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Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε συνεργασία με 
την Οργανωτική Επιτροπή διοργανώνουν τις Γιορτές 
Παλιάς Ξάνθης 2015 που φέτος συμπληρώνουν είκοσι 
πέντε (25) χρόνια ζωής.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 
2541073640 και 2541072554, ή στην ιστοσελίδα  
www.paliapoli.gr

Υγειονομική κάλυψη 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών και  Διασωστών, 
Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης  
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών και  Διασωστών Ξάνθης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
αναλαμβάνει και  φέτος 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  Διασωστών που θα δίνουν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες σε όσους τις έχουν ανάγκη ή 
θα πραγματοποιούν τη διακομιδή στο Νοσοκομείο σε συνεργασία με το Γενικό Νομαρχιακό 
Νοσοκομείο Ξάνθης.
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ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ 
ΞΑΝΘΗΣ 2015 

Στην Ξάνθη, το σταυροδρόμι των πολιτισμών, οι Γιορτές Παλιάς Πόλης 
γεφυρώνουν το χτες με το σήμερα και  δίνουν μια νέα νότα αισιοδοξίας και  
ελπίδας. 
Η έντονη πολιτιστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται καθ’ όλη την διάρκεια του 
έτους, αλλά ιδιαίτερα τις μέρες των Γιορτών, μέσα από τους πολλαπλούς άξονες 
πολιτισμού, αποτελεί για εμάς μοναδική οδό, για τον κόσμο της δημιουργίας και  
της αλληλεγγύης.  
Με ισχυρή θέληση και  αποφασιστικότητα, με τη δύναμη που μας ενώνει όλους, 
αυτή της  μεγάλης μας αγάπης για τη Ξάνθη, καταθέτουμε πρόταση πολιτισμού, 
καταθέτουμε μια πρόταση γεμάτη μεράκι, γεμάτη εκπλήξεις. 
Μια πολύχρωμη γιορτή, μια διαδρομή με ήχους, με χρώματα και  με εύθυμη 
διάθεση. Μπροστά στα μάτια μας ξετυλίγεται μια μαγική εικόνα, ξετυλίγεται η ίδια 
η Ξάνθη μας. Ξετυλίγεται μια εικόνα, η οποία είμαι βέβαιος, θα χαραχθεί με θετικό 
πρόσημο στη μνήμη όλων μας.   
Οι Γιορτές Παλιάς Πόλης αποτελούν μια άριστη αφορμή, για να ταξιδέψεις και  
να περπατήσεις την Ξάνθη, για να δεις την απέραντη ομορφιά της σε μια από τις 
κορυφαίες στιγμές της, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ξενοιασιάς και  ελπίδας. Μέσα από 
τις αποτυπωμένες  στο πρόγραμμα των Γιορτών εκδηλώσεις, που καταρτίσθηκε 
σε συνεργασία με τους πολύ σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς και  συλλόγους 
τουτόπου μας, αλλά και  τις προσπάθειες των ανθρώπων του Κέντρου Πολιτισμού 
του Δήμου Ξάνθης. 
Σας καλούμε να συμμετέχετε όλοι. Να περπατήσουμε τη γοητευτική Παλιά Ξάνθη, 
να επισκεφτούμε την απαράμιλλη σε ομορφιά περιοχή της Σταυρούπολης με τον 
αξιοζήλευτο φυσικό της πλούτο, εκεί στα μαγικά βουνά της Ροδόπης. Πάμε να 
απολαύσουμε τη φιλοξενία, την παράδοση. Πάμε να δούμε πώς η τοπική κοινωνία 
αντιλαμβάνεται τη ζωή,πώς έχει αγκαλιάσει το θεσμό, πώς τον έχει κάνει δικό 
της, πως κατάφερε να πλαταίνει τους ορίζοντές του μέσα στον χρόνο. Πάμε να 
γνωρίσουμε την αληθινή ψυχή του πολιτισμού που δεν είναι άλλη από τους πολίτες 
της Ξάνθης! 
Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν σας καλωσορίζω στις εκδηλώσεις και  εύχομαι σε όλους 
και  όλες, όμορφες μέρες πολιτισμού αλλά και  διασκέδασης!

 Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος 

                                                                                                                                                            
25 χρόνια Γιορτές Παλιάς Πόλης.

Γιορτές παράδοσης, πολιτισμού και  μιας μοναδικής συλλογικής ενεργοποίησης και  
συμμετοχής των κατοίκων της Ξάνθης και  όχι μόνο. 
Το ξαναζωντάνεμα της Παλιάς Πόλης, μέσα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τους 
ήχους, τις συναντήσεις, τις εκθέσεις… είναι μοναδικό. Δεκάδες χιλιάδες οι επισκέπτες. 
Οι γιορτές αυτές έχουν μια ιδιαιτερότητα: δεν αντιγράφονται.  
Γιατί δεν έχει όμοιό της η κοινωνική, η λαϊκή συμμετοχή και  συνεισφορά. 
Ταυτόχρονα αποτελούν ένα ισχυρό μέσο τουριστικής προβολής της Πόλης της 
Ξάνθης και  της Περιφέρειάς μας με σημαντική τόνωση της επισκεψιμότητας και  της 
οικονομικής δραστηριότητάς της. Να ζήσετε όμορφες στιγμές. 

Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ 

Γιώργος Παυλίδης 

Οι γιορτές της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, εδώ και  25 χρόνια αποτελούν ένα 
ξεχωριστό πολιτιστικό γεγονός. Τα μαγικά μονοπάτια, τα πολύχρωμα σοκάκια, 
δημιουργούν ένα γραφικό τόπο που σας μεταφέρει πίσω στον χρόνο και  προκαλεί 
θαυμασμό για την αρχιτεκτονική της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης. 
Τα μουσικά συγκροτήματα σε διάφορες σκηνές μέσα στην πόλη, παίζουν όλα τα είδη 
μουσικής. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι, δημιουργούν μια χαλαρή ατμόσφαιρα που σε 
κάνει να νιώθεις αμέσως μέλος της παρέας. Όλη η πόλη μια παρέα. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ξάνθης
Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

Φίλες και  φίλοι, της Ξάνθης, 
της πόλης με τις χίλιες γεύσεις 
της πόλης με τα χαρούμενα πρόσωπα.
Για ακόμη μια χρονιά συνεπείς στο ραντεβού μας ο Δήμος Ξάνθης και  το Κέντρο 
Πολιτισμού, είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους χιλιάδες επισκέπτες για ένα 
πραγματικό παραδοσιακό και  πολιτιστικό αντάμωμα. Αρχοντικά της παλαιάς πόλης 
βγαλμένα από μια άλλη εποχή, παραδοσιακά σοκάκια με χρώματα και  φιλόξενους 
κατοίκους, αναδεικνύουν όλες τις διαχρονικές αξίες, τα ήθη και  τα έθιμα της 
περιοχής.  
Μέσα σε μια πανδαισία μουσικών και  εικαστικών εκδηλώσεων, χωρίς καμία 
έκπτωση στην ποιότητα ενωμένοι και  αλληλέγγυοι όλοι οι Ξανθιώτες σας 
περιμένουμε να ενώσουμε το χθες με το σήμερα και  να ταξιδέψουμε σε όνειρα και  
αξίες που  όσες δυσκολίες και  να περνάει ο έλληνας μένουν ανέγγιχτες στον χώρο 
και  τον χρόνο. 
Με ελπίδα λοιπόν το αύριο ας  χορέψουμε , χαμογελάσουμε και  ας αφεθούμε 
στους νέους δρόμους που ανοίγονται μπροστά μας κρατώντας αναλλοίωτα τα 
ιδανικά μας και  τις ανθρώπινες αξίες που μας ενώνουν.

Ο Πρόεδρος του  
Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης  

Πασχάλης Λύρατζης 
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Παρασκευή 28 Αυγούστου
21.00 Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης 
«Μικρές ιστορίες της Ξάνθης»  Ο χώρος της μνήμης  - Μνήμες Δεγκτζήδων.  

Η Ξάνθη των καπνών ανατολικού τύπου» και  άλλες  
ιστορίες από την κινηματογραφική Λέσχη της ΦΕΞ                                                                                                                                              
Το ντοκιμαντέρ «Μνήμες Δεγκτζήδων» της Μαρίας Πετρά, επιχειρεί να αποτυπώσει τη 
χρονική  «διαδρομή» ενός βιομηχανικού συγκροτήματος καπναποθηκών στη Ξάνθη,  δίνο-
ντας 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 περιγρα-
φή των γεγονότων του παρελθόντος, στόχος του ντοκιμαντέρ είναι να θέσει 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 Δεγκτζήδες και  
άλλα διηγήματα». 
Είσοδος ελεύθερη  
Οργάνωση:  Κινηματογραφική Λέσχη της ΦΕΞ  - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Παρασκευή 28 έως και  
την Κυριακή 30 Αυγούστου 

 
Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ 
Capoeira - Σεμινάριο Ι

To Εργαστήριο Capoeira της ΦΕΞ οργανώνει σεμινάριο Capoeira με τον FormadoMalandro 
από το  GroupJacobinaArte της  Θεσ/νικης, από την Παρασκευή 28 έως και  την Κυριακή 30 
Αυγούστου. Πληροφορίες εγγραφές στο 2541025421 και 6938886605. 
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, κουλτούρα και  αυτοάμυνα. Είναι μια από 
τις πιο ολοκληρωμένες εκφράσεις που συναντώνται στο χώρο των πολεμικών τεχνών. 
Δημιουργήθηκε πριν 400 χρόνια στη Βραζιλία από Αφρικανούς σκλάβους, και  έκτοτε έχει 
ακολουθήσει τη φυσική πορεία της εξέλιξης ανάλογα με τις κοινωνικές, πολιτικές και  
οικονομικές καταστάσεις που αντιμετώπισε σ τη διαδρομή της. 
Οργάνωση: ΦΕΞ - Εργαστήριο Capoeira
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Σαββάτο 29 Αυγούστου 

3ο Ενωσιακό τουρνουά αντισφαίρισης Βετεράνων  
Στο τουρνουά θα πάρουν μέρος περίπου 50 αθλητές και  αθλήτριες  από όλη την 
Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως  κάθε  χρόνο  έτσι  και   
φέτος  ο  όμιλος  μας  θα  παραθέσει σε  όλους τους  αθλητές, συνοδούς  και   φίλους  
του  Ομίλου  γεύμα  (μπάρμπεκιου). Ο Όμιλος  Αντισφαίρισης  Ξάνθης  καλεί  όλους 
τους  φίλους  του  Ομίλου  να παρευρεθούν για  να  γνωρίσουν από κοντά το άθλημα.

Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης, στην αυλή με τα χαμάμ   
12.00 Ολάνθιστο και  παραμυθένιο πρωινό στην αυλή με  
τα χαμάμ

Μια φορά κι’ έναν και ρό ήταν ένα γιασεμί που έμεινε στην αυλή ενός μουσείου  για 
χρόνια πολλά . Τέντωνε τα κλαδιά του πολλές φορές για να ξεμακρύνει μα δεν τα 
κατάφερνε. Μέχρι που συνάντησε μια παραμυθού. Τι έγινε μετά; Θα το μάθετε  αν 
αποφασίσετε να κάνετε το πρωινό του Σαββάτου σας  ολάνθιστο και  παραμυθένιο . 
Η Δήμητρα Πυργελή θα σας αφηγηθεί ιστορίες των λουλουδιών και  των φυτών και  
υστέρα μέσα από δράσεις και  παιχνίδια θα γνωρίσουμε  τα μυστικά της φύσης με το 
ΑGRΟΛΟΓΙΟ και  τον γεωπόνο κο Ανέστη.Αποκατανίδη. 
Οργάνωση: ΦΕΞ - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης – βιβλιοπωλείο 
Πυργελή 

Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ 
18.00 Capoeira – Σεμινάριο ΙΙ &party με τον Big Shine

Συνεχίζονται τα  σεμινάρια Capoeira  έως και  την Κυριακή 30 Αυγούστου. 
Η Capoeira είναι μια μοναδική τέχνη του Βραζιλιάνικου πολιτισμού που συνδυάζει 
μουσική, χορό, μάχη, ακροβατικά, φιλοσοφία, κουλτούρα και  αυτοάμυνα. Είναι μια από 
τις πιο ολοκληρωμένες εκφράσεις που συναντώνται στο χώρο των πολεμικών τεχνών. 
Δημιουργήθηκε πριν 400 χρόνια στη Βραζιλία από Αφρικανούς σκλάβους, και  έκτοτε έχει 
ακολουθήσει τη φυσική πορεία της εξέλιξης ανάλογα με τις κοινωνικές, πολιτικές και  
οικονομικές καταστάσεις που αντιμετώπισε σ τη διαδρομή της.
Πληροφορίες εγγραφές στο  2541025421 και 6938886605. 
Οργάνωση: ΦΕΞ -  Εργαστήριο Capoeira

Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης, στην αυλή με τα χαμάμ   
20.00 Ζήσε μαζί μου αλλιώς…Με 24 γράμματα και όχι μόνο…

Στην αυλή του Ιστορικού και  Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης  ανταμώνει η Δύση με την 
Ανατολή, ο άνθρωπος με τις αναζητήσεις του, η μουσική του LibreTango  με τον παλμό της 
ζωής  και  το κλειδί θα  γυρίσει δυο φορές . Η συγγραφέας  κ. Δαλάτση Σταυρούλα  θα μας 
αφήσει να εισέλθουμε  στο βιβλίο της προσκαλώντας μας, σε μια βραδιά μυθιστορηματική 
και  όχι μόνο..
Συμμετοχή η ομάδα Tango Aires της ΦΕΞ 
Στο Εργαστήρι Tangoγίνονται 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. 
Υπεύθυνος  Επικοινωνίας :Γιάννης Δάφνης τηλ. 6948878929
Οργάνωση: Λέσχη ανάγνωσης της ΦΕΞ  - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης – 
βιβλιοπωλείο Πυργελή 

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης 
20.00 Πολιτιστικός Πολυχώρος«Καπναποθήκη  Π»

Εγκαίνια Έκθεσης Ζωγραφικής «Σήματα καπνού»  
Εικαστικός: Ειρήνη Βογιατζή    
Επιμέλεια έκθεσης: Ήρα Παπαποστόλου, Κριτικός -  Ιστορικός Τέχνης  
Οργάνωση: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και  Παράδοσης
Διάρκεια έκθεσης: 29/8 έως 30/9

                                                                                                                                                      

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες Πατρίδες» 
-Ιωακείμ Σγουρού απέναντι απο το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής (πάνω και  πίσω 
απο το καφέ Μπλέ)                          
                                                                                                                                                
Παραδοσιακό γλέντι με μουσικές από όλη την Ελλάδα και  συνέχεια με ρεμπέτικο-λαϊκό 
πρόγραμμα και  αυθεντικές λιχουδιές και  εδέσματα της ανατολής. 
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Κυριακή 30 Αυγούστου 
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως 
20.30 Επίσημη έναρξη των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης  
από τον Δήμαρχο Ξάνθης Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο 

Συναυλία Μιχάλης Χατζηγιάννης, μαζί του η Μελίνα Μάμμας  
Ο Μιχάλης  Χατζηγιάννης, πιστός στο ραντεβού με τους φίλους του ανά την Ελλάδα 
επισκέπτεται την Ξάνθη για να εμφανιστεί σε μία μοναδική βραδιά στις Γιορτές Παλιάς 
Πόλης. 
Μετά από έναν δημιουργικό χειμώνα με περιοδείες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια 
αλλά και  την Αμερική, τον Καναδά με αποκορύφωμα  την Αυστραλία όπου 
πραγματοποίησε συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Μελβούρνης, ο Μιχάλης θα 
πραγματοποιήσει μία βραδιά αφιερωμένη στους φίλους του στη Λεμεσό. 
Απολαύστε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες – τραγουδιστές  της εποχής 
μας, με ανανεωμένη μπάντα και  θετική διάθεση, σ’ ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα 
που θα σας ξαναθυμίσει  παλιές και  αγαπημένες επιτυχίες (Βυθός, Δεν Φεύγω, Πιο 
Πολύ, Καλοκαίρι μου, Πάρτι, Εκδρομή, Για Σένα κ.α.) μέχρι και  τις τελευταίες του 
κυκλοφορίες από το άλμπουμ «Η Αγάπη Δυναμώνει», («Μέσα σου βρίσκομαι», «Ποιος 
είμαι εγώ» κ.α.) και  το σάουντρακ «Όρκος Σιωπής», («Δεύτερη Ζωή» κ.α.). 
Την ανανεωμένη ορχήστρα του συμπληρώνουν οι: Σόλων Αποστολάκης (πλήκτρα), 
Σπυρος Μάζης (μπάσο), Γιώργος Μητσοτάκης (τύμπανα), Χρήστος Γκάτσος (ηλεκτρική 
κιθάρα) και  Αριέτα Σαϊτα (βιολί). 
Ραντεβού για μια περιήγηση στη μουσική διαδρομή του δημοφιλούς καλλιτέχνη και  μια 
συνάντηση που θα σας χαρίσει ενέργεια, αισιοδοξία και  …υπέροχα τραγούδια!

3ο Ενωσιακό τουρνουά αντισφαίρισης Βετεράνων 

Στο τουρνουά θα πάρουν μέρος περίπου 50 αθλητές και  αθλήτριες  από όλη την 
Περιφέρεια  Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης. Όπως  κάθε  χρόνο  έτσι  και   φέτος  
ο  όμιλος  μας  θα  παραθέσει σε  όλους τους  αθλητές, συνοδούς  και   φίλους  του  
Ομίλου  γεύμα  (μπάρμπεκιου). Ο Όμιλος  Αντισφαίρισης  Ξάνθης  καλεί  όλους τους  
φίλους  του  Ομίλου  να παρευρεθούν για  να  γνωρίσουν από κοντά το άθλημα.

 
Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης, στην αυλή με τα χαμάμ   
11.30 Κόκκινη κλωστή δεμένη στο βελόνι  περασμένη  
παραμύθια θα κεντήσει …

Κόκκινη κλωστή δεμένη στο βελόνι  περασμένη  παραμύθια θα κεντήσει και  βιβλία 
θα στολίσει. Η αφηγήτρια Δήμητρα Πυργελή  με το βελόνι της φαντασίας της θα 
«τρυπώσει» το πρωινό της Κυριακής με ιστορίες και  με παραμύθια. Παρέα θα 
δημιουργήσουμε σελιδοδείκτες, τσάντες κ.ά από υφάσματα που θα φέρετε  από το σπίτι  
σας. Συμμετοχή του Εργαστήριου κοπτικής-ραπτικής της ΦΕΞ
Στο εργαστήρι  μάθετε πως  να διορθώνετε,  να διαφοροποιείτε,  να στολίζετε,  και   
να  ομορφαίνετε  τα  παλιά σας  ρούχα,  αλλά  και   πως  να  δημιουργείτε  το δικό σας  
πατρόν  για  να  ράβετε  τα  ρούχα  που  θέλετε.   
Υπεύθυνη εργαστηρίου: Χρυσούλα  Γρηγορίου, τηλ: 6945783888
Οργάνωση: ΦΕΞ  - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης – βιβλιοπωλείο Πυργελή 
 
Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ 
18.00 Capoeira – Σεμινάριο ΙΙΙ

To Εργαστήριο Capoeira της ΦΕΞ οργανώνει σεμινάριο Capoeira από την Παρασκευή 
29 έως και  την Κυριακή 31 Αυγούστου. Πληροφορίες εγγραφές στο  2541025421 
και 6938886605. Δάσκαλος στην Ξάνθη είναι ο Δημήτρης Χιονίδης (Contra Mestre 
Ligeirinho) Με τη λήξη του σεμιναρίου (21.00) θα ακολουθήσει παρουσίαση.
Οργάνωση: ΦΕΞ - Εργαστήριο Capoeira

Αίθουσα εκδηλώσεων Ιερού Ναού Της Του Θεού Σοφίας  
19.00 Παρουσίαση παραμυθιού «Η Λίτσα η Πασχαλίτσα» 

Η ποιήτρια και  συγγραφέας Βάσω Τριανταφυλλίδου – Κηπουρού, που υπηρέτησε 
επί σειρά ετών στα Γυμνάσια της πόλης μας, παρουσιάζει το παραμύθι «Η Λίτσα η 
Πασχαλίτσα» που είναι το έβδομο βιβλίο της. 
Το βιβλίο θα προλογίσει η λογοτέχνιδα Δέσποινα Κηπουρού μέλος της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών και  θα απευθύνει χαιρετισμό του προέδρου της Λευτέρη 
Τζόκα.  

