζί µε τους µικρούς εθελοντές µας

Σώµα Ελλήνων Προσκόπων 
Οι Πρόσκοποι Ξάνθης καλούν όλους τους επισκέπτες 
να περάσουν αξέχαστες βραδιές µαζί τους µέσα σ’ ένα 
ειδυλλιακό περιβάλλον, µέσα στο πράσινο, όπως οι αυ-
λές των σπιτιών της παλιάς εποχής (Βασ. Σοφίας), σε 
βραδιές που όπως µόνον αυτοί ξέρουν να οργανώνουν

Σύλλογος γονέων και Κηδεµόνων
Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης 

Ο Σύλλογος Γονέων, συµµετέχει για µια ακόµη φορά 
στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης και σας προσκαλεί στο στέ-
κι του (στην αυλή του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου), για να 
δοκιµάσετε τους πεντανόστιµους µεζέδες του και να 
στηρίξετε µε την παρουσία σας την προσπάθεια όλων 
µας, για την κοινωνική ενσωµάτωση των ατόµων µε 
νοητική υστέρηση. Ο στόχος της συµµετοχής µας στις 
Γιορτές Παλιάς Ξάνθης είναι η ευαισθητοποίηση του 
κοινού της πόλης µας, η άρση των προκαταλήψεων και 
η κατάρριψη στερεοτύπων που συνδέονται µε τη συ-
γκεκριµένη οµάδα των ατόµων µε νοητική υστέρηση 
και η επίτευξη, διαµέσου τέτοιων ευκαιριών συγχρωτι-
σµού, της ένταξής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι

Σύλλογος Κιµµερίων Ο Αµφέραος
Ο σύλλογος Κιµµερίων Ο Αµφέραος σας προσκαλεί στο 
στέκι του στην οδό Σηλυβρίας και Ορφέως γωνία, για 
να γευτείτε τα γλυκά του ταψιού, φτιαγµένα µε µεράκι 
από τα µέλη του Συλλόγου, να απολαύσετε τον καφέ 
σας στο παραδοσιακό καφενείο µας καθώς και να σας 
ταξιδέψουµε µε τα κρύα πιάτα µας µε οδηγό το ουζάκι, 
αναβιώνοντας παλιές νοσταλγικές βραδιές

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Η Θράκη
Σας περιµένουµε και φέτος στο στέκι µας να φάµε, να 
πιούµε και όχι να κοιµηθούµε νηστικοί αλλά να γλεντή-
σουµε παρέα και να χορέψουµε πολύ. Για Θρακιώτικες 
βραδιές και όχι µόνο, µε ζωντανές ορχήστρες και µεγά-
λο χοροστάσι. Βρισκόµαστε δίπλα στη γέφυρα, απένα-
ντι από το ξενοδοχείο Ξενία και σας περιµένουµε
Το στέκι µας θα είναι ανοιχτό όλες τις µέρες.

Πολιτιστικός Σύλλογος Άνοιξη 
Ο Σύλλογος «Άνοιξη» λαµβάνει και φέτος µέρος στις 
Γιορτές, στο γνωστό πλέον στέκι της πλατείας της εκ-

κλησίας Παµµεγίστων Ταξιαρχών (Καβάκι). Το στέκι 
θα λειτουργήσει και πλάι ως ταβερνάκι στον ωραίο και 
ανακαινισµένο χώρο της πλατείας και καλούµε όλους 
τους φίλους Ξανθιώτες και µη, να γευθούν τα ωραία 
φαγητά που θα ετοιµάσει ο Σύλλογος και θα διασκεδά-
σουν µε την ωραία ζωντανή µουσική

Πολιτιστικός Σύλλογος Αναποφάσιστοι 
Ο Σύλλογος συµµετέχει για δέκατη τέταρτη χρονιά στις 
Γιορτές, πραγµατοποιώντας καθηµερινές εκδηλώσεις 
στο παρκάκι του Ιερού Ναού Ταξιαρχών (Καβάκι) 

Σύλλογος Ποντίων χορευτών 
«Τραντέλλενες» 

Ο Σύλλογος Ποντίων Χορευτών Ξάνθης «Τραντέλλε-
νες», συµµετέχει και φέτος στις Γιορτές Παλιάς Πόλης 
του ∆ήµου Ξάνθης, περιµένοντάς σας στο στέκι του, 
στο χώρο του Ληµνίου, για 8 αξέχαστες Ποντιακές βρα-
διές. Το καλλιτεχνικό του πρόγραµµα πλαισιώνουν οι 
Γιώργος Ορφανίδης, Γιάννης Τσιτιρίδης, Αλέξης Παρ-
χαρίδης, Γιώργος ∆ηµαρίδης, Αντώνης Νικηφορίδης, 
Στέλιος Κολοβός, ∆ηµήτρης Κυριακίδης. Σας περιµέ-
νουµε όλους για 8 βράδια ΠΑΡΑΚΑΘΙΑ-ΜΟΥΧΑΜΠΕ-
ΤΙΑ.