 
 

Στον πολυχώρο του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου  
19.00 Εγκαίνια έκθεσης «Δημιουργίες …από χέρι»

Εικαστικός περίπατος στην Παλιά πόλη της Ξάνθης  ΙΙ
Έκθεση χειροποίητου κοσμήματος από τις Γκουντή Αγγελική, Λίτσου Δέσποινα, 
Μαγνήσαλη Μαίρη, Παπαδημητρίου Σοφία, Παρασκελίδου Αθηνά,  Σπύρου 
Παρασκευή.
Διάρκεια έκθεσης από  30 Αυγούστου έως  6 Σεπτεμβρίου 2015.
Οργάνωση: ΦΕΞ  - Λαογραφικό και  Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

 

 Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης  
«Χρήστος Παυλίδης» 
Ορφέως και  Πινδάρου, Παλιά Ξάνθη τηλ. 2541076363

19.00 Εγκαίνια Εκθέσεων 

Κεντρική Αίθουσα 
Έκθεση Ζωγραφικής: Νικολάου Σφήκα 

1ος όροφος                                                                    
Μικρή Αίθουσα                                                                  
Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής: Ευφραιμίδου Ελπίδας   

Αυλειος Χώρος                                                                         
Ομαδική Έκθεση ζωγραφικής

•	 ΚΑΠΗ  Ξάνθης 

•	 Νικολέτα Μακρή - Αγιογραφία 

•	 Νάταλι Μικάλεφ - Ζωγραφική

•	 Ιωάννης Μιργκούδης - Αγιογραφία

•	 Αικατερίνη Μίχου - Ζωγραφική

•	 Ορειβατική Λέσχη Ξάνθης - Φωτογραφία

•	 Αλέξανδρος Παυλικιανός - Ζωγραφική

•	 Γεωργία Σαρρή - Αγιογραφία

•	 Μαρία Ετοϊκου - Αγιογραφία

•	 Άννα Εταυρίδου-Παπαδοπουλόυ - Ζωγραφική

•	 Περικλής  Χονδρός - Πυρρογραφία

•	 Θεόδωρος Γιαλάογλου - Ζωγραφική

Διάρκεια εκθέσεων από 30 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2015 
Ώρες λειτουργίας 10.00 – 14.00 και  18.00 – 23.00 
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 Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης  
«Χρήστος Παυλίδης» 
Ορφέως και  Πινδάρου, Παλιά Ξάνθη τηλ. 2541076363

19.45 Εγκαίνια έκθεσης 

2ος όροφος  
Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και  Περιθεωρίου 
Έκθεση φωτογραφίας  
Αγάπης Υπόμνησις: Εθνικόν Ορφανοτροφείον Θηλέων Ξάνθης
Διάρκεια εκθέσεων από 30 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2015 
Ώρες λειτουργίας 10.00 – 14.00 και  18.00 – 23.00 

Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης, στην αυλή με τα χαμάμ   
20.00 Τα βιβλία μιλούν για την Ξάνθη… με 24 γράμματα 
και  όχι μόνο 

Η λέσχη ανάγνωσης της ΦΕΞ προτείνει και  παρουσιάζει συγγραφείς που 
πέρασαν από την πόλη και  έγραψαν γι’  αυτήν. Λογοτεχνικές φυσιογνωμίες 
που σημαδεύτηκαν από τα παραδοσιακά καλντερίμια και  τα πλακόστρωτα και  
παρακινήθηκαν από τα σημάδια της ιστορίας. Αεράκια που έμπλεξαν το χθες και  
το σήμερα και   αποτυπώθηκαν με λέξεις  χαράζοντας νέα μονοπάτια ανάγνωσης 
σε όλους μας. Γνωρίζουμε τα βιβλία και  τους συγγραφείς, τον Θεόδωρο 
Γρηγοριάδη, την Κωνστάνς Δημά, τη Λίλα Κονομάρα, τη Φωτεινή Ξανθοπούλου… 
ενώ οι μουσικοί παραγωγοί του Ράδιο Ξάνθη 93,5 μας οδηγούν μουσικά, στα 
στενά της παλιάς πόλης της Ξάνθης και  την ιστορίας της … 
Οργάνωση: ΦΕΞ  - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης – βιβλιοπωλείο 
Πυργελή 

Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης  
20.30 «Μερικοί επιμένουν Θρακιώτικα» (γεύσεις και  μουσικές)

Με την ευαισθησία και  την υπευθυνότητα που απαιτούν οι Γιορτές Παλιάς Πόλης 
της Ξάνθης, ο Σύλλογος Εβριτών επιμένει να δίνει Θρακιώτικο χρώμα στο θεσμό, 
με ατόφιους και  καθαρούς ήχους από την μουσική  παράδοση μας και  γεύσεις 
από επιχειρήσεις του τόπου μας.  
Η ορχήστρα με την οποία ανοίγουμε τις γιορτές Παλιάς Πόλης, δημιουργήθηκε από 
το μεράκι και  το κέφι μιας ομάδας νεαρών μουσικών από τον Έβρο, να παίξουν… 
μουσική! Γοητευμένοι από την έκλυση ενέργειας που ξεχύνεται μέσα από τα 
ακούσματα του ευρύτερου θρακικού χώρου και  στην προσπάθεια ν’ ανακαλύψουν 
τους συνδετικούς κρίκους που τα δίνουν συνάφεια και  συνέχεια, είχαν την ιδέα 
δημιουργίας μιας και νοτόμου παραδοσιακής μουσικής πρότασης. Επέλεξαν 
στο υλικό που θα παρουσιάζουν αφενός να είναι εμφανής ο σεβασμός τους 
στις πρωτότυπες εκτελέσεις και   στους  παλαιότερους  Θράκες  δημιουργούς, 
αφετέρου να το προσεγγίζουν με μια αμιγώς νεανική διάθεση που θα θέλγει το 
ακροατήριο και   θα το παρασύρει να γλεντήσει σαν μια μεγάλη παρέα. 
Βασικά μέλη του σχήματος είναι:   
Δήμητρα Παπάζογλου (τραγούδι),Γιώργος Μπεζιριαννίδης (γκάιντα, καβάλι),  
Δημήτρης Μπεζιργιαννίδης (ακορντεόν), και   Χαρόβας Χρήστος (κρουστά).

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης  
Λευκού Πύργου και Χασιρτζόγλου στο Parking 
 
Ποντιακή βραδιά με τους:  
Τάσο Πετρόπουλο, Στέφανο Κωνσταντινίδη στο Τραγούδι,  
τον  Μίλτο Αποστολίδη και   Νίκο Μαραγκοζίδη στη  Λύρα.

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες 
Πατρίδες» -Ιωακείμ Σγουρού απέναντι απο το παρεκκλήσιο της Αγίας 
Παρασκευής (πάνω και  πίσω απο το καφέ Μπλέ) 
                                                                                                                       
Μικρασιάτικο γλέντι και  συνέχεια με ρεμπέτικο-λαϊκό πρόγραμμα.  
Οι ήχοι της Ανατολής από την Καππαδοκία μέχρι την Σμύρνη  
συντροφιά με εκλεκτούς μεζέδες.

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πρωτοπόροι 
Λεύκης Ξάνθης 

Συντροφιά μας η λαϊκή ορχήστρα του «Ανέστη Χατζημεστή», ένα μουσικό 
καταξιωμένο ξανθιώτικο σχήμα. Καλλιτέχνες ξεχωριστοί με μεγάλο ταλέντο 
και  εμπειρία, θα μας ταξιδέψουν μουσικά σε φανταστικά πεντάγραμμα 
του παρόντος και  του παρελθόντος. Αυτή βέβαια η μουσική επένδυση, 
αγκαλιάζει και  δένει αρμονικά με την χαρισματική φωνή της Μάνιας 
Ασλάνογλου, ενός πραγματικά γνήσιου ταλέντου στο λαϊκό και  ρεμπέτικο 
τραγούδι.   

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η Θράκη»
Θρηίκιος ήχος.                                                                                                                                            
                                                                                                                                        
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 Δασκαλόπουλος – λαούτο

Πολιτιστικός Σύλλογος “Βάτραχοι” 
¨Οδός Πινδάρου 
                                                                                                                             
Εβδομάδα Ανακύκλωσης - Be Frog – Be Green 
Και  φέτος με «πράσινη» διάθεση στηρίζουμε όλοι μαζί την εβδομάδα 
ανακύκλωσης «BeFrog – BeGreen»!  
Από το Κυριακή 30  Αυγούστου  και  μέχρι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο 
στέκι μας θα υπάρχει κάδος ανακύκλωσης για τα αλουμινένια μας κουτάκια! 

Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης»

Μουσική βραδιά με τους Ανδριάννα Μόκα, Κων/νο Ζλατίνη, Γιώργο 
Καραχρήστο   
Κλαρίνο: Γιάννης Μωραίτης 
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Δευτέρα 31 Αυγούστου 
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως
20.30 Συναυλία AstériA 
                                                                                                                                            
Το συγκρότημα γεννήθηκε το 1993 με πρωτοβουλία του Giorgio Vincenzo Filieri.  
AstèriA σημαίνει «αστέρια», αλλά με αυτή τη λέξη ονομάζεται μια ταραντούλα. 
Ο ξέφρενος ρυθμός του χορού pizzica-pizzica και  η αρχαία ελληνική διάλεκτος είναι τα 
κύρια σύμβολα του συγκροτήματος AstèriA. 
Το συγκρότημα AstèriA συμμετείχε σε σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
πραγματοποίησε συναυλίες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αλβανία κτλ., και  
εμφανίστηκε σε πολλά τηλεοπτικά κανάλια. 
Χάρις στο συγκρότημα αυτό ξαναζωντάνεψαν στη Στερνατία και  στα άλλα ελληνόφωνα 
χωριά της Κάτω Ιταλίας πολλές παραδόσεις, όπως « I Passiùna Tu Christù», δηλαδή 
το τραγούδι «Τα Πάθη Του Χριστού» τραγουδισμένο στην τοπική ελληνική διάλεκτο 
κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, ο χριστουγεννιάτικος ύμνος «La Strina» (τα 
κάλαντα) και  πολλά άλλα τραγούδια. 
Το 1999 οι AstèriA πήρανε το βραβείο «La Rosa d' Oro» σαν καλύτερο συγκρότημα της 
περιοχής του Σαλέντο (το τακούνι της Ιταλίας). 
Οι AstèriA είναι και  πολιτιστικός σύλλογος που στοχεύει στην υπεράσπιση και  τη 
διάσωση των παραδόσεων των ελληνόφωνων χωριών και  συνεργάζεται με πολλούς 
συλλόγους και  πανεπιστήμια στην Ιταλία και  στην Ελλάδα. 
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το 2001, δημοσίευσε ένα CD του συγκροτήματος με τίτλο 
«Agàpi ce filìa» και  ένα βιβλίο του Giorgio V. Filieri με τίτλο «Ivò milò to Griko» 
(Βασική μέθοδος των Ελληνικών του Σαλέντο σε σύγκριση με τα Νέα Ελληνικά).
Συνδιοργάνωση – Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου Ν. Ξάνθης 

Συναυλία Misty Seven 
                                                                                                          
Μια ανερχόμενη μπάντα μαθητών του ωδείου «ΕΥΦΩΝΟ», παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με 
τραγούδια ποπ, ροκ και ...άλλα, γνωστών καλλιτεχνών.
Παίζουν: Λυδία Καραγεωργίου – φωνητικά, Βιργινία Ράπτη – φωνητικά, Θωμάς 
Μπαχτσεβανίδης – μπάσο, Βεντάτ Ζουμπούλ – ηλεκτρική κιθάρα, Γιώργος Κελλερ – 
πλήκτρα, Γιώργος Παπαδόπουλος – πιάνο, Εμμανουέλα Δημητριάδου – ντραμς 

Σκηνή Νησάκι – Ορφέως και Πινδάρου 
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης 
19.00 Βραδιά Χορού

Το τμήμα Σύγχρονου-Μοντέρνου Χορού του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και  Παράδοσης 
παρουσιάζει μία χορευτική παράσταση, ένα ταξίδι στη φαντασμαγορία του χορού με 
πρωταγωνιστές παιδιά και  εφήβους. Μετά από μια ακόμα επιτυχημένη χρονιά λειτουργίας 
των τμημάτων μουσικοκινητικής αγωγής και  σύγχρονου χορού οι μαθήτριες μεταφέρουν 
επάνω στη σκηνή το αποτέλεσμα της προσπάθειας τους. 
Επιμέλεια: Ζωή Χατζηευαγγέλου, Καθηγήτρια χορού
Οργάνωση: Τμήμα Σύγχρονου-Μοντέρνου Χορού του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και  
Παράδοσης

Νεανική και Εναλλακτική Σκηνή - Βασ. Σοφίας και Ύδρας 
20.00 Συναυλία Rigel

Alternative, rock και  ακουστικά κομμάτια, από τους Rigel.
Μέλη: Μαρία Μπουζάρα - Μαριέττα Σοϊλεμέ-φωνές, Jacob – μπάσο, Μαρία Μπουζάρα – 
κιθάρα, Μαριέττα Σοϊλεμέ - πλήκτρα
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Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης στην αυλή με τα χαμάμ   
20.00 Μια βόλτα στο χώρο του μυστηρίου…Με 24 γράμματα 
και όχι μόνο…

Η λέσχη ανάγνωσης της ΦΕΞ προτείνει και παρουσιάζει το έργο του Κωνσταντίνου 
Κέλλη και  μπαίνει στο χώρο του μυστηρίου …
Φωνές, φόβοι και  μετά σιωπή για ν’ ακούσουμε αυτά που  θα μας πει ο συγγραφέας  του 
οποίου η πέννα υπόσχεται πολλά στο παρόν και  στο μέλλον…
Οι παραγωγοί του Ράδιο Ξάνθη 93,5 μας συστήνουν μουσικούς, νέες παραγωγές τους, 
και  θα μας ταξιδέψουν μουσικά στο χώρο του μυστηρίου …
Ο Κωνσταντίνος Κέλλης γεννήθηκε το 1985 στην Ξάνθη και  ζει πάνω από το 
πληκτρολόγιό του. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία και  Δημιουργική Γραφή σε δυο πόλεις 
γεμάτες φαντάσματα, τη Θεσσαλονίκη και  το Εδιμβούργο. Η αγάπη του για τη λογοτεχνία 
του φανταστικού και  τις πιο σκοτεινές αποχρώσεις της τον ώθησε να ασχοληθεί με τη 
συγγραφή ιστοριών τρόμου και  μυστηρίου. Διάφορα διηγήματά του έχουν διακριθεί 
σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς ενώ έχουν δημοσιευθεί σε ανθολογίες τρόμου στην 
Ελλάδα και  το εξωτερικό.
Οργάνωση: ΦΕΞ  - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης – βιβλιοπωλείο Πυργελή 

 
Δίκτυο Λόγου και  Πράξης  
20.30 Θεατράκι στο Μονοπάτι της Ζωής 

Οι Εκδόσεις ΣΠΑΝΙΔΗ στην αποικία του πολιτισμού για την Πόλη- Αγορά της Ξάνθης, 
παρουσιάζουν σε πρώτη ζωντανή πράξη την ολόφρεσκια ποιητική κατάθεση του Τάσου 
Συμεωνίδη «Δεύτερη Ανάγνωση». Χωρίς σκηνικές ψευδαισθήσεις, ο ποιητής Τάσος 
Συμεωνίδης και  ο τραγουδοποιός performan Μπάμπης Κούκος, γεμάτοι αυθεντικότητα 
και  δημιουργικότητα δημιουργούν  ένα γοητευτικό παιχνίδι μεταμορφώσεων του λόγου 
και  της μουσικής.

Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης  
20.30 Μια βραδιά με τους «Εμπειροτέχνες» 

Στο στέκι των Εβριτών έχουμε για μια και  μοναδική βραδιά μια μεγαλειώδη μουσική 
συνεύρεση, ένα σύγχρονο αμάλγαμα παράδοσης και  τέχνης, ένα υψηλής αισθητικής 
μουσικό ταξίδι Ανατολής και  Δύσης, από ένα σχήμα που καταργεί τα καθιερωμένα 
μουσικά σύνορα.  Οι «Εμπειροτέχνες» που φιλοξενούμε, συνδιαλέγονται εξαιρετικά επί 
της σκηνής,  δημιουργούν ηχοχρώματα, σολάρουν, παθιάζονται και  με ένα απίστευτο 
τρόπο μας μεταδίδουν τον ψυχισμό τους, μας παρασύρουν και  μας εκτοξεύουν. 
Απαρτίζονται από σπουδαίους σολίστες μουσικούς, πρωτοπόρους στο είδος τους, με 
τεράστια καλλιτεχνική πορεία και  πολλές δισκογραφικές συμμετοχές. Ο Γιώργος 
Ζαχαρίου (κλαρίνο - τραγούδι), με το Σάκη Γιώργου (τραγούδι- ούτι- κορνέτα), το 
Δημήτρης Σίντος (λαούτο), το Γιώργο Δεληγιάννη (βιολί) και  το Γιώργο Καραγεωργίου 
(τραγούδι- κρουστά), θα μας ξεναγήσουν σε όλες τις μουσικές γειτονιές της Ελληνικής 
Παράδοσης. Θα ανταμώσουμε στην Θράκη και  αφού περιηγηθούμε σε όλη τη στεριανή 
και  νησιώτικη Ελλάδα, θα μας συστήσουν όπως αυτοί μόνο ξέρουν, την δικιά τους, 
γεμάτο μυστήριο Ανατολή.     

Λύκειο των Ελληνίδων  – Παρ/μα Ξάνθης                                                                                                      
Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης, Αγ. Γεωργίου 1, Ισόγειο 

20.30 Εικονική περιήγηση στο Κάστρο του Διδυμοτείχου

Ο Ιστορικός και  Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμοτείχου «Καστροπολίτες – Γνώση 
και  Δράση» σε συνεργασία με το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης παρουσιάζει την 
«Εικονική περιήγηση στο Κάστρο του Διδυμοτείχου»με οπτικοακουστικό υλικό, 
επίγεια και  εναέρια πλάνα. Το υλικό και  όλη η παρουσίαση αποτελεί πρωτοβουλία και  
πρωτογενή εργασία των μελών του παραπάνω συλλόγου του Διδυμοτείχου και  έχει 
σκοπό να φέρει τους κατοίκους της Θράκης κοντά στην ιστορική μνήμη, την πολιτιστική 
κληρονομιά και  την εκτίμηση της σημαντικότητας των αρχαιολογικών μας θησαυρών. 
Μέλη του συλλόγου υποστηρίζουν  την παρουσίαση, αφηγηματικά, αναφερόμενοι σε 
ιστορικά γεγονότα και  πρόσωπα που σχετίζονται με το κάστρο και  την ευρύτερη περιοχή 
του Διδυμοτείχου.

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 
Λευκού Πύργου και Χασιρτζόγλου στο Parking

Ποντιακή βραδιά παρέα με τον Γιώργο Ιωαννίδη στο Τραγούδι  
και  τον Λάζο Ιωαννίδη στη  Λύρα   

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες Πατρίδες» 
-Ιωακείμ Σγουρού απέναντι απο το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής (πάνω και  πίσω 
απο το καφέ Μπλέ)

Ο σύλλογος μας για την συγκεκριμένη μέρα έχει ετοιμάσει μια μοναδική βραδιά για 
το μουσικόφιλο κοινό του, καθώς και  για του λάτρεις του μικρασιάτικου τραγουδιού. 
Κόντα μας θα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε και  να διασκεδάσουμε, με τις υπέροχες 
μουσικές, δύο ανθρώπων, οι οποίοι έχουν συνδέσει όσο κανένας άλλος το όνομα τους, 
με την μικρασιατική μουσική. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έιναι άλλοι από το ζευγάρι, τόσο 
στο μουσικό πάλκο όσο και  στη ζωή, Γιασεμή και Νίκος Σαραγούδας. Μια μοναδική 
βραδιά σ’ένα μοναδικό στέκι. 
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Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πρωτοπόροι Λεύκης Ξάνθης 

Το μουσικό πρόγραμμα θα επιμεληθεί DJ, πολλά υποσχόμενος. Οι ηχητικές δημιουργίες του 
ενθουσιάζουν και  μένουν αξέχαστες, κάτω από τη μαγική επίδραση της κονσόλας του.

Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Απαράδεκτοι» 

Ρεμπέτικη βραδιά. Στο στέκι του Συλλόγου μας αφιέρωμα στο παλιό καλό ρεμπέτικο 
τραγούδι με συνοδεία φίνου τσίπουρου και  εκλεκτών μεζέδων.

 
Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η Θράκη»

Θρακιώτικο και  λαϊκό γλέντι με τους γνωστούς σε όλους: 
Βαγγέλη Δωρόπουλο  - γκάιντα 
Σουλεϊμάν(Σούλης) Καρά - μπουζούκι, σάζι, τραγούδι 
Μεμέτ  Καρά – πλήκτρα

Πολιτιστικός Σύλλογος “Βάτραχοι” 
¨Οδός Πινδάρου

Rock Party 
Rock A la Frog 
Βατράχια σε Rock δια8έσεις. Ροκάρουμε σε ελληνικούς και  Ξένους ρυθμούς για μια Frog 
Rock Βραδιά!

Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης»

Μουσική βραδιά με τους Νίκο Γιαννάκο, Κατερίνα Μπόνια   
Κλαρίνο:  Κων/νος  Νικολάου   

Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ 
22.00 Lindy Hop (Swing)

Η ομάδα χορού Lindy Hop (Swing) της ΦΕΞ συνεχίζει να μοιράζει χαρά και  χαμόγελα στην 
πόλη για τέταρτη συνεχομένη χρονιά! Ξεκινάμε με το πρώτο πάρτυ της φετινής σαιζόν στα 
πλαίσια των γιορτών παλιάς πόλης της Ξάνθης 2015! 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…  
Υπεύθυνη εργαστηρίου:  Γεωργία Βασιλειάδου 6981223204                                                                                                                                       
 Οργάνωση: ΦΕΞ  - Εργαστήρι Lindy Hop [Swing]
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Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 
 
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως 
20.30 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,  Σύλλογος 
Θρακιωτών Χρυσούπολης Επαρχίας Νέστου, Σύλλογος Ποντίων Χορευτών 
«Τραντέλλενες»,Πολιτιστικός Όμιλος Λιτοχώρου, Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης, 
Σύλλογος Κιμμέριων «Ο Αμφέραος», Κρητική Αδελφότητα Ξάνθης, Σύλλογος 
Σαρακατσάνων «Ο Λεπενιώτης», Λύκειο των Ελληνίδων 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). 

Νεανική και Εναλλακτική Σκηνή - Βασ. Σοφίας και Ύδρας 
19.00 Συναυλία  σύγχρονα μουσικά εργαστήρια Μουσαδέ - 
Εθνικό Ωδείο Ξάνθης

Τα σύγχρονα μουσικά εργαστήρια Μουσαδε και  το παράρτημα του Εθνικού Ωδείου 
Ξάνθης παρουσιάζουν την παράσταση «Classic n›rock» και  παράλληλη συμμετοχή 
μουσικών συνόλων. Σκοπός της παράστασης η μουσική ενώνει.