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 
Ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης, δηµιούργηµα των 
προσφύγων και της πρώτης γενιάς απογόνων Πο-
ντίων της Ξάνθης, δραστηριοποιείται στον Νοµό µας 
από τις απαρχές της δεκαετίας του 1950 στην αρχή ως 
παράρτηµα του Σωµατείου «Παναγία Σουµελά», στην 
συνέχεια ως Σύλλογος «Παναγία Σουµελά» και µε την 
σηµερινή του µορφή από το 1974. Με βασική επιδίωξη 
να διατηρήσει και να µεταδώσει την Ιστορία, τον πολιτι-
σµό, τα ήθη και τα έθιµα του αλησµόνητου Πόντου µας 
στις νεότερες γενιές, στην ιδιόκτητη πενταόροφη πολι-
τιστική του κυψέλη, που κατασκευάσθηκε από το υστέ-
ρηµα των Ξανθιωτών, Ποντίων και µη, διατηρεί ποικίλα 
τµήµατα: Νεολαίας, Γυναικών, χορωδίας, εκµάθησης 
ποντιακών παραδοσιακών χορών και λύρας, θεάτρου, 
βιβλιοθήκης, κ.ά. Συµµετέχει στις Γιορτές Παλιάς Πό-
λης της Ξάνθης, στην οδό Λευκού Πύργου (κοντά στην 
διασταύρωση µε Χασιρτζόγλου), και καλεί τους επισκέ-
πτες των θαυµάσιων εκδηλώσεων να επισκεφθούν 
το στέκι του όπου οι κυρίες του Συλλόγου, εκτός των 
άλλων, θα έχουν στην διάθεση τους τα πεντανόστιµα 
ποντιακά εδέσµατα κάτω από τους γλυκούς ήχους της 
ποντιακής λύρας. Υείαν και Ευλογίαν.
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Πολιτιστικός Σύλλογος ∆αφνώνα 
«Η ∆ήµητρα» 

Και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος ∆αφνώνα Η ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ συµµετέχει στις Γιορτές Παλιάς Πόλης και καλεί 
όλους του τους φίλους στο στέκι µας στην αυλή του 1ου 
∆ηµοτικού Σχολείου. Εκεί θα σας περιµένουν πολλά 
παραδοσιακά εδέσµατα του Πόντου όπως επίσης και 
άφθονο ποτό. Σας περιµένουµε όλους

Πολιτιστικός Σύλλογος TREL@CADEMY.KOM
Ο πολιτιστικός συλλογος trel@cademy.kom συµµε-
τέχει και φέτος στις γιορτές Παλιάς Πόλης στη Ξάνθη. 
Θα φροντίσουµε να στήσουµε µια ευχάριστη γωνιά µε 
αρκετή δόση τρέλας στη συµβολή των οδών Ύδρας και 
Β. Σοφίας(∆.Ε.Η.) από 31 Αυγούστου έως 7 Σεπτεµβρί-
ου µε φαγητό  ποτό χειροποίητες κατασκευές και άλλα 
πολλά. Σκοπός µας είναι να διασκεδάσουµε τους επι-
σκέπτες από κάθε γωνία της Ελλάδας και να προσφέ-
ρουµε  θρακιώτικη φιλοξενία, αναδεικνύοντας ταυτό-
χρονα τον τόπο µας.

Πολιτιστικός Σύλλογος ΝΕΟΛΑΙ®Α
Ο πολιτιστικός σύλλογος ΝΕΟΛΑΙ®Α, συµµετέχει για 
δεύτερη χρονιά στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης, για να δώ-
σει το δικό του χρώµα στην πόλη µας.  Σας περιµένουµε 
στην συµβολή των οδών Πινδάρου και Σηλυβρίας µε 
εκλεκτούς µεζέδες και παραδοσιακά ποτά.

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος 
Πρωτοπόροι Λεύκης

Ο πολιτιστικός περιβαλλοντικός σύλλογος Πρωτοπόροι 
Λεύκης, συµµετέχοντας για δεύτερη φορά στις Γιορτές 
Παλιάς Ξάνθης, καλεί επισκέπτες και φίλους να περά-
σουν από το στέκι µας στο χαρακτηριστικό µύλο του 
Ληµνίου για κεφάτες βραδιές µε χορό, µουσική και χει-
ροποίητους µεζέδες κάθε είδους.