Συναυλία Thoughts Under Construction

Οι Thoughts Under Construction είναι ένα συγκρότημα από την Ξάνθη, δημιουργήθηκε 
το χειμώνα του 2012. Παίζουν έντεχνο ελληνικό και  ξένες μπαλάντες, ύστερα από 
αρκετές εμφανίσεις σε μπαράκια και  μουσικές σκηνές είναι η τέταρτη συνεχόμενη 
χρονιά που συμμετέχουν στις  Γιορτές Παλιάς Πόλης. Τα μέλη του συγκροτήματος 
είναι: Βασίλης Σκαρλάτος - σόλο κιθάρα, φωνητικά, Γιώργος Ξυνίδης - ρυθμική 
κιθάρα, φωνητικά, Χάρης Παπαδάκης – μπάσο, φωνητικά, Τζάν Μεμετ Αλή - τύμπανα, 
Μαρία Κουτσουρλή - φωνητικά

Σκηνή Νησάκι – Ορφέως και Πινδάρου 
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης 
19.00 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  ταυτόχρονα γνωρίζουν νέες εικαστικές τεχνοτροπίες, ανακαλύπτουν τη 
χρήση υλικών και  οξύνουν τη φαντασία και  τη δημιουργικότητά τους.

Επιμέλεια: Γεωργία Πατρωνίδου, Εκπαιδευτικός
                 Πασχάλης Μαστράφης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής         
Οργάνωση: Εργαστήρι εικαστικής και  δημιουργικής έκφρασης για παιδιά του 
Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και  Παράδοσης 
Προϋποθέσεις: παιδιά από 5 ετών με αγάπη για παιχνίδι και  συνεργασία 

Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης, στην αυλή με τα χαμάμ   
20.00 Με ελενίτ, με χαρτόκουτο, με φεγγάρια… Με 24 
γράμματα και όχι μόνο…

Η λέσχη ανάγνωσης της ΦΕΞ προτείνει και παρουσιάζει το λογοτεχνικό έργο του 
Κώστα Καβανόζη και  της Βίκυς Τσελεπίδου.
 Δυο πέννες  που συναναστρέφονται στο χώρο της μυθοπλασίας και  της φαντασίας  
αλλά απεικονίζουν τις λαμβάνουσές τους  από διαφορετικές  οπτικές.  Η  συζήτηση 
μαζί τους θα είναι μεγάλη και  το εργαστήριο μαγειρικής ζαχαροπλαστικής τέχνης της 
ΦΕΞ θα φροντίσει να μας χαλαρώσει με τα υπέροχα κοκτέιλ και  συνοδευτικά που 
θα ετοιμάσει, ενώ οι παραγωγοί του Ράδιο Ξάνθη 93,5 θα μας ταξιδέψουν μουσικά 
δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα ατμόσφαιρα στην αυλή με τα χαμάμ …
Οργάνωση: ΦΕΞ  - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης – βιβλιοπωλείο Πυργελή 

Δίκτυο Λόγου και  Πράξης  
20.00 Θεατράκι στο Μονοπάτι της Ζωής 

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης – Ο βραβευμένος Θίασος 
Σκιών από την Ξάνθη «Τα παραμύθια του Καραγκιόζη» παρουσιάζει την παράσταση«Τα 
82 εντάλματα» Τα 82 εντάλματα του Καραγκιόζη είναι μια από τις κλασικές 
παραστάσεις του ελληνικού θεάτρου σκιών. Σ' αυτήν φαίνεται έντονα η τυραννία 
της εξουσίας η οποία καταδυναστεύει το φτωχό και  αδύναμο λαό. Ο Καραγκιόζης 
χρωστάει 82 εντάλματα τα οποία και  δεν μπορεί να πληρώσει. Το σεράι θέλει να του 
πάρει την παράγκα και  να τον κλείσει στη φυλακή. Πώς θα τη γλιτώσει; Ο δαιμόνιος 
Καραγκιόζης αποφασίζει «να πεθάνει για να μπορέσει να ζήσει». Ο Θίασος Σκιών 
«Τα παραμύθια του Καραγκιόζη» παρουσιάζει μια φρέσκια εκδοχή της κλασικής 
αυτής παράστασης σε κείμενο του Δομτζίδη Απόστολου. Η συνέχεια στο πανί...  Σας 
περιμένουμε!
Ο Θίασος Σκιών «Τα παραμύθια του Καραγκιόζη»www.talesofkaragiozis.gr/
facebook: paramythiakaragiozi
Σε συνεργασία με το Δίκτυο Λόγου και  Πράξης και με την υποστήριξη της Ακαδημίας 
Ποίησης και  Παραμυθιούpoetry-folktale-academy.gr/
Γενική Είσοδος: 3,00€
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Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης  
20.30 Αφιέρωμα «Τρεις εξαίρετοι σολίστες – τρεις σπουδαίοι ερμηνευτές  
Νίκος Ζαπάρτας – Κώστας Δεδούσης - Βαγγέλης Κατσουλίδης»

Η βραδιά μας αυτή, στην ουσία αποτελεί ένα μουσικό προσκύνημα στη λαϊκή μας 
παράδοση, ένα θυμίαμα στο δημοτικό τραγούδι, ένας ύμνος  στην οργανική και  
φωνητική μουσική της Ελλάδας.
Ο κορυφαίος νέος εκφραστής της θρακιώτικης μουσικής και  βιολιστής Νίκος Ζαπάρτας 
και  ο καταξιωμένος δεξιοτέχνης του κλαρίνου Κώστας Δεδούσης, με την προσθήκη 
του εξαίρετου ουτιέρη Βαγγέλη Κατσουλίδη, αποτελούν ίσως τα πιο ηχηρά ονόματα 
του παραδοσιακού μουσικού στερεώματος που τιμούν το στέκι μας και  κατά επέκταση 
τις Γιορτές Παλιάς Πόλης.  Σπουδαίοι σολίστες όλοι τους, αξιοποιούν στο έπακρο τον 
ιδιοσυγκρασιακό ήχο των οργάνων τους και  με τις ερμηνευτικές τους ικανότητες, 
δίνουν μεγάλη έμφαση στην έκφραση της «μουσικής» του κάθε γλωσσικού ιδιώματος, 
αποδίδοντας μοναδικά τις λεπτές αποχρώσεις και  ιδιαιτερότητες του τοπικού ύφους. 
Το πρόγραμμά τους ούτε οριοθετείται ούτε ταξινομείται, καλύπτουν όλο το φάσμα των 
παραδοσιακών μελωδιών και  με σπάνια μαεστρία πλέκουν, τα αυθεντικά μελίσματα 
της Θράκης με τους ηρωικούς ρυθμούς της στεριανής Ελλάδας και  τους γοητευτικούς 
ήχους της καθ’ ημάς Ανατολής με τους στρωτούς νησιώτικους χορούς.

Λύκειο των Ελληνίδων  – Παρ/μα Ξάνθης       
Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης, Αγ. Γεωργίου 1, αρχή της οδού  Βενιζέλου 
και  αυλή Λυκείου

20.30 «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 Ca-
poeira. Σκοπός  της εκδήλωσης είναι  η γνωριμία με την Αφροβραζιλιάνικη  πολιτιστι-
κή έκφραση, που εμπεριέχει χορό, πολεμική τέχνη, φιλοσοφία, άθληση και  εκπαίδευ-
ση. Μετά την επίδειξη θα ακολουθήσει δωρεάν μάθημα στην  αυλή του Λυκείου.

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πρωτοπόροι Λεύκης 
Ξάνθης 

Ο γνωστός πλέον σε όλους Φίλιππος Δομνίδης μαζί με την καλλιτεχνική του ομάδα, που 
αποτελείται από καταξιωμένους οργανοπαίκτες της Ξάνθης, ξετυλίγουν μπροστά μας ένα 
ρεπερτόριο συνδεδεμένο με τις μνήμες μας, με γνωστά και  αξέχαστα τραγούδια, μουσικές 
αυθεντικές, μελωδίες μοναδικές, που θα οδηγήσουν το κέφι σας σε ρυθμούς ξέφρενους.

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η Θράκη»
Ο Θρηίκιος ήχος επιστρέφει και …το γλέντι καλά κρατεί!!!

Ηρακλής Ψωμαδόπουλος - γκάιντα
Γιώργος Παπαδόπουλος - κρουστά
Παναγιώτης Κολοβός - κλαρίνο
Αλέξανδρος Κοκκαλίδης - θρακιώτικη λύρα
Τάσος Δασκαλόπουλος – λαούτο

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                               
Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης»

Μουσική βραδιά με τους Βασίλειο Σερμπεζή, Σταύρο Μπόνια  

Κλαρίνο: Κων/νος Τζελεπης

 
Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ 
22.00Βallroom 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 χορογραφίες. 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 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι βραδιές του Ballroom είναι πάντα μοναδικές !
Εργαστήρι Ballroom για παιδιά και ενήλικες. Ballroom χορούς του American Style, 
συμπεριλαμβάνονται δύο είδη χορών, οι Ευρωπαϊκοί ή Smooth και  οι Latin. Οι 
Ευρωπαϊκοί χοροί που διδάσκονται συμπεριλαμβάνουν το Βιεννέζικο Waltz και το Foxtrot 
. Ενώ στους Latin, η Rumba, το Cha Cha και η Samba. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Στρογγύλη 
Γεωργία τηλ. 6948303022
Οργάνωση: ΦΕΞ - Εργαστήρι Ballroom της ΦΕΞ

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης  
Λευκού Πύργου και Χασιρτζόγλου στο Parking

Ποντιακή βραδιά παρέα με τον μοναδικό Στάθη Νικολαϊδη

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες Πατρίδες» 
-Ιωακείμ Σγουρού απέναντι απο το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής (πάνω και  πίσω 
απο το καφέ Μπλέ)

Παραδοσιακό γλέντι με μουσικές από όλη την Ελλάδα και  συνέχεια με ρεμπέτικο-λαϊκό 
πρόγραμμα και  αυθεντικές λιχουδιές και  εδέσματα της ανατολής. 
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Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως
20:00 13η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών
Υποδοχή της Φλόγας της «ΑΓΑΠΗΣ»

Υποδοχή της φλόγας της «ΑΓΑΠΗΣ» στην πόλη της Ξάνθης στα πλαίσια της 13ης 
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών με τη συνεργασία του Δήμου 
Ξάνθης και  του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ».
Η φλόγα ακολουθώντας την διαδρομή από Κιμμέρια – Ξάνθη και  μέσω των οδών 
Λεωφ. Στρατού, Δημοκρίτου (ΚΤΕΛ), Μπρωκούμη, Πλατεία Ελευθερίας, Κεντρική 
Πλατεία, Πλατεία Αντίκα, Δημαρχείο 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 παρουσία 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 διασχίζουν όλες τις Περιφέρειες της 
Ελλάδος. Η φλόγα της αγάπης, στο πέρασμά της κατάφερε να ευαισθητοποιήσει και  να 
συμπαρασύρει ολοένα και  περισσότερους συνανθρώπους μας. Αυτό αποδεικνύεται κάθε 
χρόνο από την συμμετοχή όλων των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, των Φορέων 
των πολυμεταγγιζόμενων ατόμων, των Περιφερειών, των Δήμων, 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. Δεν 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.

20.30 Συναυλία 
Συναυλία με τους 1550

Οι 1550 δημιουργήθηκαν το 1998 και  μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα 
albums . Έχουν συνεργαστεί στη σκηνή και  στο στούντιο με καλλιτέχνες όπως 
οι Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Νίκος Ζιώγαλας, Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης 
Ζουγανέλης, Έλενα Παπαρίζου, Αντώνης Ρέμος και  έχουν συνθέσει μουσική για την 
ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Η Σκόνη Του Χρόνου (2009)». Έχουν εμφανιστεί 
και  εξακολουθούν να εμφανίζονται στις σημαντικότερες μουσικές σκηνές της Ελλάδας 
και  έχουν περιοδεύσει επανειλημμένα σε Ελλάδα, Κύπρο και  στο εξωτερικό με μεγάλη 
επιτυχία.
Γιάννης Ράνης–τύμπανα, Ρουσσέτος Δημητρόγλου –κιθάρες, Τάσσος Σταύρακας–πλήκτρα, 
Μηνάς Τσίγκος – φωνητικά, Ιωσήφ Μοσχόπουλος –κιθάρες, Γιάννης Κωστής  - μπάσο

Νεανική και Εναλλακτική Σκηνή - Βασ. Σοφίας και Ύδρας
19.30 Συναυλία Μουσικό εργαστήριο του Άγγελου Μουρβάτη

Tο μουσικό εργαστήριο του Άγγελου Μουρβάτη παρουσιάζει τους  acoustica, underfly, 
forbidden fury, aman juice, poisonous fingertips, wheelchairs, h.t. και  άλλα σχήματα 
που γεννήθηκαν μέσα από το project δημιουργίας συγκροτημάτων  του εργαστηρίου 

Συναυλία Μουσική των Βολβών

Το 4ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης συμμετέχει στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης με το μουσικό 
σχήμα η Μουσική των «Βολβών».  
Συντονιστής εκπαιδευτικός Δημήτριος Φραγγατζής  
Συμμετέχουν οι μαθητές: Λένια Κατσίκα, Μάρω Χουντάτζε και  Χασάν Βαλκανλής   

Συναυλία ΕΠΑΛ-ΗΘΕΥΣΙΣ

Το Δεκέμβριο 2014 γεννήθηκε η μουσική ομάδα στο πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο 
Ξάνθης που γρήγορα μεγάλωσε και  απέκτησε το όνομα «ΕΠΑΛ-ΗΘΕΥΣΙΣ», στο 
οποίο συμμετέχουν κάποιοι  τραγουδιστές και  μουσικοί από το ήδη προϋπάρχον   
συγκρότημα «ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ».
Τα παιδιά της μουσικής αυτής ομάδας, που την αγκάλιασαν με πολύ μεράκι και  
αγάπη από την πρώτη στιγμή, θα σας ταξιδέψουν με αγαπημένα τραγούδια, που όλοι 
σιγοτραγουδάμε σε προσωπικές στιγμές χαλάρωσης, περισυλλογής ή κεφιού. 
Ας αφήσουμε λοιπόν τους μαθητές της μουσικής συντροφιάς «ΕΠΑΛ-ΗΘΕΥΣΙΣ – 
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» να επαληθεύσει τις ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ μας. 
Οι συντονιστές καθηγητές Δουτσίνης Κώστας (ΠΕ 12.06), Μάτσα Ματαξία (ΠΕ 01) 
«ΕΠΑΛ-ΗΘΕΥΣΙΣ»
Μάριος  Γρηγόρης Αναστασίου – φωνή, κιθάρα,  Ραφαήλ Αντωνίου – πλήκτρα,  Οσμάν 
Τογιαντς – κρουστά,  Μιχαέλα Σαββίδου – κιθάρα, Αθηνά Βασιλειάδου – φωνή 
«ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» Ραφαήλ Μπουναρτζής – πιάνο, Γιώργος Μπουναρτζής – 
κιθάρα 
Μαθητές ειδικότητας ‘Ηλεκτρονικών’ στον ήχο και  στο βίντεο  
Βλαδίμηρος Μιχαηλίδης, Φαχρή Εμπλιούκ, Γκαϊκ Πογκοσίδης 

 
Σκηνή Νησάκι – Ορφέως και Πινδάρου 
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης 
19.00 Παρουσίαση Παιδικών Βιβλίων - Αφήγηση «Η μεγάλη 
περιπέτεια του Φι και  του Λι» και   «Ο Δράκος Σερπαντίνος 
ξύπνησε!»                                                                                                 

– Με λένε Φι! – Εμένα Λι!
– Έχεις δει ουρά γοργόνας ασημένιας; – Έχω δει μαργαριτάρι μεγάλο σαν φεγγάρι!
Ανάμεσα σε ξυπόλητες πατούσες, πολύχρωμα μαγιό, μακροβούτια 
και  κάστρα στην άμμο, δυο μικρά βότσαλα θα ζήσουν μια μεγάλη περιπέτεια. 
Μια περιπέτεια που θα κρατήσει χειμώνες και  καλοκαίρια. Kι όταν τη διαβάσετε, θα 
δείτε σίγουρα στον ουρανό τα ΦιΛιδόνια να πετούν!
Είμαι ο Ναπολέοντας. Όχι ο Μέγας, ο στρατηγός με το παράξενο καπέλο. 
Ο μικρός είμαι. Με τα σγουρά μαλλιά, τα ψηλά σαν καλάμια πόδια και … χωρίς 
καπέλο. Και  σίγουρα θα ήμουν το ΚΑΛΥΤΕΡΟ παιδί του κόσμου, αν δεν υπήρχαν… τα 
ρολόγια. Μισούσα τα ρολόγια! Όλα ανεξαιρέτως! Ποτέ δεν κατάφερνα να είμαι στην 
ώρα μου. Γι’ αυτό, δεν ήμουν το καλύτερο παιδί του κόσμου. Ήμουν το πιο αργοπορη-
μένο. Αποφάσισα, λοιπόν, να φτιάξω τη δική μου ώρα….
Αφηγήτρια: Λίνα Μουσιώνη, Αρχαιολόγος - Ιστορικός Τέχνης - Συγγραφέας
Οργάνωση: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης, Εκδόσεις Ελληνοεκδοτική
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Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης, στην αυλή με τα χαμάμ   
20.00 Μικρές ιστορίες, εξαιρετικά κρασιά,  για το μεγάλο μας 
κόσμο

Όσο η γη θα κινείται πάντοτε θα πλέκονται ιστορίες  είτε  για να τις αφηγηθούμε  είτε 
για να τις αφουγκραστούμε, άλλωστε  τα στόματα ανοίγουν δρόμους και  τα  αυτιά 
γίνονται οι πυξίδες στα ταξίδια μας. Η Δήμητρα Πυργελή μας παρουσιάζει τις «Μικρές 
ιστορίες  για το μεγάλο μας κόσμο».  Ιστορίες  για μεγάλα παιδιά  και  για παιδιά που 
φώλιασαν σε σώματα ενηλίκων.  Τα ταξίδια είναι όμορφα και  γίνονται ωραιότερα όταν 
τα μοιραζόμαστε  με καλή παρέα και  με καλό κρασί …
Η βραδιά θα συνεχιστεί με την οινογνωσία   
Παρουσίασης Εκλεκτών Κρασιών Ξάνθης από παραγωγούς της περιοχή μας, στην αυλή 
με τα χαμάμ του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου 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 
ταξιδέψουν μουσικά.
Οργάνωση: ΦΕΞ - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης – βιβλιοπωλείο Πυργελή 
 

Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ 
20.00 Βραδιά παρουσίασης των Εργαστηρίων  
Tai Chi Chuan της ΦΕΞ

Το Εργαστήρι Tai Chi Chuan του Αυθεντικού Yang στιλ και   το Παιδικό εργαστήρι Tai Chi 
Chuan της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης σας προσκαλούν 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. 
Οι εγγραφές άρχισαν / Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015
Οργάνωση: ΦΕΞ - Εργαστήρι Tai Chi Chuan της ΦΕΞ

Δίκτυο Λόγου και  Πράξης  
20.00 Θεατράκι στο Μονοπάτι της Ζωής 

Το Δίκτυο Λόγου και  Πράξης παρουσιάζει – Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια από τη γέννηση 
της Εντίθ Πιάφ (Édith Piaf) - Φράνσις Άλμπερτ Σινάτρα (Francis Albert Sinatra) με 
ξεναγό τον ποιητή και  πολιτιστικό  παραγωγό Γιάννη Στεφανίδη Έρωτας? Αγάπη? 
Αμαρτία? Σπαραγμός? Ευτυχία? Επιτυχία? Όλα αυτά, μια ζωή (Παντάμ Παντάμ) δύο ζωές, 
σαν…Τριαντάφυλλο, αυλέες με κόκκινο βελούδο, αμέτρητες Μουσικές και  ποτάμια 
δάκρυα. Φράνκ-γαλάζια μάτια-Νιου Τζέρσεϋ12-12-1915, Εντίτ-σπουργιτάκι-Μπελβίλ-
Παρίσι-19-12-1915.
Εκατό χρόνια…μοναξιάς? Όχι εκατό χρόνια τραγούδια.

Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης  
20.30 Μουσικοχορευτική εκδήλωση «Έτσι και αλλιώς…παραδοσιακά»

Οι καλλιτέχνες που μας πλαισιώνουν σήμερα, ανήκουν στους μουσικούς που αρέσκονται 
να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις όπου με τις νότες τους θα μπορούν να συνθέτουν 
γουστόζικες μελωδίες, τσαχπίνικα ταξίμια και  παραδοσιακά σολαρίσματα, να ντύνουν 
με το πάθος της μουσικής τους τα σεκλέτια και  τα εσώψυχα των ανθρώπων… και  να 
τους καθοδηγούν σε μια ξέφρενη, εκστατική, χορευτική ανάταση. Σίγουρα πρόκειται για 
μουσικούς που ερμηνεύουν με τον δικό τους τρόπο ακούσματα, που μας μεταφέρουν 
πίσω στις ρίζες μας και  μας τα συστήνουν εκ νέου με την δική τους ματιά. Ένα 
ενδιαφέρον σχήμα, που κατορθώνει να αγκαλιάζει στο πρόγραμμά του την εκτεταμένη 
και  πολύπλοκη ρυθμολογία της ελληνικής λαϊκής μουσικο-χορευτικής παράδοσης. 
Συμμετέχουν: Άγγελος Ξανθόπουλος (Τραγούδι, Ούτι), Μάκης Αβραμίδης (Κιθάρα), 
Βασίλης Παπαμιχαήλ (Κλαρίνο), Ανδρέας Μυγδαλάς (πλήκτρα) και  Νάκης Ξανθόπουλος 
(Κρουστά). Το σημερινό μουσικό τους πρόγραμμα περιλαμβάνει σκοπούς από την Μικρά 
Ασία, την Θεσσαλία, τον Πόντο, την Θράκη, την Μακεδονία, την Ήπειρο και  το Αιγαίο. 