Πολιτιστικός Σύλλογος Ξενιτεµένοι 
Ο δεύτερος µεγάλος θεσµός στην Ξάνθη είναι οι Γιορτές 
Παλιάς Ξάνθης, µετά το Ξανθιώτικο Καρναβάλι. Φέτος 
ήρθαµε να τα ανατρέψουµε όλα και όταν λέµε όλα εν-
νοούµε όλα και σας υποσχόµαστε στιγµές χαράς & δια-
σκέδασης κάθε τύπου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  «ΞΕ-
ΝΙΤΕΜΕΝΟΙ» ήρθε για να µείνει. Σας περιµένουµε στο 
σύλλογο µας  στην είσοδο Αρίωνα στο Ληµνίο Ξάνθης 
για ζεστές κεφάτες βραδιές µε πολύ χορό & σουβλάκι 
µαγικό. Καθηµερινό γεµάτο πρόγραµµα για µικρούς & 
µεγάλους.

Αθλητικός - Μορφωτικός Σύλλογος 
«Άτλας Σελίνου»

Σας προσκαλούµε να διασκεδάσετε µαζί µας µε καλό 
φαγητό και ζωντανή παραδοσιακή και λαϊκή µουσική 
κάθε βράδυστο χώρο του Λιµνίου (απέναντι από το 
Σύλλογο «Εβριτών»). Σας περιµένουµε

∆ίκτυο Λόγου και Πράξης 
Κίνηση πολιτών που ιδρύθηκε το 2010, δηµιούργησε 
το Μονοπάτι της Ζωής και θεατράκι µε εθελοντική ερ-
γασία. Συµµετέχει στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης µε πολι-
τιστικές εκδηλώσεις. Συνεργάζεται µε άλλους φορείς, 
δηµιουργούς και το ∆ήµο. ∆ηµιούργησε φωλιές βιβλί-
ου και οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Συντονιστής: Θανάσης Μουσόπουλος
musop.scriptor@gmail.com 
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Κέντρο Πολιτισµού 
∆ήµου Ξάνθης 
e-mail: deax@otenet.gr 
τηλ. 2541073640, 2541072554 

Στοιχεία των µελών της 
Οργανωτικής Επιτροπής για 
τυχόν πληροφορίες

Πολιτιστικοί Σύλλογοι

Σώµα Ελλήνων Προσκόπων   Σωτήρης Στόϊκος   τηλ. 6993956668

Αναποφάσιστοι 2000   Αναστασία Μαντζίδου  τηλ. 6984246183

Κατασκηνωτές    Στέφανος Κέκερης   τηλ. 6944799162

Σπάρτακοι 82΄    Μανώλης Αποκορωνιοτάκης  τηλ. 6987102008

Οδρύσσες    Γεώργιος Ταγκλής   τηλ. 6978007107

Εργαζοµένων Σέκε    Ρούλα Κηπουρού   τηλ. 6933066223

Κάβειροι     Θεόδωρος Τσερπίσταλης  τηλ. 6976006944

Άνοιξη     Μίµης Μίλκογλου   τηλ. 6932417070

Ατίθασοι     Νίκη Αβραµίδου   τηλ. 6937113499

∆ιόνυσος    Σωτήρης Γούναρης   τηλ. 6976677171

Οι Φίλοι     Αφροδίτη Κωνσταντινίδου  τηλ. 6974370347

Θρακιωτών Χρυσούπολης   Γεράσιµος Χόντος   τηλ. 6973237724

Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού  Σοφία Σπυριδοπούλου  τηλ. 6946280220

Φοιτητών «Η Γέφυρα»   Βασίλης Πέτρου   τηλ. 6972319362

Οι Βάτραχοι    Μιχάλης Τσέπελης   τηλ. 6938111951

Θρακική Θεατρική Σκηνή    ΤόρηςΠαπαδήµας   τηλ. 6989593404

Βίστωνες    Άννα Aquino-∆ήµητσα  τηλ. 6937414652

Απαράδεκτοι     Χαρά Τσακίρη   τηλ. 6936063020

Εβρίτες     Απόστολος Πολυµένης  τηλ. 6937219384

Μικρασιάτες    Ανδρέας Ευφραιµίδης  τηλ. 6937093262

Πόντιοι     Θεόδωρος Ρωµανίδης  τηλ. 6945104018

ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ    Άγγελος Σαββανίδης  τηλ. 6945805486

Κιµµερίων «Ο Αµφέραος»    ∆έσποινα Μπουγιουκλή  τηλ. 6932399693

Θράκη     Βαγγέλης ∆ωρόπουλος  τηλ. 6972275052

Σαρακατσάνοι     Γεώργιος Μπίκος   τηλ. 6944876300

Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης   Κων/νος Γιοβατσίκ   τηλ. 6948277833

Νεολαί®α    Αθανασία Σαλβανά   τηλ. 6947684063

Σύλλ. Ποντίων «Τραντέλλενες»  ∆ηµήτρης Τερζανίδης  τηλ. 6973382036

Π.Σ. ∆αφνώνα «Η ∆ήµητρα»  Νικόλαος Ευφραιµίδης  τηλ. 6977682334

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης   Νικόλαος Χατζηµηλιούδης  τηλ. 6945907679

Λύκειο των Ελληνίδων   Ευτέρπη Στάντσιου   τηλ. 6974586742

Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης Σοφιανός Ουτατζής   τηλ.2541029282

Χορευτικός Όµιλος Ξάνθης   Νικόλαος Τσαρδίδης  τηλ. 6984098010

Κρητική Αδελφότητα   Μιχάλης Πατεράκης  τηλ. 6974756492

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός  Χαρίκλεια Μαργαριτοπούλου  τηλ.2541023995

Σύλλ. Εθελ. Αιµοδοτών Ν. Ξάνθης  Ιωάννης Παπαχρόνης  τηλ. 2541022256

Trel@cademy.KOM   Σταύρος Πάττας   τηλ. 6976867807

Αθλ. Μορφ. Σελίνου «Ο Άτλας»   Γιάννης ∆αλακούρας  τηλ. 6948728081

Ξενιτεµένοι    Βασίλης Μπαρσεγιαννίδης  τηλ. 6937141103

Λεύκη «Οι Πρωτοπόροι»   ∆ηµήτριος Τέτος   τηλ. 6936545658
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Χρήσιµες Πληροφορίες

∆ήµος Ξάνθης
∆ηµαρχείο - Κεντρική Πλατεία Ξάνθης, 671 00 Ξάνθη

τηλ.: 2541350801, fax: 2541023525

www.cityofxanthi.gr

Κέντρο Πολιτισµού ∆ήµου Ξάνθης
Πλατεία ∆ιοικητηρίου 1Α, 67100 Ξάνθη 

τηλ: 2541072554, 2541067065 

Πλατεία Ματσίνη, 671 00 Ξάνθη

τηλ.: 2541073640

∆ηµοτική Αστυνοµία Ξάνθης
Κτίριο ∆ηµοτικής Αγοράς 

τηλ.: 2541022738, 2541066040

Συγκοινωνίες 

ΟΣΕ - τηλ.: 2541022581

ΚΤΕΛ - τηλ.: 2541022684

ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Aegean - τηλ.: 2591053333-9

Ολυµπιακή Αεροπορία - τηλ.: 2591053273, 2591053279

ΤΑΧΙ - τηλ.: 2541072801-3, 2541029977, 2541053273

∆ηµόσιες Υπηρεσίες
Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης - τηλ.: 2541350151

Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου

τηλ.: 2541022505

Νοσοκοµείο Ξάνθης - τηλ.: 2541072131

Κέντρο Πρώτων Βοηθειών - τηλ.: 2541022222

Άµεση Βοήθεια - τηλ.: 166

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ξάνθης - τηλ.: 2541022654

Άµεση ∆ράση - τηλ.: 100

Λιµεναρχείο Ξάνθης - τηλ.: 2541096666

∆ασαρχείο Ξάνθης - τηλ.: 2541022669

Πυροσβεστική - τηλ.: 2541022199, 199

Αξιοθέατα
• Παλιά Πόλη Ξάνθης

• Παζάρι Ξάνθης (κάθε Σάββατο)

• Νέστος, ∆έλτα, Στενά, Πέτρινο Μονοπάτι

• Βιότοπος Λίµνης Βιστωνίδας

• Πόρτο Λάγος, Αγ. Νικόλαος

• Μονοπάτι της Ζωής 

• Χωριά Ορεινού Όγκου (Ωραίο, Πάχνη, Θέρµες, Σµίνθη)

• Καταρράκτης Λειβαδίτη

• Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Αβδήρων

• Μοναστήρι Παναγιάς Καλαµούς

• Μοναστήρι Παναγιάς Αρχαγγελιώτισας

• Μοναστήρι Ταξιαρχών

• Τείχη της Ξανθίππης

• Περιαστικό ∆άσος

• Κάστρο της Καλύβας

• Μακεδονικός τάφος Καµνηνών

• Αναστασιούπολη

• Παλιός Σιδηροδροµικός Σταθµός Λιβερών
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