Λύκειο των Ελληνίδων  – Παρ/μα Ξάνθης       
Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης, Αγ. Γεωργίου 1,  Αυλή                                                     
20.30 Ο Μέγας Αλέξανδρος και  τα αινίγματα της Βεζυροπούλας 

Το Λύκειον των Ελληνίδων  Ξάνθης παρουσιάζει τον Θίασο Σκιών των Απόστολου Δομτζίδη, 
Νατάσας Μιχαηλίδου και  Ειρήνης Κατσιλίδου «Τα παραμύθια του Καραγκιόζη», στην 
παράσταση «Ο Μέγας Αλέξανδρος και  τα αινίγματα της Βεζυροπούλας». Η Βεζυροπούλα 
αποφασίζει να βάλει τρία αινίγματα για να αποδείξει την εξυπνάδα της. Αυτός που θα τα 
λύσει κερδίζει λίρες και  την ίδια για γυναίκα. Οι υποψήφιοι μνηστήρες έρχονται και  ο 
Καραγκιόζης τους παρακολουθεί από κοντά, όμως κανένας δεν μπορεί να τα λύσει και  
φυλακίζεται ο ένας πίσω από τον άλλο. Μόνο ο Μέγας Αλέξανδρος μπορεί να τα λύσει. Θα 
τα καταφέρει άραγε; Η συνέχεια στο πανί…
Είσοδος: 2€ 

                                                                                                                                                   

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 
Λευκού Πύργου και Χασιρτζόγλου στο Parking

Ποντιακή βραδιά παρέα με  τον Αλέξη Παρχαρίδη

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες Πατρίδες»                                                                                                
-Ιωακείμ Σγουρού απέναντι απο το παρεκκλήσιο της 
Αγίας Παρασκευής (πάνω και  πίσω απο το καφέ Μπλέ).                                                                                                                            

Τραγούδια της Προποντίδας και  της Πόλης και  ρεμπέτικο-λαϊκό πρόγραμμα. Με μεράκι και  
αγάπη για τις πατροπαράδοτες γεύσεις οι κυρίες του συλλόγου μαγειρεύουν με συνταγές 
των γιαγιάδων. 

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πρωτοπόροι Λεύκης Ξάνθης 

Το «πρωτοποριακό» στέκι φιλοξενεί δύο εξαιρετικούς μουσικούς, που χρόνια τώρα 
είναι περιζήτητοι στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συνυπάρχουν για δυο μοναδικές 
βραδιές κουλτούρας και  πολυπολιτισμικών βιωμάτων. Τον Τάσο Κυριαζίδη και  τον Ηλία 
Καραχριστοδούλου.  Δεξιοτέχνες ο καθένας με το δικό του πληθωρικό ταλέντο, ενώνουν τις 
ιδιοσυγκρασίες τους και  αποδίδουν φανταστικά ηχοχρώματα με την μοναδική φωνή της 
Σίας Φυτοπούλου. Οι σπουδαίοι αυτοί καλλιτέχνες, ξετυλίγουν μπροστά μας ένα ξεχωριστό 
ποικίλο ρεπερτόριο που θα μείνει αξέχαστο.

Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Απαράδεκτοι» 

Ελληνική παραδοσιακή βραδιά. Το Στέκι του Συλλόγου μας πλημμυρίζει από παραδοσιακές 
μουσικές φερμένες από όλα τα σημεία της Ελλάδας....νησιώτικα, δημοτικά, κρητικά, 
θρακιώτικα, μπάλο και  έντονο το άρωμα της Ελλάδας σας περιμένει να το απολαύσουμε 
παρέα χορεύοντας στους ρυθμούς της μουσικής μας παράδοσης.

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η Θράκη»

Λαϊκό σχήμα  με φιλική συμμετοχή Θράκης με τους:
Γιώργο Κιζάκη - αρμόνιο, τραγούδι
Σπύρο Σταθέλο - κρουστά
Δημήτρη Στέλλιου - μπουζούκι, σάζι
Μίνα Μαναβάκη - τραγούδι
Βαγγέλη Δωρόπουλο – γκάιντα

                                                                                                                   
                                                                                                            
Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης»

Μουσική βραδιά με τους Γιάννη Γκοβαρη, Σάκη Μπανιώτη, Κώστα Μπανιώτη 
Κλαρίνο: Σταύρος Τσίκος
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Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως 
20.30 Μάνος Πυροβολάκης 

Ο Μάνος Πυροβολάκης ξεχώρισε ως ένας ιδιαίτερος τραγουδοποιός και  ως ο 
«σύγχρονος λυράρης», που κατάφερε μέσα από τις σύγχρονες pop – rock συνθέσεις του, 
να ενσωματώσει στοιχεία της κρητικής παράδοσης. 
Μαζί με την μπάντα του, παρουσιάζει τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, 
απρόσμενες διασκευές, κοντυλιές και  μαντινάδες με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο! Το 
μοναδικό ηχόχρωμα της κρητικής λύρας συνδυάζεται πότε με τον ήχο μίας ηλεκτρικής 
pop – rock μπάντας και  πότε με μία πιο ακουστική διάθεση δίνοντας έτσι ένα ιδιαίτερο 
μεσογειακό ήχο.

Νεανική και Εναλλακτική Σκηνή - Βασ. Σοφίας και Ύδρας 
20.00 Συναυλία Sinful Heaven 

Oι Sinful Heaven είναι ένα ποπ ροκ συγκρότημα με στοιχείαmetalμουσικής. 
Είναι ένα νέο σχήμα που προέκυψε από μουσικούς που μετείχαν σε άλλα συγκροτήματα. 
Όλοι μαθητές λυκείου, με ρεπερτόριο δικών τους συνθέσεων αλλά και  διασκευές 
γνωστών ξένων επιτυχιών. 
Αποτελείται απο 6 μέλη/μουσικούς, Βεδάτ Ζουμπούλ – κιθάρα, Μιχάλης Σαρίκος - 
κιθάρα, Θάνια Παρασκευοπούλου - πλήκτρα, Λυδία Καραγεώργιου - φωνή, Εμμανουέλα 
Δημητριάδου - ντραμς και  Γιώργος Ξυνίδης - μπάσο.

Συναυλία Verba Volant

Οι Verba volant είναι μια μπάντα που ξεκίνησε κάπου το 2013 στη Ξάνθη από μέλη που 
συνευρέθηκαν για το δικό τους ταξίδι στη μουσική πραγματικότητα. Με τη διαμόρφωση 
του κατάλληλου κλίματος γι’ αυτούς, πειραματίζονται στις δικές τους συνθέσεις των 
οποίων το είδος μπορεί να εκφραστεί ως psychedelic, experimental, progressive rock. Η 
μουσική όμως, ηχεί καλύτερα από τα λόγια τους. Τα μέλη της μπάντας: Εώργιος Ντίνου 
(synth) Μπίνιος Γιάννης (lead vocals, acoustic guitar) Σαμαράς Κλέαρχος (electric 
guitar) Καρατσώκης Γιώργος (electric bass) Σιούτης Μπάμπης (percussion)

Συναυλία Rags 

Φοιτητικό συγκρότημα με έδρα την Ξάνθη. Επιρροές από την πειραματική progressive 
αλλά και  την heavy rock σκηνή, με στοιχεία παραδοσιακής μουσικής.

Σκηνή Νησάκι – Ορφέως και Πινδάρου 
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης
19.00 Παρουσίαση Παιδικού Βιβλίου - Αφήγηση: 
«Η παρέλαση των φρούτων»

Kάποτε, στο παρελθόν ή και  στο μέλλον, κάπου κοντά ή απίστευτα μακριά...  
έγινε κάτι τρομερό! Δυο πριγκιπόπουλα έτσι ξαφνικά αποφάσισαν  
να μην ξαναδοκιμάσουν φρούτα!!! Θα  κατορθώσουν ο βασιλιάς και  η βασίλισσα να 
πείσουν τον πρίγκιπα Μηλαστέριο και  την πριγκίπισσα Ροδοφεγγαρένια να αλλάξουν 
γνώμη; Θα αποκαλυφθεί ποιος κρύβεται πίσω από αυτή τη Διατροφική Συνομωσία; 
Ένα μοσχομυριστό φρουτοπαραμύθι για την αξία των φρούτων στη διατροφή μας, που 
όχι μόνο διαβάζεται, αλλά χάρη στις συνταγές του Ανδρέα Λαγού τρώγεται κιόλας…
Αφηγήτρια: Σοφία Τσιάμη, Συγγραφέας 
Οργάνωση: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης, Εκδόσεις Ελληνοεκδοτική

 

Λύκειο των Ελληνίδων  – Παρ/μα Ξάνθης       
19.00 «Στο Χοροστάσι»
Αυλή του Ιερού Ναού Αγ. Βλασίου, στην οδό Βενιζέλου (έναντι Παλιάς Μεραρχίας )
Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης αναβιώνει Παραδοσιακό Χοροστάσι. Τηρώντας την 
παράδοση θα τελεστεί «Μέγας Εσπερινός» ενώ στις 

21:00 θα ακολουθήσει Χοροστάσι (Γλέντι) με την Παραδοσιακή Ορχήστρα του 
Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης. Θα προσφερθούν εδέσματα. Το Χοροστάσι ξεκινά όπως 
παλιά, για να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι και  να το γνωρίσουν οι νεότεροι.  
Σε περίπτωση κακοκαι ρίας μετά τον Μέγα Εσπερινό, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στην αίθουσα Δεξιώσεων «ΔΙΟΓΕΝΗΣ»,  στο 4ο χιλ/τρο Ξάνθης - Λάγους.
Μενού 10 ευρώ κατ’ άτομο εκτός ποτού. 

Δίκτυο Λόγου και  Πράξης  
19.00 Θεατράκι στο Μονοπάτι της Ζωής 

Το  Δίκτυο Λόγου και  Πράξης σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης και  τη 
χορηγία Φροντιστηρίων οργανώνει Λογοτεχνικό Σεμινάριο αφιερωμένο στον Μανόλη 
Αναγνωστάκη 1925 – 2005, με την ευκαι ρία των είκοσι χρόνων από το θάνατό του – 
Εισηγήσεις: «Η μεταπολεμική ποίηση – κοινωνία και  ήθος» Θανάσης Μουσόπουλος, 
συγγραφέας- ποιητής, - Οι φιλόλογοι Ηρακλής Ζωγράφος,... θα  αναφερθούν στη θέση 
της ποίησης και  σε  ποιήματα του Μανόλη Αναγνωστάκη – Θα ακουστεί μελοποιημένη 
ποίηση του τιμώμενου δημιουργού -   Γιατί η Ελληνική Λογοτεχνία έχει βασική θέση στην 
εκπαίδευση μας.
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21.00 Κινηματογράφος …διπλά στο ποτάμι  
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης 
Συνεργασία με το Δίκτυο Λόγου και  Πράξης 
Κινηματογράφος …δίπλα στο ποτάμι 

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και  Παράδοσης, το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους 
Δράμας και  το Δίκτυο Λόγου και  Πράξης προτείνουν μια σειρά προβολών από 
βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, συνολικής 
διάρκειας 75΄, προσφέροντας την εμπειρία της κινηματογραφικής απόλαυσης σε 
έναν ιδιαίτερο, πανέμορφο χώρο… Παράλληλα θα προβληθεί και  η ταινία του Κώστα 
Μαυρομάτη  «Τα τείχη της Ξανθίππης», με διάρκεια 18΄
Οργάνωση: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης, Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους 
Δράμας και  Δίκτυο Λόγου και  Πράξης

Υπαίθριο θέατρο της Κεντρικής Πλατείας της Ξάνθης 
19.30 «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 σας προσκαλεί το Εργαστήρι μας σε αυτή εκδήλωση 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 Εργαστηρίου Tai Chi Chuan 
της Φ.Ε.Ξ στις διάφορες φόρμες του ‘Αυθεντικού’ Yang Στυλ.  Η εκδήλωση είναι ανοιχτή 
στο κοινό της Ξάνθης

Οργάνωση: ΦΕΞ - Εργαστήρι Tai Chi Chuan και    το Παιδικό εργαστήρι Tai Chi Chuan της 
ΦΕΞ

Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης  
20.30 Μουσικοχορευτική βραδιά με το μουσικό σχήμα «Μπάντα Τέτοια» 

Το μουσικό σχήμα «Μπάντα Τέτοια», είναι ένα σύνολο από καλλιτέχνες τεράστιων 
μουσικών δυνατοτήτων που έχει την ικανότητα όπως και  το πλούσιο ρεπερτόριό του, να 
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της κάθε εκδήλωσης. Τα μέλη του μας εντυπωσιάζουν 
κάθε φορά που τους συναντάμε με τη δημιουργική τους φαντασία, τις πρωτότυπες και  
ποιοτικές τους μουσικές εμπνεύσεις που ξεδιπλώνουν επάνω στη μουσική σκηνή. Οι 
ήχοι και  οι ρυθμοί τους πολύ προσεκτικά επιλεγμένοι από τον Ανατολικορωμυλιώτικο 
και  τον Δυτικοθρακικό χώρο, την Μακεδονία, την Ήπειρο και  τον Πόντο, εναλλάσσονται 
ευχάριστα με τραγούδια που όλοι σιγοτραγουδάμε και  μας δίνουν το αποτέλεσμα 
μιας εκρηκτική ατμόσφαιρας που απελευθερώνει το κοινό  και  το παρασύρει σε ένα 
συναρπαστικό χορευτικό ξεφάντωμα.
Μαζί μας στη σκηνή των Εβριτών ο Τσαρμαντίδης Γεράκης  στα πνευστά (κλαρίνο, 
καβάλι, σαξόφωνο), ο Παραπέρογλου Γιώργος στο ακορντεόν, ο Μίχου Γιώργος  στο 
λαούτο και   Γιάννης Τσαρμαντίδης στα κρουστά (νταούλι, τουμπελέκι, ντέφια). 

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 
Λευκού Πύργου και Χασιρτζόγλου στο Parking

Ποντιακή βραδιά παρέα με τον μοναδικό Κώστα Θεοδοσιάδη

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες 
Πατρίδες» -Ιωακείμ Σγουρού απέναντι απο το παρεκκλήσιο 
της Αγίας Παρασκευής (πάνω και  πίσω απο το καφέ Μπλέ).                                                                                                          

Παραδοσιακό γλέντι με μουσικές από όλη την Ελλάδα και  συνέχεια με ρεμπέτικο-λαϊκό 
πρόγραμμα και  αυθεντικές λιχουδιές και  εδέσματα της ανατολής. 

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πρωτοπόροι Λεύκης Ξάνθης 

Ο γνωστός πλέον σε όλους Φίλιππος Δομνίδης μαζί με την καλλιτεχνική του ομάδα, που 
αποτελείται από καταξιωμένους οργανοπαίκτες της Ξάνθης, ξετυλίγουν μπροστά μας 
ένα ρεπερτόριο συνδεδεμένο με τις μνήμες μας, με γνωστά και  αξέχαστα τραγούδια, 
μουσικές αυθεντικές, μελωδίες μοναδικές, που θα οδηγήσουν το κέφι σας σε ρυθμούς 
ξέφρενους.

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η Θράκη»

Ποντιακό γλέντι με τον Τάσο Πετρόπουλο στη λύρα και  το τραγούδι!!! 
Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης» 
Μουσική βραδιά με τους Γώτα Γρίβα, Δημήτρη Δροσάκη  
Κλαρίνο: Νίκος Μακρής  

Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ 

21.30 Παραδοσιακή βραδιά με το χορευτικό εργαστήρι της ΦΕΞ
Μουσική Σκηνή ΦΕΞ – «Εβρίτικη Ζυγιά» Θρακιώτικη βραδιά 

Το χορευτικό εργαστήρι της ΦΕΞ οργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά γλεντιού 
παρουσιάζοντας την υπέροχη παραδοσιακή μουσική της θράκης με το μουσικό σχήμα 
Εβρίτικη Ζυγιά που θα μας θα ταξιδέψουν σε όλες τις γωνιές του Θρακικού χώρου. 
Συμμετέχουν οι μουσικοί: Στράτος Σπύρος,  γκάιντα, καβάλι - Πασόπουλος Στρατής, 
καβάλι, φωνή - Παρτινούδης Αλέξιος, λύρα θράκης - Στράτος Άγγελος, νταούλι, 
τουπερλέκι.
«Από δε του μέλους και  του ρυθμού και  η μουσική πάσα θρακία νενόμισται...»  Στράβων
Οργάνωση: ΦΕΞ - χορευτικό εργαστήρι της ΦΕΞ

Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης, στην αυλή με τα χαμάμ   
22.00 Ένα βλέμμα, ένα χαστούκι &jazz μουσική…με 24 
γράμματα και όχι μόνο…

Η λέσχη ανάγνωσης της ΦΕΞ προτείνει και παρουσιάζει τον συγγραφέα Δημήτρη Βλάχο. 
Για το έργο του και  την παρουσία του στα εδάφη των γραμμάτων  και  των τεχνών  θα 
μιλήσει ο εκπαιδευτικός κ. Αντώνης  Παπακωνσταντινίδης και  ο συγγραφέας. 
Η βραδιά ακολουθεί  πάντοτε τον ρυθμό των λέξεων αλλά μπορεί  και   να λικνιστεί  και   
στο ρυθμό που θα μας χαρίσουν  οι μουσικές της jazz..  Ο  Χρήστος Χατζίδης,  παραγω-
γός του ράδιο Ξάνθη 93,5 «Jazz hour» παρουσιάζει ζωντανά από την αυλή με τα χαμάμ 
μουσικές και  προτείνει μουσικά σχήματα που αξίζει ν’ ακούσετε…      
Οργάνωση: ΦΕΞ - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης – βιβλιοπωλείο Πυργελή 
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Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως 
20.30 Συναυλία Ελένη Τσαλιγοπούλου και boğaz musique
Η Ελένη Τσαλιγοπούλου και  οι boğaz musique, ύστερα από έναν χειμώνα πολύ 
επιτυχημένων εμφανίσεων, ξεκινούν την καλοκαι ρινή τους περιοδεία και  μας προσκαλούν 
σε μία σειρά συναρπαστικών συναυλιών σε ολόκληρη την Ελλάδα!
Με φρέσκο, σαρωτικό ήχο, αγαπημένα τραγούδια και  ερμηνείες που καθηλώνουν, η 
Ελένη Τσαλιγοπούλου και  οι εξαιρετικοί μουσικοί που απαρτίζουν τους bogaz musique, 
παρουσιάζουν αυτό το καλοκαίρι ένα πολύχρωμο ηχητικό τοπίο, λουσμένο στο φως της 
Μεσογείου.
Οι ιδιαίτερες ηλεκτρικές κιθάρες και  τα τύμπανα με τα κρουστά συναντιούνται με το 
κανονάκι, το βιολί και  τους μπαγλαμάδες, σε έναν μεθυστικό μουσικό διάλογο ανάμεσα 
στη φλόγα της Ανατολής και  το πάθος της Δύσης. Με σεβασμό στην  παράδοση αλλά 
και  ανοιχτοί στον πειραματισμό, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και  οι boğaz musique 
συνδημιουργούν έναν καλοδουλεμένο, διαφορετικό και  ήδη εδραιωμένο και  δοκιμασμένο 
ήχο, τον   “boğaz” ήχο, που μέσα του συμπλέουν οι πολλοί και  διαφορετικοί πολιτισμοί της 
Μεσογείου σε ένα γοητευτικό μουσικό χαρμάνι. 
Οι boğaz musique είναι οι:
Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου - κιθάρες, μπαγλαμά, Βαγγέλης Καλαμάρας – τύμπανα, 
Αριστείδης Χατζησταύρου – κιθάρες, Απόστολος Τσαρδάκας - κανονάκι, βιολί Χάρης 
Κελλάρης – κοντραμπάσο, Αργύρης Διαμαντής – κρουστά
Ηχοληψία - Τάκης Σπυρόπουλος
Φωτισμοί - Νεκταρία Εμμανουηλίδου
Φωτογραφίες: Τάσος Βρεττός
Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Νεανική και Εναλλακτική Σκηνή - Βασ. Σοφίας και Ύδρας 
21.00 Συναυλία The Dreamers

Οι The Dreamers είναι ένα εφταμελές indie/garage rockσυγκρότημα από την Καβάλα. Τα 
μέλη του συγκροτήματος είναι οι:

Τότα Ευλαβή – φωνή, Αλέξανδρος Κυριλλίδης – μπάσο, Νίκος Μπακιρτζής - κιθάρα, φωνή, 
Δημήτρης Φραντζής - κιθάρα, μαντολίνο, φωνή, Λεντιόν Κώστα –τύμπανα, Κώστας Μπακιρ-
τζής –πλήκτρα, Κωνσταντίνος Κουτσουπάκης  - τρομπέτα

Παρέα από τα σχολικά τους χρόνια και  έχοντας ένα κοινό όνειρο και  πάθος όσον αφορά στη 
μουσική, δημιούργησαν το συγκρότημα, The Dreamers. Σταδιακά, ξεκίνησαν τις εμφανίσεις 
σε διάφορα μουσικές σκηνές και  φεστιβάλ της χώρας. Το ρεπερτόριο τους είναι ένα μείγμα 
των προσωπικών ακουσμάτων του κάθε μέλους, με στοιχεία από τη σύγχρονη indieκαι  
garage rock σκηνή, όπως και  την κλασσική εποχή του rockn’ roll. 

Το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ, με 13 δικές τους συνθέσεις, ηχογραφήθηκε στην Καβάλα, 
μιξαρίστηκε και  κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη. 

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του βήματος, ο στόχος της μπάντας είναι οι συνεχείς εμφα-
νίσεις στην Ελλάδα και  το εξωτερικό με το σκοπό να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και  
γενικότερα τη δική τους μουσική προσέγγιση. 

Συναυλία Just Kidding

Οι Just Kidding πρωτοεμφανίστηκαν πριν από μια πενταετία στην Καβάλα.
Επηρεασμένοι από lounge jazz – atin – fusion – disco - funk και  ακούσματα των δεκαετιών 
40s 50s 60s 70s και  90s επιστρέφουν με δικές τους συνθέσεις.
Ένα παιχνίδι μελωδιών και  ρυθμικών μοτίβων με βασικό στοιχείο τον 
αυτοσχεδιασμό έρχεται να δώσει μια διαφορετική νότα....
Μέλη: Χρήστος Κυριακού – κιθάρα, Γιώργος Φίτσιος - πιάνο, πλήκτρα, τρομπέτα, Άρης 
Ζαρκινός – τύμπανα 

Ορφέως και  Πινδάρου  

Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για τα προβλήματα και  τις ανάγκες 
των παιδιών αλλά και  του γενικότερου πληθυσμού, επισκέπτονται απομακρυσμένα χωριά 
και  σχολεία με εθελοντές γιατρούς, προκειμένου να πραγματοποιήσουν προληπτικές 
ιατρικές εξετάσεις και  εμβολιασμούς.
Για την ενίσχυση της Οργάνωσης και  την αγορά εμβολίων το διάστημα των Γιορτών της 
Παλιάς Πόλης θα πωλούνται προϊόντα της Οργάνωσης 

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης 
Δίκτυο Λόγου και  Πράξης  
19.00 Θεατράκι στο Μονοπάτι της Ζωής 

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης – Αφήγηση Παραμυθιών για 
μικρούς και  μεγάλους από  τους «ΠαραμυθοΘράκες». Μια φορά κι έναν και ρό μια παρέα 
φίλων που αγαπά τα λαϊκά παραμύθια έφτιαξε την ομάδα “ΠαραμυθοΘράκες”. Από τότε 
ανταμώνουμε, μικροί και  μεγάλοι, και  αφηγούμαστε παραμύθια, με το δικό μας τρόπο και  
τη δική σας βοήθεια. Για να γίνει αφορμή το παραμύθι να ζήσουμε όλοι καλύτερα...
Με την υποστήριξη της Ακαδημίας Ποίησης και  Παραμυθιού http://poetry-folktale-
academy.gr/

20.30 Τρείς νέες ποιητικές φωνές της Πόλης - Αγοράς της Ξάνθης υπό την εκδοτική 
σκηνοθεσία των Εκδόσεων ΣΠΑΝΙΔΗ διατηρούν την έμπνευσή τους και  τολμούν να 
επικοινωνήσουν στην αποικία του πολιτισμού. Ένας σπάνιος ποιητικός ανθός, λεπταισθησίας 
και  τρυφερότητας σημαδεύει ανεξίτηλα τα ίχνη της συνέχειάς μας στο θεατράκι της ζωής.

Αλεξάνδρα Χρηστακίδου, Άννα Ζανιδάκη, Χάρις Καρακατσάνη, με κόπο και  ευθύνη, 
συνυπάρχουν, συνομιλούν και  ανταλλάζουν εμπειρίες, σκύβοντας ευλαβικά πάνω στο χαρτί.

Λύκειο των Ελληνίδων  – Παρ/μα Ξάνθης       
19.30 «Παιχνιδοτράγουδα»

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης, Αγ. Γεωργίου 1,  Αυλή

Τα παιδιά της παραδοσιακής χορωδίας του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης και  η δασκάλα 
τους κ. Εύα Ξανθοπουλίδου παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια και  τραγουδούν. Καλούν όλα 
τα παιδιά να γνωρίσουν τα αλλοτινά παιχνίδια που ήταν κυρίως ομαδικά, ψυχαγωγούσαν 
και  αυτοδιαπαιδαγωγούσαν τα παιδιά, τα βοηθούσαν να δοκιμάζουν  και  να ασκούν τις 
δυνάμεις τους, ανταγωνίζονταν σωστά, πειθαρχούσαν στους κανόνες, έφτιαχναν χαρακτήρα, 
δημιουργούσαν προσωπικότητα, κοινωνικοποιούνταν, ασκούσαν το σώμα και  το πνεύμα 
τους και  κρατιόταν σε καλή φυσική κατάσταση.
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Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης

20.00 «Μνημεία και  πολιτισμός …»Με 24 γράμματα και όχι 
μόνο…

Η λέσχη ανάγνωσης της ΦΕΞ προτείνει και παρουσιάζει την Αικατερίνη Σ. Μάρκου.  Την 
επιστήμονα που προσωπογραφεί και  αποτυπώνει την ιστορία μέσα από το πέρασμα των 
ανθρώπων.  Αποτυπώνει τις λέξεις, τις συνήθειες , τις αλήθειες χωρίς να προσθέτει 
ή να αφαιρεί κάτι, χαρίζοντας σε όλους μας την γνώση μέσα από την ανάγνωση. Οι 
παραγωγοί του Ράδιο Ξάνθη 93,5 μας συστήνουν μουσικούς, παραγωγές τους, και  θα 
μας ταξιδέψουν μουσικά στο χώρο των Βαλκανίων και  της Ανατολής.
Η Αικατερίνη Σ. Μάρκου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα ιστορίας και  εθνολογίας 
του Δ.Π.Θ. Τα διδακτικά και  επιστημονικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται στο πλαίσιο 
της ιστορικής-κοινωνικής ανθρωπολογίας και  της εθνολογίας του βαλκανικού χώρου 
και  πιο συγκεκριμένα αφορούν τα ζητήματα ταυτότητας, θρησκείας, μνήμης, χώρου, 
καθώς και  σε θέματα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως τουριστικού 
προϊόντος …
Οργάνωση: ΦΕΞ - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης – βιβλιοπωλείο Πυργελή 

Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης  
20.30 Συντροφιά με τον «Ακριτικό Ήχο»

Από την Ορεστιάδα μας έρχεται σήμερα το μουσικό συγκρότημα «Ακριτικός ήχος». Ένα 
φρέσκο σχήμα με παλαιό και  γνώριμο όμως ήχο και  με τεράστιο μουσικό ρεπερτόριο. 
Ένας μοναδικός πυρήνας τέχνης και  πολιτισμού, όπου η πείρα συναντά το ταλέντο 
και  οι γνώσεις το μεράκι. Μια προσπάθεια ιχνηλασίας στα παραδοσιακά μονοπάτια, με 
έντονη τη διάθεση αναζήτησης και  πειραματισμού.
Εφαλτήριο τους σίγουρα η βιωματική τους θρακιώτικη μουσική, το πρόγραμμα τους 
όμως πολυσυλλεκτικό, το οποίο μάλιστα φροντίζουν επιμελώς να εμπλουτίζεται με 
διαχρονικά ελληνικά μουσικά δημιουργήματα, όπως αυτά είναι επηρεασμένα από την 
γεωγραφική τους προέλευση, αρκεί να ταιριάζουν στη φιλοσοφία και  στις  αξίες τους. 
Τον «Ακριτικό Ήχο» αποτελούν οι μουσικοί: Μιχαηλίδης Κώσταντίνος (κλαρίνο), 
Κωσταντινίδης Ζήσης (πλήκτρα), Τσομπανίδης Γιώργος (Ούτι-βιολί), Αμυγδαλάς 
Θεόδωρος, (κρουστά) Κωσταντινίδης Παναγιώτης (τραγούδι). Τέλος την αντρική αυτή 
μουσική μπάντα στολίζουν με τη γεμάτη θέρμη φωνή τους η Ευθυμία Καλεντζίδου και  η 
Ειρήνη Πετρίδου.

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 
Λευκού Πύργου και Χασιρτζόγλου στο Parking

Ποντιακή βραδιά παρέα με τον Γιώργο Σιαμλίδη στο Τραγούδι και  τον Νίκο 
Μαραγκοζίδη στη Λύρα     

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες 
Πατρίδες» -Ιωακείμ Σγουρού απέναντι απο το παρεκκλήσιο 
της Αγίας Παρασκευής (πάνω και  πίσω απο το καφέ Μπλέ).                                                                                                                         

Μικρασιάτικο γλέντι και  συνέχεια με ρεμπέτικο-λαϊκό πρόγραμμα. Οι ήχοι της 
Ανατολής από την Καππαδοκία μέχρι την Σμύρνη συντροφιά με εκλεκτούς μεζέδες.

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πρωτοπόροι Λεύκης 
Ξάνθης 

Έτσι απλά, για να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας, ¨οι Πρωτοπόροι¨ θα φιλοξενήσουμε 
ένα τοπικό παραδοσιακό σχήμα, τον Θρηίκιο Ήχο. Η ξεχωριστή μελωδία της γκάιντας 
που εξημερώνει τα πάθη και  δίνει ελπίδα για ζωή, συνοδευόμενη και  από άλλους 
ξανθιώτες  παραδοσιακούς οργανοπαίκτες θα μας χαρίσουν μια μοναδική θρακιώτική 
βραδιά. Η κουλτούρα, τα ακούσματα, οι χοροί, τα κάθε λογής βιώματα, εναρμονίζονται 
άριστα και  αποδίδουν τέρψη ψυχής. Τον Θρηίκιο Ήχο απαρτίζουν οι μουσικοί:
Ηρακλής Ψωμαδόπουλος - γκάιντα, 
Παναγιώτης Κολοβός - κλαρίνο
Αλέξης Κοκαλίδης - θρακιώτικη λύρα
Τάσος Δασκαλόπουλος - λαούτο
Γιώργος Παπαδόπουλος - κρουστά. 

Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Απαράδεκτοι» 
22:30 Βραδιά ΚΑΡΑΟΚΕ

Στο πιο Απαράδεκτο καραόκε θα κερδίσει το κέφι και  όχι απαραίτητα η καλύτερη φωνή! 
Σας περιμένουμε! 

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η Θράκη»

Παραδοσιακή  βραδιά με θρακιώτικο περιεχόμενο!
Βαγγέλης Δωρόπουλος - γκάιντα, καβάλι
Γιώργος Ζιώγας - τραγούδι
Γιάννης Κυριακίδης - ακκορντεόν, τραγούδι
Γιάννης Καναργιέλης - κρουστά 
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Πολιτιστικός Σύλλογος “Βάτραχοι” 
 ¨Οδός Πινδάρου

Party 
We love 90s vol 5
Welove 90s .Το party που έγινε αγαπημένη συνήθεια , ακόμα πιο κιτς και  ακόμα πιο 
90ς από κάθε άλλη χρονιά!

Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης»

Μουσική βραδιά με τους Αντώνη Κυριτζή, Σάκη Ντίνα 
Κλαρίνο: Βαγγέλης Τσιλιγγίρης 

Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ 
21.30 Θρακιώτικη παραδοσιακή βραδιά 

Το χορευτικό εργαστήρι της ΦΕΞ οργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά γλεντιού, 
παρουσιάζοντας την υπέροχη παραδοσιακή μουσική της Θράκης.  Φαγητό, ποτό, 
μουσική και  πολύ χορός στο σπίτι πολιτισμού της Φ.Ε.Ξ.
«Από δε του μέλους και  του ρυθμού και  η μουσική πάσα θρακία νενόμισται...»  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.
Οργάνωση: ΦΕΞ - Χορευτικό εργαστήρι της ΦΕΞ

Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης 
22.00  Συναυλία με τους UNDERHILL WEST

Η λέσχη ανάγνωσης της ΦΕΞ προτείνει και παρουσιάζει την Αικατερίνη Σ. Μάρκου.  
Την επιστήμονα που προσωπογραφεί και  αποτυπώνει την ιστορία μέσα από το 
πέρασμα των ανθρώπων.  Αποτυπώνει τις λέξεις, τις συνήθειες , τις αλήθειες χωρίς 
να προσθέτει ή να αφαιρεί κάτι, χαρίζοντας σε όλους μας την γνώση μέσα από την 
ανάγνωση. Οι παραγωγοί του Ράδιο Ξάνθη 93,5 μας συστήνουν μουσικούς, παραγωγές 
τους, και  θα μας ταξιδέψουν μουσικά στο χώρο των Βαλκανίων και  της Ανατολής.
Η Αικατερίνη Σ. Μάρκου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα ιστορίας και  εθνολογίας 
του Δ.Π.Θ. Τα διδακτικά και  επιστημονικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται στο πλαίσιο της 
ιστορικής-κοινωνικής ανθρωπολογίας και  της εθνολογίας του βαλκανικού χώρου και  πιο 
συγκεκριμένα αφορούν τα ζητήματα ταυτότητας, θρησκείας, μνήμης, χώρου, καθώς και  σε 
θέματα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως τουριστικού προϊόντος…

UNDERHILL WEST

Oι γνωστοί για την μουσική τους δραστηριότητα και  τα πρωτοποριακά τους δρώμενα 
στην πόλη μας Underhill West,  πιο δυναμικοί και  ανανεωμένοι από ποτέ, έρχονται για 
μία μαγευτικά χορευτική βραδιά στην Αυλή με τα Χαμαμ στα πλαίσια εκδηλώσεων της 
ΦΕΞ για τις Γιορτές Παλιάς Πόλης. Μετά το πλήθος των καλοκαι ρινών τους εμφα-
νίσεων, οι ξανθιώτες «κατωλοφίτες» επιλέγουν μουσικές από τις δημιουργίες τους 
των τελευταίων δέκα χρόνων, γνωστή ξένη rock ‘n’ roll / dance / blues και soul σε ένα 
event που μόνο αυτοί ξερουν να συνθέτουν και  να προβάλουν με την ξεχωριστή τους 
πινελιά!...Μή το χάσετε!..
Οργάνωση: ΦΕΞ  - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης – βιβλιοπωλείο Πυργελή 

Σαββάτο 5 Σεπτεμβρίου 
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως 
20.30 Συναυλία Okee' Dokee

Οι Okee' Dokee είναι ένα πενταμελές συγκρότημα, που δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο 
του 2011.Ο αρχικός σκοπός της μπάντας ήταν να παρουσιάζει ζωντανά, διασκευές 
τραγουδιών, επιλεγμένα απο διάφορα είδη μουσικής, σύμφωνα με τις μουσικές τους 
προτιμήσεις και  επιρροές. Σήμερα, μετά από πολλές εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις 
και  παρουσιάζοντας διασκευές που κινούνται απο τον χώρο της funk και  soul μέχρι 
το Hard Rock, συμπεριλαμβάνουν τις δικές τους συνθέσεις στον πρώτο προσωπικό 
τους δίσκο με τίτλο ''Seeking Liberation'', που περιλαμβάνει 9 κομμάτια.,   τους δίσκο 

.

Συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου 

O αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακωνσταντίνου ετοιμάζεται για ένα μουσικό 
παιχνίδι,  στην Ξάνθη όπου οι πάσες από τραγούδι σε τραγούδι θα έχουν σταθμούς σε 
αγαπημένα του κομμάτια αλλά και  απρόβλεπτες επιλογές.
Ο πλέον αγαπητός συναυλιακός καλλιτέχνης των τελευταίων σαράντα χρόνων, 
διατηρεί σταθερά δυνατή την φλόγα της σκηνικής του παρουσίας και  μας προσκαλεί 
σε μια συναυλία  που θα  προσφέρει  συγκίνηση και  δυναμισμό, εκτόνωση και  
σκέψη. 
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου κουβαλάει πάντα την κληρονομιά των συνεργασιών 
του, με σπουδαίους συνθέτες, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Λοίζος, ο 
Θάνος Μικρούτσικος και  ο Νικόλας Άσιμος μεταξύ άλλων και  έχει τραγουδήσει 
ποιητές όπως ο Τάσος Λειβαδίτης, ο Νίκος Καββαδίας, ο Αλκης Αλκαίος, ο Κώστας 
Καρυωτάκης αλλά και  σπουδαίους στιχουργούς όπως ο Κώστας Τριπολίτης και  ο 
Οδυσσέας Ιωάννου. 
Με μια φωνή που ηχεί μοναδικά τρυφερή και  άλλες στιγμές ανατριχιαστικά 
εκρηκτική με την γνήσια ροκ σκηνική του παρουσία ξέρει να στήνει πάντα συναυλίες 
που στάζουν ιδρώτα και  έχουν κάθε φορά απρόβλεπτο χαρακτήρα. 
Μαζί του οι:
Ανδρέας Αποστόλου - πιάνο, Στέφανος Δημητρίου- Drums, Βαγγέλης Πατεράκης 
ηλεκτρικό μπάσο, Μαίρη Μπρόζη – βιολί, τραγούδι, Γιάννης Αυγέρης – κιθάρες, 
πνευστά, Αλέξανδρος  Μπίτος - επιμέλεια ήχου, Γιάννης Δίπλας - επιμέλεια φώτων, 
Αντρέας Αποστόλου- ενορχήστρωση 

Νεανική και Εναλλακτική Σκηνή - Βασ. Σοφίας και Ύδρας 
20.00 Συναυλία Studio Music Box

Οι μαθητές και  οι καθηγητές του Studio Music Box συμμετέχουν για άλλη μια χρονιά 
στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης. 

Συναυλία RiVO

Οι RiVO είναι ένα ελληνικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2013 από μία 
«μουσική παρέα» φοιτητών στην Κομοτηνή.
Μέλη: Βάγια Ζυγογιάννη – φωνή, Γεράσιμος Αδαμακόπουλος - μπάσο, φωνητικά, 
Νίκος Κουτσογιάννης – ντραμς, Διονύσης Στρακόσιας - ηλεκτρική κιθάρα, Φώτης 
Πατρονίδης - ηλεκτρική κιθάρα
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Ορφέως και  Πινδάρου  

Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για τα προβλήματα και  
τις ανάγκες των παιδιών αλλά και  του γενικότερου πληθυσμού, επισκέπτονται 
απομακρυσμένα χωριά και  σχολεία με εθελοντές γιατρούς, προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και  εμβολιασμούς.
Για την ενίσχυση της Οργάνωσης και  την αγορά εμβολίων το διάστημα των Γιορτών της 
Παλιάς Πόλης θα πωλούνται προϊόντα της Οργάνωσης 

Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης στην αυλή με τα χαμάμ  
19.30 Ψωμιά γεμιστά με παραμύθια… και «σαν θερινό 
σινεμά»

Δυο αδέρφια παίζουν και  ονειρεύονται. Ένα άλογο τρέχει σαν τον άνεμο. Μια κουζίνα  
όπου ψήνονται  θαύματα. Γλυκά ψωμιά γεμιστά με παραμύθια. 
Κι από το παιχνίδι στο όνειρο, βήμα το βήμα τα δυο αδέρφια  και  όλοι εσείς 
συνταξιδιώτες σ’ ένα όνειρο μαζί με την συγγραφέα Δήμητρα Πυργελή..
Παιδιά βάλτε πρόχειρα κι ελάτε να ζυμώσουμε ψωμά με παραμύθια… με τον σεφ 
Γρηγόρη Καργάκο και  την παρέα του εργαστηρίου μαγειρικής της Φ.Ε.Ξ.
Στη συνέχεια η κινηματογραφική λέσχη της ΦΕΞ μας προτείνει ταινίες «σαν θερινό 
σινεμά» στην αυλή με τα χαμάμ..
Οργάνωση: ΦΕΞ &εργαστηρίου μαγειρικής της ΦΕΞ - Λαογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο Ξάνθης – βιβλιοπωλείο Πυργελή 

Δίκτυο Λόγου και  Πράξης  
20.00 Θεατράκι στο Μονοπάτι της Ζωής 

Το Δίκτυο Λόγου και  Πράξης παρουσιάζει μια αλλιώτικη μουσική βραδιά. 
Απολαμβάνουμε τις μουσικές  (και  όχι μόνο) του  Μανόλη Ρασούλη με όχημα τους 
δίσκους βινυλίου και  οδηγό το Βασίλη Μπουζούρη

Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης  
20.30 Μια βραδιά με το «Θρηικίο Ήχο»

Αν θέλετε να απολαύσετε κάτι αλλιώτικο, μια μουσική παρέα που να ξεχειλίζει στιλ 
και  να εκπέμπει τόνους διέγερσης και  πάθους αληθινού. Αν θέλετε να ζήσετε μια 
μουσική διαδρομή γεμάτη εναλλαγές και  όμορφες εκπλήξεις, κάτι το ζωντανό, που 
να το νιώσετε και  να γίνεται με αυτό ένα.  Αν θέλετε να ταξιδέψετε στο χρόνο και  να 
μεταφερθείτε σε αλλοτινές Ορφικές εποχές. Αν τα κοινότυπα στέκια σας κούρασαν. 
Ετοιμαστείτε λοιπόν! Το ανερχόμενο Ξανθιώτικο μουσικό σχήμα «Θρηικίος Ήχος» σας 
περιμένει. Ελάτε να χορέψετε, να ζήσετε εθισμούς δίχως αύριο, και  να εγκλωβιστείτε 
σε μια δίνη αναπόφευκτα τρελή.
Είναι άραγε αρκετά κάποια αρχέγονα μουσικά όργανα για να συνθέσουν μια γλυκιά 
μουσική παράνοια; Μην αναρωτιέστε καθόλου. Επί σκηνής, ο Ηρακλής Ψωμαδόπουλος 
στη Γκάιντα και  στο καβάλι,  ο Αλέξης Κοκκαλίδης στο τραγούδι και  στη λύρα Θράκης, 
ο Τάσος Δασκαλόπουλος στο λαούτο και  ο  Γιώργος Παπαδόπουλος στα κρουστά, μαζί 
με τον Παναγιώτη Κολοβό στο κλαρίνο, δίνουν μια απάντηση σε όλους εμάς. 

Λύκειο των Ελληνίδων  – Παρ/μα Ξάνθης       
Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης, Αγ. Γεωργίου 1, αρχή της οδού  Βενιζέλου και  
αυλή Λυκείου                                                                                                                                                       
20.30 «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 εμπεριέχει χορό, πολεμική τέχνη, φιλοσοφία, άθληση και  εκπαίδευση. Μετά την επίδει-
ξη θα ακολουθήσει δωρεάν μάθημα στην  αυλή του Λυκείου.

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης  
(Λευκού  Πύργου και Χασιρτζόγλουστο Parking)

Ποντιακή βραδιά με τον Αδάμ Αποστολίδη και  τον Γιώργο Παπαγιαννίδη στο  Τραγούδι και  
τον Γιώργο  Αποστολίδη στη Λύρα                     

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες 
Πατρίδες» -Ιωακείμ Σγουρού απέναντι απο το παρεκκλήσιο 
της Αγίας Παρασκευής (πάνω και  πίσω απο το καφέ Μπλέ).                                                                                                                      

Παραδοσιακό γλέντι με μουσικές από όλη την Ελλάδα και  συνέχεια με ρεμπέτικο-λαϊκό 
πρόγραμμα και  αυθεντικές λιχουδιές και  εδέσματα της ανατολής. 

 
Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πρωτοπόροι Λεύκης 
Ξάνθης 

Το «πρωτοποριακό» στέκι φιλοξενεί δύο εξαιρετικούς μουσικούς, που χρόνια τώρα 
είναι περιζήτητοι στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συνυπάρχουν για δυο μοναδικές 
βραδιές κουλτούρας και  πολυπολιτισμικών βιωμάτων. Τον Τάσο Κυριαζίδη και  τον Ηλία 
Καραχριστοδούλου.  Δεξιοτέχνες ο καθένας με το δικό του πληθωρικό ταλέντο, ενώνουν τις 
ιδιοσυγκρασίες τους και  αποδίδουν φανταστικά ηχοχρώματα με την μοναδική φωνή της 
Σίας Φυτοπούλου. Οι σπουδαίοι αυτοί καλλιτέχνες, ξετυλίγουν μπροστά μας ένα ξεχωριστό 
ποικίλο ρεπερτόριο που θα μείνει αξέχαστο.

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η Θράκη»                                
                                                                                                                                   
Παραδοσιακό παναύρ’ με γκάιντες, κλαρίνα, τραγούδια και  όργανα πολλά! Ελάτε να 
χορέψουμε μέχρι τελικής πτώσης! 
Βαγγέλης Δωρόπουλος – γκάιντα, καβάλι         
Νίκος Ζάρκος - κλαρίνο                         
Γιάννης Κυριακίδης– ακκορντεόν, τραγούδι 
Γιάννης Καναργιέλης - κρουστά
Γιώργος Ζιώγας - τραγούδι              
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Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης»

Μουσική βραδιά με τους Γιώργο Γραβάνη, Σπύρο Γιαννιό   
Κλαρίνο: Νίκος Μακρής 

Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ 
21.30 Salsa Latin Night

Δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της νέας χορευτικής περιόδου και   με αφορμή τις 
γιορτές της Παλιάς Πόλης, σας προσκαλούμε να περάσετε μαζί μας ένα υπέροχο χορευτικό 
βράδυ…   
Στο Σπίτι του Πολιτισμού της ΦΕΞ, οι στίχοι θα εναλλάσσονται σε ρυθμούς Salsa, Bachata, 
Kizomba, υπενθυμίζοντας ότι για το Εργαστήρι Salsa Latin 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! 
Μη θεωρείστε τίποτα σίγουρο και  τίποτα δεδομένο, γιατί και  αυτή η βραδιά, θα καίει!!!  
Εργαστήρι Latin Salsa - Μαθήματα εκμάθησης Λατινοαμερικάνικων χορών για αρχάριους 
και  προχωρημένους. Διδάσκονται οι χοροί SalsaCubana, Merengue-bachata  Υπεύθυνος: 
Ιωαννίδης Βασίλης τηλ.  6948538539
Οργάνωση: ΦΕΞ - Εργαστήρι Latin Salsa της ΦΕΞ

Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ (1ος όροφος) 
22.00 Tango Seminarios y Milonga “El Barrio Antiguo” con 
exhibición 

Η ομάδα Tango Aires της ΦΕΞ, στα πλαίσια των Γιορτών Παλιάς Πόλης Ξάνθης, διοργανώ-
νει την πρώτη Milonga “El Barrio Antiguo” (22:00) της νέας χορευτικής χρονιάς, με επίδειξη 
από τους IvonCarolinaκαι Αλέξανδρο Παλαιολόγο. Θα προηγηθούν από τους ίδιους, σεμινά-
ρια Tango για επίπεδο αρχαρίων (17:15 – 18:45) και  για επίπεδο μεσαίων-προχωρημένων 
(19:15 – 20:45) στο Σπίτι Πολιτισμού της Φ.Ε.Ξ, στον 1ο όροφο.

Φορέστε το χαμόγελό σας και  ελάτε να «βαδίσετε» στα μουσικοχορευτικά μονοπάτια του 
Αργεντίνικου Tango, Μνημείoυ Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας απο την 
Unesco. 
Εργαστήρι Tango - «TangoAires»: Μαθήματα εκμάθησης Αργεντίνικου Tango για αρχάριους 
και  προχωρημένους. Το εργαστήριο οργανώνει ακόμη milongas, festivals, ποιητικές βρα-
διές και  άλλες δράσεις φέροντας τους ενδιαφερόμενους κοντά στην αργεντίνικη κουλτού-
ρα.
Υπεύθυνος  επικοινωνίας :  Γιάννης Δάφνης τηλ. 6948878929
Οργάνωση: ΦΕΞ - ομάδα Tango Aires της ΦΕΞ

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 
«Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης -  
Όσο υπάρχουν άνθρωποι-Τρέχουμε μαζί για το Συνάνθρωπο»

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός-Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης σε συνεργασία με το Κέντρο 
Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης διοργανώνει, Λαϊκό Αγώνα Δρόμου 5.000 μέτρων και  Μαθητικό 
Αγώνα Δρόμου Μαθητών Δημοτικού 1.000 μέτρων με το σύνθημα «Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός–Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης-Όσο υπάρχουν άνθρωποι-Τρέχουμε μαζί για το 
Συνάνθρωπο»,προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα, φάρμακα, ιματισμός, σχολικά είδη 
και  λοιπά είδη πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της πόλης 
μας και  της ευρύτερης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. 
Επειδή, στη δύσκολη αυτή συγκυρία και  όπου υπάρχει ανάγκη, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-
ρός-Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης βοηθά και  συμπαραστέκεται καθημερινά και  έμπρακτα 
στο συνάνθρωπο, καλούμε όλους όσους θέλουν να βοηθήσουν στο έργο μας και  μέσω 
αυτού τους συνανθρώπους μας, να συμμετέχουν στους αγώνες με την προσφορά των 
παραπάνω ειδών αλλά και  για όσους επιθυμούν με την προσφορά οικονομικής ενίσχυσης 
οποιουδήποτε ποσού. 

Η διεξαγωγή των αγώνων θα πραγματοποιηθεί με την εθελοντική υποστήριξη του 
Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων Ξάνθης «XANTHI RUNNERS».

Οι αγώνες που θα διεξαχθούν είναι οι εξής:

11.00 Λαϊκός Αγώνας 5.000 μέτρων 
Εκκίνηση και  τερματισμός: Θα γίνουν στην Κεντρική Πλατεία της πόλης. 
Διαδρομή: Θα ακολουθήσει κυκλική πορεία. Συγκεκριμένα: Κεντρική Πλατεία, Βασ. Κων/
νου, Βασ. Σοφίας, Λεωφόρος Στρατού, Λευκίππου, Δράμας, 28ης Οκτωβρίου, Κεντρική 
Πλατεία. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει ρύθμιση της κυκλοφορίας από την 
Τροχαία Ξάνθης καθώς και  υγειονομική κάλυψη από  τους εθελοντές και  τις εθελόντριες 
του Περιφερειακού Τμήματος Ξάνθης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 
Ο δρόμος είναι ανοιχτός λαϊκός αγώνας και  επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών και  αθλητρι-
ών ανεξαρτήτου ηλικίας.  

12.00 Μαθητικός Αγώνας Μαθητών Δημοτικού 1.000 μέτρων 
Μήκος της διαδρομής: 1.000 μέτρα 
Εκκίνηση και  τερματισμός: Θα γίνουν στην Κεντρική Πλατεία της πόλης. 
Διαδρομή: Θα ακολουθήσει κυκλική πορεία με εκκίνηση και  τερματισμό την Κεντρική 
Πλατεία. Συγκεκριμένα: Κεντρική Πλατεία, Μιχ. Καραολή, Κουγιουμτζόγλου, Μπρωκούμη, 
28ης Οκτωβρίου, Κεντρική Πλατεία. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει ρύθμιση της 
κυκλοφορίας από την Τροχαία Ξάνθης καθώς και  υγειονομική κάλυψη από τους εθελοντές 
και  τις εθελόντριες του Περιφερειακού Τμήματος Ξάνθης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Προϋπόθεση συμμετοχής στους αγώνες είναι η εκ μέρους των συμμετεχόντων, κατά την 
εγγραφή τους και  την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής στον αγώνα, προσφορά τροφί-
μων, φαρμάκων, ιματισμού, σχολικών ειδών και  λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης. Όσοι 
επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες με την προσφορά οικονομικής ενίσχυ-
σης οποιουδήποτε ποσού. 

Εγγραφές: 
•	 Από την Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015, έως και  την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015, 

από τις 19.00 έως τις 21.00, στον 5ο Παιδικό Σταθμό-Πλατεία Μητροπόλεως.
•	 Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015, από τις 10.00 έως 14.00 και  από τις 18.00 έως τις 

20.00, στην Κεντρική Πλατεία.
•	 Την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων δηλαδή την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015, από 

τις  8.30 έως 10.30, στην Κεντρική Πλατεία. 

Με την εγγραφή τους, οι συμμετέχοντες θα παραλαμβάνουν τον αριθμό του αγώνα τον οποίο 
πρέπει να έχουν τοποθετημένο στο στήθος κατά τη διάρκεια του αγώνα

Πληροφορίες: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός-Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης, Βενιζέλου 1, 
Ξάνθη.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2541027258, 6937451003. 
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Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως 
20.30 Συναυλία Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη 
Επαρχίας Ελασσόνας  - Αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη

Ο Σύλλογος Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη επαρχίας Ελασσόνας, δημιουργήθηκε προς 
τιμήν του μεγάλου λαϊκού βάρδου για τα 50 χρόνια προσφοράς του, στο ελληνικό 
τραγούδι και  από την μεγάλη αγάπη του κόσμου.  
Ο σκοπός του συλλόγου είναι η γνώση, η διάδοση και  η διάσωση των τραγουδιών του, 
ώστε να γνωρίσουν και  οι νεότερες γενιές ποιος ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης και  τι 
προσέφερε στον ελληνικό λαό με τα τραγούδια του και  γενικά στον πολιτισμό.  
Παίζουν οι μουσικοί: Παναγιώτης Ζιώγας – μπουζούκι, Βάιος Λιάνος – αρμόνιο, 
Παντελής Γεγγενίδης – ντραμς, στο τραγούδι οι Γιώργος Ροδακίδης και  Δημήτρης 
Μιχαηλίδης  

22.30 Συναυλία Γιάννης Χατζόπουλος και Band

Ο ανερχόμενος ξανθιώτης καλλιτέχνης με την πρώτη του προσωπική δουλειά με τίτλο 
«Μια εικόνα», κατάφερε με το τραγούδι «Πως πίστεψα σε σένα» να βγει νούμερο 2 στα 
charts του Απριλίου του 2009 και  στις 70 καλύτερες ξένες και  ελληνικές επιτυχίες του 
2009.Υπογράφει σε μουσική και  στίχους τα τραγούδια του και  μαζί με την ορχήστρα 
του, θα σας ταξιδέψει με τα δικά του τραγούδια άλλα και  με γνωστές διασκευές 
αγαπημένων τραγουδιών.
Στο πρόγραμμα του θα ακούσετε εκτός από τα δικά του τραγούδια από το προσωπικό 
album «Μια εικόνα», ελληνικές και  ξένες επιτυχίες σε έντεχνο ποπ-ροκ ήχο, 
διασκευασμένες μοναδικά με το δικό του στυλ. Οι εμφανίσεις του Γιάννη Χατζόπουλου 
χαρακτηρίζονται από πολύ κέφι, αμεσότητα με το κοινό άλλα και  χιούμορ καθώς 
κάθε εμφάνιση περιλαμβάνει χιουμοριστικά τραγούδια και  αφηγήσεις άλλα και  
αυτοσχεδιασμούς.
Γιάννης Χατζόπουλος - /Φωνή
Γιώργος Μελίτος - Μπάσο
Γιάννης Δεληγιάννης - Τύμπανα
Κων/νος Ρώσος - Ηλ. Κιθάρα
Κων/νος Γερμανός - Ηλ.Κιθάρα/Δωδεκάχορδη
Δημήτρης Κτενίδης - Ηχοληψία
http://www.giannishatzopoulos.gr

Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης στην αυλή με τα χαμάμ  
12.00 Ντεκουπάζ, στην αυλή με τα χαμάμ

Η αυλή Μουσείου  σήμερα ανοίγει τις πόρτες της για να σας γνωρίσει την τεχνική του 
Decoupage.  
Παιδιά βάλτε πρόχειρα κι ελάτε να στο εργαστήρι decoupage της ΦΕΞ όπου καλεί του 
μικρούς μας καλλιτέχνες, παρέα να δημιουργήσουν μεγάλα έργα τέχνης.  
Γιατί με την τεχνική του decoupage όλα μπορούν να μεταμορφωθούν.  
Οργάνωση: ΦΕΞ και εργαστήρι decoupage της ΦΕΞ - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο 
Ξάνθης

Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ 
18.00 Εργαστήριο Μαύρου Κουκλοθεάτρου 

Αντικείμενο – Κουκλο – Θεάτρου  
Στο μαύρο θέατρο οι όροι αντιστρέφονται. 
Το φως είναι Μαύρο και  οι σκιές Λευκές. 
Σ’ ένα φόντο μαγικό, παραμυθένιο, όπου τα χρώματα, τα αντικείμενα και  τα σώματα 
παίζουν ανάμεσα στο ορατό και  στο αόρατο και  ο θεατής συμμετέχει ως μέρος του 
φωτός και  της σκιάς. 
Στο πλαίσιο των Γιορτών Παλιάς Πόλης θα έχουμε την δυνατότητα να γνωρίσουμε το 
εργαστήριο και  τα χαρακτηριστικά του από την υπεύθυνη του τμήματος. 
Για παιδιά και  ενήλικες (εκπαιδευτικούς και  νέους γονείς) από την Φιλιώ Δαργενίδου, 
υπεύθυνη του τμήματος. 
Περισσότερες πληροφορίες εγγραφές : στα τηλ. 6985076171 – 2541025421 
Οργάνωση: ΦΕΞ  - Κουκλοθεατρικό Εργαστήρι  «κουκλόκοσμος», για παιδιά και 
ενήλικες.

Δίκτυο Λόγου και  Πράξης  
20.00 Θεατράκι στο Μονοπάτι της Ζωής 

Το Δίκτυο Λόγου και  Πράξης παρουσιάζει –Ξανθιώτες και  Θρακιώτες  ποιητές και  
ποιήτριες διαβάζουν τις δημιουργίες τους – κλείνουμε τις Γιορτές Παλιάς Πόλης 
με απαγγελίες από τους ίδιους τους ποιητές και  τις ποιήτριες της Ξάνθης και  της 
Θράκης  δημοσιευμένων ή αδημοσίευτων ποιημάτων τους – μουσικοί της Ξάνθης θα 
πλαισιώσουν την ποιητική βραδιά - θα υπάρχει έκθεση βιβλίου των δημιουργών. 

Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης 
20.30 «Θρακιώτικο Χαρμάνι» 

Το ποιοτικό διαχρονικό «Θρακιώτικο Χαρμάνι» που δημιουργήσαμε, με αρώματα και  
φρεσκάδα από τα εκλεκτά συστατικά μας, Παλιά Πόλη της Ξάνθης,  ντόπιες γευστικές 
απολαύσεις και  μουσική παράδοση της Θράκης, ολοκληρώνεται απόψε. Τον επίλογο 
μας τον υπογράφουν μια παρέα μουσικών, συνοδοιπόροι και  φίλοι του Συλλόγου 
μας. Ένα ευχάριστο μουσικό σύνολο που σέβεται την παράδοση και  τις πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες της πατρίδας μας. Μια μελωδική παρέα, που αναζητεί μέσα από το 
τραγούδι και  το χορό την αλληλεπίδραση μουσικού και  χορευτή, αυτήν την πανέμορφη 
βιωματική και  μυσταγωγική σχέση, απαραίτητη προϋπόθεση για το αυθόρμητο γλέντι. 
Τελευταίο μας ραντεβού λοιπόν στις Γιορτές Παλιάς Πόλης 2015 με τους Εβρίτες σε 
ένα «Θρακιώτικο Χαρμάνι». Σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να 
διασκεδάσουμε σε στυλ... παραδοσιακό με τους: Άγγελο Ξανθόπουλο (Ούτι, Τραγούδι), 
Μάκη Αβραμίδη (Κιθάρα), Βασίλη Παπαμιχαήλ (Κλαρίνο), Χουλιάρα Χρήστο (Κλαρίνο) 
και  Νάκη Ξανθόπουλο (Κρουστά).
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Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης  
Λευκού Πύργου και Χασιρτζόγλου στο Parking

Ποντιακή βραδιά με τον Μπάμπη Ιωακειμίδη στο Τραγούδι και  τον Στάθη  Πορφυρίδη στη  
Λύρα και  το Τραγούδι.

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες Πατρίδες» 
-Ιωακείμ Σγουρού απέναντι απο το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής (πάνω και  πίσω απο 
το καφέ Μπλέ).                                                                                                                                             

Τελευταία μέρα των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2015, οι άνθρωποι του συλλόγου σας καλούν 
να γλεντήσουμε όλοι μαζί, μ’ένα γλέντι που με κέντρο τις μουσικές της μικρασίας θα 
περιδιαβεί όλες τις περιοχές του ελληνισμού και  να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον 
επόμενο χρόνο.

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πρωτοπόροι Λεύκης Ξάνθης 

Το μουσικό πρόγραμμα θα επιμεληθεί DJ, πολλά υποσχόμενος. Οι ηχητικές δημιουργίες του 
ενθουσιάζουν και  μένουν αξέχαστες, κάτω από τη μαγική επίδραση της κονσόλας του.

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η Θράκη»

Λαϊκή  βραδιά με θρακιώτικες παρενθέσεις!!
Σουλεϊμάν (Σούλης) Καρά - μπουζούκι, σάζι, τραγούδι
Μεμέτ  Καρά - πλήκτρα
Βαγγέλης Δωρόπουλος - γκάιντα

Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης 
21.00 Μάνος Χατζιδάκις «Λαχειοπώλης τ’ Ουρανού»

Η αποχαιρετιστήρια βραδιά των γιορτών παλιάς πόλης  ανήκει εξολοκλήρου στον Μάνο 
Χατζιδάκι που τόσο αγαπήσαμε. Μια βραδιά πλημμυρισμένη με  μουσική,  συνεντεύξεις,  
προβολές και  παρτιτούρες, μια βραδιά σαν εκείνες που έστεκε ο μικρός  Μάνος στις μύτες 
των ποδιών για να μάθει να αποτυπώνει τους ήχους στο σκοτάδι και  στο χαρτί…
«Ας τον φανταστούμε στη γενέθλια πόλη του την Ξάνθη , ως Λαχειοπώλη 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 Μάνος 
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 συνειδητοποιημένους». Επιμέλεια Αντώνης Παπακωνσταντινίδης, παραγωγός του 
ράδιο Ξάνθη 93,5
Οργάνωση: ΦΕΞ - ράδιο Ξάνθη 93,5 - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
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ΚΕΝΤΡΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 
Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης «Χρήστος Παυλίδης»
Ορφέως και  Πινδάρου, Παλιά Ξάνθη τηλ. 2541076363
Διάρκεια εκθέσεων από 30 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2015
Ώρες λειτουργίας 10.00 – 14.00 και  18.00 – 23.00 

2ος όροφος
Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης και  Περιθεωρίου
Έκθεση φωτογραφίας  
Αγάπης Υπόμνησις: Εθνικόν Ορφανοτροφείον Θηλέων Ξάνθης

Κυριακή 30 Αυγούστου  
19.45 Εγκαίνια έκθεσης 

Ο ρόλος του Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Ξάνθης. υπήρξε καθοριστικός στην 
αντιμετώπιση του μεγάλου εθνικού προβλήματος της προστασίας των ορφανών, ιδιαίτερα 
σε εποχές μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, όταν χιλιάδες παιδιά βρέθηκαν στην Ελλάδα 
έχοντας χάσει τις οικογένειές τους. Το Ορφανοτροφείο Θηλέων Ξάνθης συνέβαλε στην κοι-
νωνική ένταξη πολλών παιδιών, προσφέροντάς τους τα απαραίτητα εφόδια για τη μετέπειτα 
ζωή τους. Πρόκειται για μία άγνωστη σελίδα της τοπικής ιστορίας της Ξάνθης, που δεν έχει 
καταγραφεί όπως θα της άξιζε.

Το Ορφανοτροφείο  Θηλέων Ξάνθης άρχισε να λειτουργεί το 1923, επί μητροπολίτου 
Ξάνθης Πολυκάρπου, για να φιλοξενήσει τα ορφανά των προσφύγων της Μικράς Ασίας και  
της Ανατολικής Θράκης. Όταν πρωτοδημιουργήθηκε το ίδρυμα στεγάστηκε στη συμβολή των 
οδών 9ης Μεραρχίας και  Ελευθερίου Βενιζέλου στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης. Τα ορφανά 
αγόρια κατοικούσαν στο Ορφανοτροφείο Αρρένων Ξάνθης που λειτουργούσε στη Μονή 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών (σημερινή Εκκλησιαστική Σχολή). Στο Ορφανοτροφείο Θηλέων 
Ξάνθης λειτουργούσαν εργαστήρια ραπτικής, πλεκτικής, υφαντικής και  κεντήματος. 
Το 1973 το Ορφανοτροφείο μετονομάστηκε σε Κέντρο Μέριμνας Θηλέων Ξάνθης και  
λειτούργησε ως τέτοιο μέχρι το 1992. 

Η έκθεση φωτογραφίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και  Περιθεωρίου βασίζεται κυρίως 
στο φωτογραφικό αρχείο της κ. Σοφίας Γαβριηλίδου, διευθύντριας του Ορφανοτροφείου 
από το 1954 έως το 1973.

19.00 Εγκαίνια εκθέσεων 

Κεντρική Αίθουσα
Έκθεση Ζωγραφικής : Νικολάου Σφήκα 

Η Δημοτική Πινακοθήκη  της Ξάνθης παρουσιάζει τον ζωγράφο Νικόλαο Σφήκα στην 
κεντρική αίθουσα της Πινακοθήκης της πόλης μας. 
Γεννήθηκε στο Κάϊρο το 1961 όπου και  έζησε τα μαθητικά του  χρόνια. Σπούδασε σχέδιο 
και  ζωγραφική, αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου και  διακόσμηση στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών ΤΟΥ Πανεπιστημίου Χελουάν του Κάϊρου. Εκπόνησε την διδακτορική 
διατριβή του στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. 
Παρουσίασε τη δουλειά του σε πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό και   πήρε πολλές 
τιμητικές διακρίσεις και  βραβεία.
Ζει και  εργάζεται στη Θεσ/νίκη.                                                                                                                               

1ος όροφος
Μικρή Αίθουσα
Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής: Ευφραιμίδου Ελπίδας   

Η κ. Ευφραιμίδου Ελπίδα παρουσιάζει την εικαστική δουλειά της με έργα ζωγραφισμένα 
με λάδι. Τα έργα της έχουν ποικιλία θεμάτων και  πολυχρωμία .Έχει πάρει μέρος σε 
ομαδικές εκθέσεις. Ζεί στη Ξάνθη. Μαθητεύει τα τελευταία χρόνια στο εργαστήρι 
“Κρυωνά Σ.”  

Αύλειος Χώρος
Ομαδική Έκθεση ζωγραφικής

Η Δημοτική Πινακοθήκη προωθεί την ανθρώπινη συμμετοχή στον πολιτισμό και  
ειδικά στο χώρο των εικαστικών. Όπως πάντα παρέχει ένα ικανό βήμα στην αυλή  της 
Πινακοθήκης  για την προβολή, την ενθάρρυνση, την αναγνώριση και  τον έπαινο.
Έργα Ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Πυρογραφίας και  Φωτογραφίας κοσμούν και  
ομορφαίνουν τον χώρο της αυλής. Η Πινακοθήκη όπως κάθε χρόνο έτσι και  φέτος 
οργάνωσε την εκδήλωση αυτή χωρίς διακρίσεις και  αποκλεισμούς σαν μια αγκαλιά που 
χωράει όλους τους εικαστικούς.

Συμμετέχουν 

•	 ΚΑΠΗ  Ξάνθης
Ομάδα ζωγραφικής
Δασκάλα η κ.Χαμαλίδου Χρυσ.
Μαίρη Αρναούτογλου,  Χρυσή Βολοβότση, Μαρία Ζαπώνη, Αγάπη Καλλογιανίδου,  
Μαρία, Λαζαρίδου,  Λίτσα Μουτσαλάκη, Χρυσόυλα Παπαδοπούλου,  Δέσποινα Σαββίδου, 
Ντίνα Τζαμπαζίδου, Έυη Τιφτίκογλου, Αικατερίνη Τριανταφυλλίδου
•	 Νικολέτα Μακρή - Αγιογραφία 
•	 Νάταλι Μικάλεφ - Ζωγραφική
•	 Ιωάννης Μιργκούδης - Αγιογραφία
•	 Αικατερίνη Μίχου - Ζωγραφική
•	 Ορειβατική Λέσχη Ξάνθης - Φωτογραφία
•	 Αλέξανδρος Παυλικιανός - Ζωγραφική
•	 Γεωργία Σαρρή - Αγιογραφία
•	 Μαρία Ετοϊκου - Αγιογραφία
•	 Άννα Εταυρίδου-Παπαδοπουλόυ - Ζωγραφική
•	 Περικλής  Χονδρός - Πυρρογραφία
•	 Θεόδωρος Γιαλάογλου - Ζωγραφική
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Εμπορικό Φεστιβάλ «Επί κύκλου έργα - Μακεδονία Θράκη»
Υπαίθριος Χώρος έναντι Γηπέδου ΑΟΞ 
Από 29 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2015
Ώρες λειτουργίας καθημερινά 18.00 - 22.30

Μέσα από τον θεσμό πλέον των Γιορτών της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, σας καλούμε να 
συμμετάσχετε σε μια διοργάνωση με σκοπό την ανάδειξη επιχειρήσεων που έχουν σαν 
αντικείμενο προϊόντα Ελληνικά με παραδοσιακό χαρακτήρα. Μια εκδήλωση που εμείς 
ονομάσαμε Εμπορικό Φεστιβάλ «επί κύκλου έργα - Μακεδονία Θράκη» με σκοπό την 
ανάδειξη επιχειρήσεων και  την προβολή τους σε γειτονικούς νομούς και  κατ επέκταση σε 
όλη την Ελλάδα. Επιχειρήσεις που έχουν την ευκαι ρία μέσα σε έναν άρτια επαγγελματικό 
οργανωμένο χώρο να αναδείξουν τα προϊόντα τους και  να έρθουν σε επαφή με 
ενδιαφερομένους – υποψηφίους συνεργάτες. Με ιδιαίτερη προσοχή και  επαγγελματική 
εμπειρία διαμορφώνουμε κάθε φορά τις ιδανικές συνθήκες, ώστε οι έκθετες του 
Εμπορικού Φεστιβάλ να έχουν την σωστή εμφάνιση στον χώρο και  την καλύτερη 
παρουσίαση των προϊόντων τους και  της επιχείρησης τους. Έτσι αυτό μας εξασφαλίζει 
μια ποιοτική και  σωστά δομημένη επαγγελματική παρουσίαση, δείχνοντας πως και  η 
Ξάνθη έχει δυνατότητες να προβάλει με τον σωστό τρόπο τον εμπορικό της κόσμο. Σας 
καλούμε όλους λοιπόν να συνεργαστείτε μαζί μας στο Εμπορικό Φεστιβάλ «επί κύκλου 
έργα» Μακεδονία Θράκη, για να μας γνωρίσατε και  να γνωρίσουμε την επιχείρηση σας. 

Το «Σπίτι της Σκιάς - The House of Shadow» 

Φιλοξενεί άμορφα γλυπτά, του Τριαντάφυλλου Βαΐτση, που παράγουν αναγνωρίσιμες σκιές.
Ο καλλιτέχνης ασχολείται με την Τέχνη της Σκιάς (Shadow Art) τα τελευταία πέντε χρόνια. 
Στο παρελθόν δημιούργησε μια ενότητα έργων με δύο αντιθετικές σκιές (ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ), 
μια άλλη ενότητα με προσωπογραφίες (ΠΡΟΣΩΠΑ) και  διάφορα άλλα έργα. Η τελευταία 
του δουλειά έχει τίτλο «ΨΥΧΗ» και  παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο, στο 
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από έξι έργα που 
προσπαθούν να προσεγγίσουν την έννοια της ψυχής… Οι σκιές υποδεικνύουν «στάδια» 
της ουσίας του ανθρώπου. Το φως κάνει ορατές τις αόρατες πτυχές της ψυχής.
Στο «Σπίτι της Σκιάς - The House of Shadow» θα δείτε έργα από όλες τις ενότητες.
Αυτό που βλέπουμε είναι πάντοτε λιγότερο από αυτό που κοιτάμε.
Το απρόσμενο σας περιμένει...

Γενική είσοδος: 2,00 €
Ώρες λειτουργίας (για την περίοδο των γιορτών παλιάς πόλης)
10.00 – 14.00 και  19.00 – 24.00
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.vaitsis.com
Τηλέφωνο:6977612726

Έκθεση φωτογραφίας  
Μορφές και  Αναπνοές πόλης… 

Βόλτση Χρύσα -  Μαρία Νυκτοπούλου

Πόσες φορές προσπεράσαμε ωραίες εικόνες και  σημεία σε μια πόλη; Και  φυσικά τις 
χαζεύαμε, αφού είχαν αποτυπωθεί στο χαρτί! Οι μορφές μιας πόλης θα εντυπωσιάζουν 
πάντα…Γιατί όπου και  αν ταξιδεύεις, να ρίχνεις κλεφτές ματιές.. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα 
συναντήσεις.. Ένα κλικ αρκεί για να σε κάνει να νιώσεις ευτυχισμένος αποτυπώνοντας 
τη στιγμή!!

Βιβλιοπωλείο 2 (Βενιζέλου και Στογιαννίδη γωνία)  
Διάρκεια έκθεσης 30 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 
Ώρες λειτουργίας 18.00 – 21.30  
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Λύκειο των Ελληνίδων  – Παρ/μα Ξάνθης                                                                                                      
Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης είναι Παράρτημα του Λυκείου των Ελληνίδων 
Αθηνών και  ιδρύθηκε το 1976. Επιδεικνύει αξιόλογο πολιτιστικό έργο στην 
ακριτική Ξάνθη, έργο που στηρίζεται στον εθελοντισμό και  την προσφορά. Αποτελεί 
θεματοφύλακα της παράδοσης με ανελλιπή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα,  όχι 
μόνο της Ξάνθης και  της Θράκης, αλλά και  όλης της Ελλάδας σε Ευρώπη και  Αμερική, 
όπου έχει κληθεί. 
Έχει διακόσια μέλη και  στα τμήματα του, των  ελληνικών παραδοσιακών χορών, 
των παραδοσιακών μουσικών οργάνων, της ορχήστρας, χορωδίας παιδιών και  
ενηλίκων, της θεατρικής παιδείας και  της κοπτικής- ραπτικής, φοιτούν κατά έτος 
περίπου 550 άτομα. Διαθέτει επίσης Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας και  
πλούσια Ιματιοθήκη από 640 φορεσιές. Διοργανώνει εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και  
ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις, ομιλίες, εκθέσεις βιβλίων, ζωγραφικής, φωτογραφίας, 
έργων λαϊκής τέχνης, παραδοσιακού κοσμήματος και  εκπονεί δράσεις για τον απόδημο 
ελληνισμό. 
Έχει αποσπάσει πολλά βραβεία με σημαντικότερο αυτό της Ακαδημίας Αθηνών και  
συνεχίζει δυναμικά την πορεία με σκοπό να διατηρήσει όλα αυτά που χαρακτηρίζουν 
τους Έλληνες και  τον Ελληνισμό.

«Δημιουργίες Ξανθιωτών Ζωγράφων» 
Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης, Αγ. Γεωργίου 1, Ισόγειο
Από 27/8 έως 6/9/2015 καθημερινά από ώρα 19.00 έως 22.00 
Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη 27/8/2015 ώρα 20.30

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης φιλοξένει Έκθεση Ζωγραφικής  με 
τίτλο«Δημιουργίες Ξανθιωτών Ζωγράφων»και  παρουσιάζει έργα των Αριστoμένη 
Μυλωνά, Χρυσούλας Κονταρίδου – Πανδρευμένου, Ιωάννη Μενεσίδη, Δέσποιαν 
Μπόνου, Κρυωνά Σεργκενλίδη, Δημήτρη Σταθοπούλου, Καίτη Σταυροπούλου - Βλάχου 
και  Ιορδάνη Χατζηεφραιμίδη. Οι παραπάνω καλλιτέχνες υιοθετώντας ποικίλα μέσα 
και  τεχνικές, προβάλλουν γωνίες, στιγμιότυπα, ανθρώπους , μνημεία της πόλης και  
ομορφιές του τόπου.Μια ομαδική έκθεση Ξανθιωτών εικαστικών που αναδεικνύει την 
προσωπικότητα, την τέχνη και  το χάρισμα του καθενός, όπως αυτά αποτυπώνονται στα 
έργα τους.

«Έκθεση Παραδοσιακών Φορεσιών» 
Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης, Αγ. Γεωργίου 1,  1ος Όροφος  
Από  30/08 έως 06/09/2015 καθημερινά από ώρα 19.00 έως 22.00

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης οργανώνει ΄Εκθεση Παραδοσιακών Φορεσιών στο 
Μουσείο του, Μουσείο της Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας και  εκθέτει αυθεντικές 
φορεσιές και  πιστά αντίγραφά τους  από την συλλογή του. 
Μετά τις Γιορτές της Παλιάς Ξάνθης  κατόπιν συνεννοήσεως στα τηλέφωνα 25410 
28188 ή 6974586742

«Κόσμημα και  Λαϊκή Παράδοση» 
Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης, Αγ. Γεωργίου 1, Ισόγειο  
Από 2/9 έως 5/9/2015 καθημερινά από ώρα 19.00 έως 22.00

Το Λύκειον των Ελληνίδων  Ξάνθης εκθέτει  παραδοσιακά χειροποίητα κοσμήματα, 
δημιουργίες  της κας  Γεωργίας Βαγιανά  με τίτλο «Κόσμημα και  Λαϊκή Παράδοση». 
Αναδεικνύεται  και  προβάλλεται μια από τις πολυτιμότερες παρακαταθήκες των 
προγόνων μας στη λαϊκή παράδοση, το παραδοσιακό κόσμημα, η καλαισθησία του, 
η τεχνική των δημιουργών του χθες , αλλά και  η ευρηματικότητα των δημιουργών 
του σήμερα, που μετατρέπουν τα στολίδια των φορεσιών σε εξαιρετικά, περίτεχνα 
κοσμήματα.     

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και  Παράδοσης είναι ένας μη κυβερνητικός και  μη 
κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στο χώρο του πολιτισμού και  της εκπαίδευσης. 
Ιδρύθηκε το 1998, αποβλέποντας στη ευρύτερη ανάδειξη του πολιτισμικού κεφαλαίου της 
περιοχής, με παράλληλη ανάπτυξη υποδομών και  ανθρώπινου δυναμικού. Στο διάστημα 
λειτουργίας του, εξελίχθηκε σε πρότυπο πολιτισμικής οντότητας με την υποδειγματική ανα-
στήλωση, αξιοποίηση και  διαχείριση διατηρητέων μνημείων της βιομηχανικής κληρονομιάς, 
με ιστορικό και  αισθητικό ενδιαφέρον. Οι ποικίλες δράσεις του Ιδρύματος στεγάζονται σε 
συγκροτήματα της περιοχής των καπναποθηκών Ξάνθης με συνολική έκταση 2.000 τ.μ. Οι 
εκθέσεις καταξιωμένων καλλιτεχνών, οι διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών, οι συναυλίες, 
τα πολυθεματικά σεμινάρια, οι ευκαι ρίες ανάδειξης και  προβολής Θρακιωτών δημιουργών, 
οι οργανωμένες παρεμβάσεις σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και  οι δραστηριότητες 
βασισμένες σε επεξεργασμένες παιδαγωγικές παρεμβάσεις προσδιορίζουν τα ταυτοποιητικά 
στοιχεία του φορέα.  Η συνεχιζόμενη, άκρως εντυπωσιακή, αύξηση της προσέλευσης του 
κοινού στις δράσεις του Ιδρύματος  (από 2.000 άτομα το 1999 σε 40.000 το 2014, γενι-
κή επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας από 60.000 άτομα) και  η αυξημένη συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις, υποδηλώνουν την επιτυχία της προσπάθειας που καταβάλλεται, αλλά και  της 
ανταπόκρισης φορέων και  κατοίκων της περιοχής στο έργο που παράγεται. Το πολυσχιδές 
πρόγραμμα συνεργασιών (συνεργασίες με περισσότερους από 700 φορείς συνολικά) και  οι 
σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού και  της εκπαίδευσης  έχουν ως στόχο 
να εμπλουτίσουν το πνευματικό κεφάλαιο της περιοχής και  κυρίως, να προωθήσουν την 
απασχόληση και  να ενισχύσουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Σαββάτο 29 Αυγούστου 2015
 
20.00 Πολιτιστικός Πολυχώρος «Καπναποθήκη  Π» 
Εγκαίνια Έκθεσης  Ζωγραφικής: «Σήματα καπνού» 

Η ενότητα έργων με τίτλο Σήματα Καπνού είναι ένας φόρος τιμής στην Ξάνθη που γεννήθηκα και  
έζησα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Είναι ένα ταξίδι στο χρόνο. 
Τα έργα μοιάζουν να περίμεναν χρόνια μέχρι ν’ αποκαλυφθούν. Η σύνθεση του κάθε έργου έγινε 
χωρίς κόπο αλλά με φροντίδα και  μέριμνα όσο μια επίμονη ματιά. Μεταφέρουν όλες τις μνήμες, 
τις διηγήσεις, τις μυρωδιές και  τις αγωνίες της οικογένειας που δούλεψε στα καπνά. Αυτοί που 
μόχθησαν μέσα σ’ αυτό το χώρο επιστρέφουν...

Εικαστικός: Ειρήνη Βογιατζή   
Επιμέλεια έκθεσης: Ήρα Παπαποστόλου, Κριτικός -  Ιστορικός Τέχνης 
Οργάνωση: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και  Παράδοσης
Διάρκεια έκθεσης: 29/8 έως 30/9

Όπως είναι γνωστό, ο καπνός έφτασε στην Ελλάδα στις αρχές του 17ου αιώνα. Καλλιεργήθηκε 
πρώτα στην Ξάνθη και  αργότερα στη Μακεδονία. Ο μπασμάς Ξάνθης, μάλιστα, θεωρείται ο 
πιο αρωματικός τύπος ελληνικού καπνού. Η Ειρήνη Βογιατζή, γεννημένη στην Ξάνθη, από μια 
οικογένεια που καλλιεργούσε καπνά, αποφασίζει μετά από χρόνια να γυρίσει στην ιδιαίτερη πατρίδα 
της και  να εκθέσει στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και  Παράδοσης, εκεί όπου άλλοτε (στο παλιό 
καπνεργοστάσιο) δούλευε ως επιστάτης ο παππούς της. Σαν θέμα της επιλέγει τις σημαντικές 
στιγμές της πορείας του καπνού, από τη στιγμή που φυτεύεται μέχρι την αποτίμηση της αξίας του 
από τον αγοραστή. Η ζωγραφική της Ειρήνης Βογιατζή είναι παραστατική και  ανθρωποκεντρική. 
Δανείζεται στοιχεία από παλιές μαυρόασπρες φωτογραφίες, και , χωρίς να τις αναπαράγει, τις 
χρησιμοποιεί για να επαναφέρει δικές της μνήμες. Αλλάζει τα πρόσωπα ανάλογα με την προσωπική 
της αισθητική και  διάθεση και  οι φιγούρες της δίνουν το παρόν από στιγμές του παρελθόντος. 
Τα ρούχα και  η σωματική στάση μαρτυρούν μια «λυρική» περιγραφή της οικογενειακής ζωής, 
ενώ θυμίζουν βιωματικές μνήμες και  συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές. Δουλεύοντας με λάδι 
σε μεγάλους καμβάδες, τα έργα της παίρνουν μνημειακό χαρακτήρα. Το γεγονός ότι ζωγραφίζει 
ανθρώπους από το οικογενειακό της περιβάλλον, μαρτυρά μια αναζήτηση ταυτότητας, προσωπικής 
και  καλλιτεχνικής.  Συνδυάζοντας την πείρα χρόνων με τη φρέσκια ματιά του ζωγράφου που κάνει 
την πρώτη του ατομική έκθεση, γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό της και  δηλώνει την ταυτότητά της με 
ειλικρίνεια και  αθωότητα, γεγονός που μαγνητίζει και  συγκινεί τον θεατή. Τα πορτρέτα της, έντονα, 
αποδίδουν με περίσσεια ευαισθησία το βλέμμα των ανθρώπων και  άρα την εικόνα της ψυχής 
τους. Ψάχνοντας, μάλιστα, την ψυχολογική ταυτότητα των προσώπων που ζωγραφίζει, δανείζεται 
πολλά στοιχεία και  από τον εξπρεσιονισμό. Οι άνθρωποί της, επιστρέφουν, τελικά, στον τόπο όπου 
έζησαν και  δούλεψαν και  το πνεύμα τους ησυχάζει. Αυτή η επιστροφή στις ρίζες μαρτυρά αυστηρή 
ενδοσκόπηση και  βαθιά γνώση του εαυτού, έννοιες που μπλέκονται με αυτές της ανάμνησης και  
του νόστου. Ταυτόχρονα, εξαπλώνεται το «μυθικό» στοιχείο και  οι αβέβαιες - όσον αφορά στην 
αφηγηματικότητα - φιγούρες, που μοιάζουν να έρχονται από το παρελθόν αλλά που ζουν και  στο 
σήμερα, ανοίγουν έναν διάλογο με το όνειρο και  το υποσυνείδητο, που μας κάνει να ανατρέξουμε 
στα μαθήματα που έδωσε στην εποχή του ο σουρρεαλισμός. Με τα Σήματα Καπνού, επιστρέφουν 
στην Ξάνθη αγαπημένα πρόσωπα της Ειρήνης Βογιατζή που οι συγκυρίες ώθησαν να ξεριζωθούν 
από τον τόπο τους, αλλά και  η ίδια, που μέσα από την γνωριμία της με τα πρόσωπα αυτά, γνωρίζει 
ουσιαστικά σε βάθος τον ίδιο της τον εαυτό.
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Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης

Η ΦΕΞ, ο παλαιότερος και  πολυπληθέστερος πολιτιστικός φορέας της περιοχής μας 
(περισσότερα από 900 μέλη), προσφέρει εδώ και  έξι δεκαετίες μια ιδιαίτερη γεύση 
πολιτισμού. Στόχος της είναι να ισορροπεί επιδέξια ανάμεσα στην ποσότητα και  την 
ποιότητα. Να καλύπτει με υψηλή αισθητική τις απαιτήσεις των κατοίκων για εκδηλώσεις. 
Να φροντίζει τη διατήρηση της παράδοσής μας και  την διάδοση της νεότερης ιστορίας με 
υποδομές, αξιοπιστία και  επιστημονικό υπόβαθρο.
Απεκατέστησε και  συντηρεί δύο από τα ωραιότερα κτίρια στην παλιά πόλη της Ξάνθης όπου 
στεγάζει και  τις περισσότερες από τις δραστηριότητές της.(Σπίτι Πολιτισμού και  Λαογραφι-
κό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης)
Η ΦΕΞ είναι ο σύγχρονος φορέας πολιτισμού όπου οι κάτοικοι της περιοχής διεκδικούν την 
ποιότητα ζωής τους.

Από Δευτέρα 24 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου στην παλιά πόλη της Ξάνθης

Ξάνθη, παλιά πόλη. Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
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 κτηρίων γίνονται καμβάς όπου προβάλλονται ιστορίες 
ανθρώπων, ιδέες, αναμνήσεις, απόψεις και  οράματα. 
Περιδιαβαίνοντας τα σοκάκια με τα αρχοντικά, τους λαϊκούς μαχαλάδες, ξεδιπλώνεται 
μπρος στον επισκέπτη - 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 στη βοή του σύγχρονου γλεντιού, που από την 
«παραλία» ανηφορίζει για μια βδομάδα και  συγκατοικεί στην ποικιλότροπη πραγματικότητα 
της πόλης. Μιας πόλης που δεν έπαψε ν’ αλλάζει, που δεν έπαψε να ζει.   
Θεματικές ενότητες:

•	 Ξάνθη - Ο χώρος της μνήμης και της σκέψης και της δημιουργίας
•	 Η Ξάνθη των καπνών ανατολικού τύπου
•	 Η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι 
•	  Η Ξάνθη των γεύσεων και των απολαύσεων…  

( γλυκιά Ξάνθη – η Ξάνθη του κρασιού …)
•	 Η Ξάνθη του παραμυθιού…(παιδική σκηνή ΦΕΞ)

Δευτέρα 24 Αυγούστου 
20.30  Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης,  
στην αυλή με τα χαμάμ  
Ο καραγκιόζης και ο Μινώταυρος. στην αυλή  με τα χαμάμ…  

Το Θρακικό Θέατρο Σκιών του Γιάννη Βουλτσίδη καλεί του μικρούς και  μεγάλους φίλους 
του στην αυλή με τα χαμάμ του Λαογραφικού και  Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης σε μια 
παράσταση όπου ο καραγκιόζης αντιμετωπίζει το Μινώταυρο.. 

Η  παράσταση  είναι  με  ζωντανή  μουσική  και   απευθύνεται  ισότιμα  σε  μικρούς  και   
μεγάλους. 
Φιγούρες  σκηνικά  Γεωργία  Γιαννοπούλου. Και   στα  δύο  έργα  ζωντανή  μουσική    
ΤΡΕΞΑΤΕ….!!!!!!! 
Γενική είσοδος 5€ – οικονομική ενίσχυση του Μουσείου. 
Οργάνωση ΦΕΞ  
Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης
«Ιστορικοί περίπατοι – Ξάνθη, παλιά πόλη» 
Από Τρίτη 25 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου στην παλιά πόλη της Ξάνθης

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 ιστορίας τους, το λιθόστρωτο μας οδηγεί μέσα στο χρόνο κι ο 
επισκέπτης ζει μια παράσταση μέσα σ’ ένα αληθινό σκηνικό.
Πληροφορίες για συμμετοχή στο τηλ. 25410 25421.   Αρχή περιπάτου στη γέφυρα ποταμού 
Κόσυνθου
Οργάνωση ΦΕΞ - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
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Τρίτη 25 Αυγούστου  
Ο καραγκιόζης  Φιλόσοφος στην αυλή  με τα χαμάμ             
20.30 Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, στην αυλή με τα χαμάμ   

  

Το Θρακικό Θέατρο Σκιών του Γιάννη Βουλτσίδη καλεί του μικρούς και  μεγάλους 
φίλους του στην αυλή με τα χαμάμ του Λαογραφικού και  Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης 
στην δεύτερη του παράσταση με τίτλο «ο καραγκιόζης Φιλόσοφος» 
Στο  δεύτερο  έργο  της βραδιάς ο θίασος μας παρουσιάζει ένα θεατρικό δρώμενο με 
τίτλο ««η ελαία και  ο άμπελος». 
Φιγούρες  σκηνικά  Γεωργία  Γιαννοπούλου. Και   στα  δύο  έργα  ζωντανή  μουσική    
Τρέξατε.  
Γενική είσοδος 5€ – οικονομική ενίσχυση του Μουσείου. 
Οργάνωση ΦΕΞ - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Λαογραφικό και  Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης 
Γνωριμία με τη νεότερη ιστορία της πόλης
Στο λαογραφικό και  ιστορικό μουσείο της Ξάνθης ο επισκέπτης ανακαλύπτει τα 
στοιχεία και  τις ιδιαιτερότητες της περιοχής που συνέβαλαν 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 οροφογραφίες, 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 άρχουσας αστικής τάξης.  
|Η παρουσίαση του Υπογείου στοιχειοθετεί την αγροτική και  κτηνοτροφική 
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 και ώρες λειτουργίας :  Τρίτη έως και  Κυριακή  9.30 - 14.30  
Γενική είσοδο 2€   Τηλ .2541025421 - 6937120986   
e-mail: fexanthis@gmail.comhttp//www.fex.org.gr

Εκθέσεις 

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 – Χοροθεάτρου 
- Κουκλοθεατρικό - Θεατρικό – Κινηματογράφου –  Video – Φωτογραφίας - 
Ζωγραφικής-  Comics -  Ελεύθερου και  Γραμμικού Σχεδίου -  Χειροτεχνίας. 
Στα εργαστήρια συμμετέχουν κάθε χρόνο πάνω από 900 ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι 
έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο της αρεσκείας τους. Παράλληλα οι πολιτιστικές 
δράσεις συμπληρώνουν την εκπαιδευτική γνώση, αφού φέρνουν σε επαφή τα μέλη 
μας με διακεκριμένους 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 και στο σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ  - Διαρκεί έως τέλος 
Σεπτεμβρίου 2015.   
Οργάνωση  ΦΕΞ    Πληροφορίες: 2541025421 - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο 
Ξάνθης

Εικαστικός περίπατος στην Παλιά πόλη της Ξάνθης  ΙΙ
Δημιουργίες … από χέρι 

Έκθεση χειροποίητου κοσμήματος από τις Γκουντή Αγγελική, Λίτσου Δέσποινα, 
Μαγνήσαλη Μαίρη, Παπαδημητρίου Σοφία, Παρασκελίδου Αθηνά,  Σπύρου 
Παρασκευή. 
Στον πολυχώρο του Λαογραφικού και  Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης 
Διάρκεια έκθεσης από 30 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2015
Οργάνωση ΦΕΞ Πληροφορίες:2541025421 – Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο 
Ξάνθης

Εικαστικός περίπατος στην Παλιά πόλη της Ξάνθης  ΙII
Έκθεση Αγιογραφίας  Ηλία Σκροντάνη 
  
Ο Ηλίας Σκροντάνης γεννήθηκε στη Κορυτσά και  τελείωσε τη Σχολή Καλών Τεχνών 
της Κορυτσάς καθώς και  την παιδαγωγική Ακαδημία. Από το 1991 ασχολείται 
αποκλειστικά με την ξυλόγλυπτη αγιογραφία. 
Πραγματοποίησε πολλές ατομικές εκθέσεις και  συμμετείχε και  σε πολλές 
ομαδικές. 
Στο Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ (1ος όροφος)  
Διάρκεια έκθεσης από  30 Αυγούστου έως  6 Σεπτεμβρίου 2015.
Οργάνωση ΦΕΞ Πληροφορίες:2541025421 – Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο 
Ξάνθης
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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 Έλληνες και  ξένους καλλιτέχνες.  
Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα των: Δημήτρη Σταθόπουλου, Αναίδα Χουρσουντιαν, 
Άννα Τενέζη, Γιάννη  Μενεσσίδη, Γ. Χωριατέλλης, Ιωάννη Μητράκα, Κώστας Λαχά, Στάθης 
Κατσαρέλη, Σκοντράνη Ηλία, Σταύρος Παναγιωτάκης κ.ά.
Σχετικά με τα εικαστικά στη ΦΕΞ
Από την ίδρυσή της η ΦΕΞ (1952) φιλοξενεί ανθρώπους των εικαστικών στην πόλη και  
οργανώνει εκθέσεις και  διαλέξεις. Από το 2005 πιο συστηματικά και  σε συνεργασία με 
την ιστορικό τέχνης και  μουσειολόγο Κική Χριστοδούλου, οργανώνει και  παρουσιάζει, 
τον εικαστικό περίπατο στην παλιά πόλη της Ξάνθης.  Περισσότερες από 70 εκθέσεις 
σημαντικών Ελλήνων και  ξένων καλλιτεχνών έχουν πραγματοποιηθεί 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.
Διαρκεί έως τέλος Σεπτεμβρίου.   Στο Λαογραφικό Μουσείο και στο σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ
Οργάνωση ΦΕΞ Πληροφορίες:2541025421 – Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
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Πολιτιστικός σύλλογος  Απαράδεκτοι

Δώστε μαζί μας το φιλί της ζωής στην πόλη που ακόμα 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 
Δημαρχείο, αριστερά)

Πολιτιστικός σύλλογος Ατίθασοι 

Συμμετέχει στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης, δημιουργώντας το στέκι του στην αυλή του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου. Στο στέκι των Ατίθασων θα σας περιμένουν τα μέλη του Συλλόγου 
για να σας προσφέρουν τους πεντανόστιμους μεζέδες τους και  άφθονη ρετσίνα. Σας 
υποσχόμαστε τραγούδι, χορό και  πολύ «ατίθασο» κέφι. Ελάτε όλοι να γνωρίσετε από 
κοντά πως διασκεδάζουν οι Ατίθασοι

Πολιτιστικός σύλλογος Οι Βάτραχοι

Οι Βάτραχοι για 8η 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 “BeFrog – 
BeGreen” ανακυκλώνοντας 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 Πλατεία 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 ξαναδούμε φίλους, πρόσωπα αγαπημένα και  και νούργιους 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 παραδοσιακό σιμιγδαλένιο χαλβά

Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης  

Ο σύλλογος Εβριτών Ξάνθης από την ίδρυσή του συμμετέχει ανελλιπώς στις Γιορτές 
Παλιάς Ξάνθης, συνεισφέροντας 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 προσφέρονται εκλεκτά νωπά 
κρεατικά και  ποτά από επιλεγμένα μαγαζιά της Ξάνθης. 
Ακόμη δε θα λείπουν τα σουφλιώτικα 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 Διόνυσος  

Μετά από διάλλειμα ενός έτους επιστρέφουμε φέτος με ανανεωμένη διάθεση και  
ζωντάνια, έτοιμοι να σας προσφέρουμε βραδιές γεμάτες διασκέδαση όπως μόνο ο 
«Διόνυσος» ξέρει να προσφέρει στους φίλους του . 
Σας περιμένουμε όλους στο παλιό γνωστό μας στέκι με νέο κέφι και  όρεξη για νύχτες 
ανέμελες και  ξένοιαστες

Πολιτιστικός σύλλογος εργαζομένων ΣΕΚΕ 

Ο πολιτιστικός σύλλογος εργαζομένων ΣΕΚΕ στήνει και  φέτος το στέκι του από 31 
Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2015 και  υπόσχεται πολύ γλέντι, χορό και  τραγούδι. 
Ελάτε όλοι να γλεντήσουμε παρέα, να γευτούμε μοναδικούς μεζέδες και  να 
απολαύσουμε μαζί υπέροχες και  μοναδικές βραδιές. Παίζουν οι μουσικοί: Σάββας – 
τραγούδι, Γιώργος – λύρα, Κώστας – νταούλι, Μιχάλης – λύρα

Πολιτιστικός σύλλογος Θρακιωτών Χρυσούπολης 

Στην οδό Δημάρχου Χασιρτζόγλου ο Σύλλογος Θρακιωτών Χρυσούπολης, με κέφι και  
χαρά για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά, στήνει το στέκι του και  συμμετέχει στις Γιορτές 
της Παλιάς Ξάνθη. Εκεί καλεί όλους τους φίλους να γλεντήσουν παρέα. 
Να γευτούν μοναδικούς μεζέδες, να απολαύσουν όμορφη μουσική και  να ζήσουν μια 
μοναδική θρακιώτικη βραδιά

Πολιτιστικός σύλλογος Οι Κάβειροι 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Oι Kάβειροι επιθυμεί να σας φιλοξενήσει και  φέτος στην υπαί-
θρια ταβέρνα του δίπλα στην πλατεία Μητροπόλεως. 
Με θέα τα μουσικά και  χορευτικά σχήματα στην Κεντρική Σκηνή των εκδηλώσεων, 
απολαμβάνοντας ζωντανά τους ρυθμούς της μουσικής που μεθά την Παλιά Πόλη, 
ελάτε να σας προσφέρουμε 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, κινηματογραφικά αφιερώματα και  
καθημερινές εκπλήξεις που θα δημιουργήσουν φαντασία, κέφι και  ατμόσφαιρα

Πολιτιστικός σύλλογος Κατασκηνωτές 

Γιορτές παλιάς Ξάνθης χωρίς τους πρωτεργάτες Κατασκηνωτές απλά δεν γίνονται. Σας 
προσκαλούμε και  φέτος στο πλέον πολυμορφικό στέκι που βρίσκεται στην καρδιά της 
παλιάς πόλης (στη γωνία των οδών Αμοιρίδη και  Σγουρού). Όλα είναι εδώ…μεζέδες, 
ψητά, άφθονο ποτό, DJs με δυνατές μουσικές αλλά και  εκθέσεις έργων τέχνης. Το 
μόνο που απομένει είναι να πάρετε την παρέα σας και  να «κατασκηνώσετε» μαζί μας 
στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης. Go Campers! Go Old Town! Καλώς ήλθες 
Φθινόπωρο!
Για τρίτη χρόνια θα συγκεντρώνουμε στο ίδιο χώρο ρούχα και  παιχνίδια για τα παιδιά του 
Δήμου που τα έχουν ανάγκη.

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες Πατρίδες»

Το στέκι του συλλόγου μας βρίσκεται στην οδό Ιωακείμ Σγουρού (στο στενό δίπλα από 
το καφέ Μπλέ και  απέναντι από το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής). Σε μια ευρύχωρη 
αυλή σας προσκαλεί να διασκεδάσετε, με αυθεντικές μικρασιάτικες γεύσεις καθώς και  
με εδέσματα της ώρας τα οποία είναι παρασκευασμένα με αγνές ντόπιες πρώτες ύλες, με 
σεβασμό και  μεράκι για όλους εσάς.  
Καθ’όλη την διάρκεια των γιορτών Παλιάς Πόλης ο σύλλογος μικρασιατών σε 
συνεργασία με παραδοσιακό μουσικό σχήμα δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα 
παραδοσιακού γλεντιού που παραπέμπτει σε θύμησες μιας άλλης εποχής.  
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Οι μουσικές από την τουρκόφωνη παράδοση της Καππαδοκίας (που υπήρξε κέντρο 
του ορθόδοξου χριστιανικού μοναχισμού), μέχρι την κοσμοπολιτική Σμύρνη (της 
οποίας τα αρώματα συνδυάζουν μοναδικά την Ανατολή με την Δύση), από τις παρυφές 
του Πόντου μέχρι την Ήπειρο και  από την Μακεδονία και  Θράκη μέχρι τα νησιά του 
Αιγαίου μας όπως επίσης και  επιλογές από το ρεμπέτικο και  λαϊκό ρεπερτόριο, 
παρουσιάζονται με τον πλέον αυθεντικότερο και  αρτιότερο μουσικά τρόπο από 
τους χρόνια καταξιωμένους μουσικούς του σχήματος το οποίο αποτελείται από: 
Γιάννη Κατσούλη ούτι-τραγούδι, Χρήστο Μπαρτζόπουλο κανονάκι-τραγούδι, Γιώργο 
Ψάλτη βιολί-τραγούδι, Γιώργο Παγκοζίδη κρουστά-πλήκτρα, συμμετέχει ο Γιώργος 
Καραμφίλης στο 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 περιμένουν να δοκιμάσετε τους ντόπιους χειροποίητους μεζέδες και  
το καλό κρασί

Πολιτιστικός σύλλογος οι Φίλοι 

¨Οι Φίλοι¨ 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 ζωντάνια 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, 
πλούσιους μεζέδες, πολύ μουσική και  περιποίηση.
Σας περιμένουμε να γλεντήσουμε μαζί, όπως εμείς ξέρουμε

Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης»

Το Δ.Σ. και  τα τρία χορευτικά του Συλλόγου Σαρακατσάνων Ξάνθης, προσκαλούν τα
μέλη του Συλλόγου, όλους τους Σαρακατσάνους, τους Ξανθιώτες και  τους επισκέπτες 
της όμορφης πόλης μας, στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης. Το στέκι μας που βρίσκεται 
απέναντι από το γήπεδο του Α.Ο.Ξ. οι πεντανόστιμοι μεζέδες, ψημένοι στα κάρβουνα, η 
ποικιλία ποτών, οι καταξιωμένοι Σαρακατσάνοι καλλιτέχνες και  ο φυσικός υπέροχος 
χώρος, θα σας προσφέρουν πλούσιο παραδοσιακό Σαρακατσάνικο γλέντι ξεχωριστό 
κάθε βράδυ

ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ - Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης 

Το ΠΑΚΕΘΡΑ αυτήν την χρονιά συμμετέχει με δύο εκθέσεις.
Η πρώτη στην οδό Στάλιου 13 με έργα της λιβαδιώτισσας αρχιτέκτονος Άννας Ψωμά. 
Η κ. Ψωμά έχει σχεδιάσει (ασπρόμαυρα ή ακουαρέλλα) πολλά κτήρια της Ξάνθης 
και  της Γενισέας, τα οποία αποτελούν το κυρίως μέρος της έκθεσης. Μαζί τους θα 
εκτεθούν σχέδια κτηρίων και  κατασκευών από τόπους όπου συνταξιδέψαμε την 
περασμένη δεκαετία. Βόρεια Ήπειρος, Αγιρνάς Καππαδοκίας, Αϊβαλί -Γενιτσαροχώρι 
και  Χάλκη Πριγκηπονήσων.  

Η δεύτερη  στην οδό Μπότσαρη 20 με έργα ζωγραφικής της κ. Κωστούλας Χαλκίδου 
- Παρασκευοπούλου με θέματα  από το ελληνικό χωριό Λιβίσι (σήμερα Kayakoy) της 
Λυκίας στη Νοτιοδυτική Μικρά Ασία. Μια ρίζα της κ. Παρασκευοπούλου πάει πίσω 
στο Λιβίσι, που σήμερα (ακατοίκητο από το 1923) είναι ένας απέραντος ερειπιώνας-
κιβωτός μνήμης. Παράλληλα, σύγχρονες φωτογραφίες θα βοηθούν τον επισκέπτη 
να κατανοήσει τον χώρο πληρέστερα.    

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 
αυλές 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 στέκι του (στην αυλή του 1ου Δημοτικού 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 συγκεκριμένη ομάδα των ατόμων με νοητική 
υστέρηση και  η επίτευξη, διαμέσου τέτοιων ευκαι ριών συγχρωτισμού, 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 γλεντήσουμε παρέα και  να χορέψουμε πολύ. Για Θρακιώτικες 
βραδιές και  όχι μόνο, με ζωντανές ορχήστρες και  μεγάλο χοροστάσι. Βρισκόμαστε 
δίπλα στη γέφυρα, απέναντι από το ξενοδοχείο Ξενία και  σας περιμένουμε
Το στέκι μας θα είναι ανοιχτό όλες τις μέρες.
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Πολιτιστικός σύλλογος Άνοιξη 

Ο Σύλλογος «Άνοιξη» λαμβάνει και  φέτος μέρος στις Γιορτές, στο γνωστό πλέον στέκι της 
πλατείας της εκκλησίας Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Καβάκι). Το στέκι θα λειτουργήσει και  
πλάι ως ταβερνάκι στον ωραίο και  ανακαι νισμένο χώρο της πλατείας και  καλούμε όλους 
τους φίλους Ξανθιώτες και  μη, να γευθούν τα ωραία φαγητά που θα ετοιμάσει ο Σύλλογος 
και  θα διασκεδάσουν με την ωραία ζωντανή μουσική

Πολιτιστικός σύλλογος Αναποφάσιστοι 

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

Σύλλογος Ποντίων χορευτών «Τραντέλλενες» 

Ο Σύλλογος Ποντίων Χορευτών Ξάνθης ΄΄Τραντέλλενες΄΄, συμμετέχει και  φέτος στις 
Γιορτές Παλιάς Πόλης του Δήμου Ξάνθης, περιμένοντάς σας στο στέκι του, στο χώρο του 
Λημνίου, για 8 αξέχαστες Ποντιακές βραδιές. Το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα πλαισιώνουν 
οι Γιώργος Ορφανίδης, Γιάννης Τσιτιρίδης, Μπάμπης Ιωακειμίδης, Γιώργος Δημαρίδης, 
Αντώνης Νικηφορίδης, Στέλιος Κολοβός, Δημήτρης Κυριακίδης. Σας περιμένουμε όλους για 
8 βράδια ΠΑΡΑΚΑΘΙΑ-ΜΟΥΧΑΜΠΕΤΙΑ.

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 

Ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης, δημιούργημα των προσφύγων και  της πρώτης  γενιάς 
απογόνων Ποντίων 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 πολιτισμό, τα ήθη 
και  τα έθιμα του αλησμόνητου Πόντου μας στις  νεότερες γενιές, στηνιδιόκτητη πενταόροφη 
πολιτιστική του κυψέλη, που κατασκευάσθηκε από το υστέρημα των Ξανθιωτών, Ποντίων 
και  μη, διατηρεί  ποικίλα τμήματα όπως: Νεολαίας, Γυναικών, Χορωδίας, Εκμάθησης 
Ποντιακών  Παραδοσιακών Χορών, Λύρας, θεάτρου, Βιβλιοθήκης, κ.ά.
Συμμετέχει για 3η συνεχή χρονιά στις Γιορτές Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, στην οδό  Λευκού 
Πύργου και Χασιρτζόγλου (στο parking), και  σας καλεί στο στέκι του για 8 μοναδικές βρα-
διές. Παρέα θα μας κρατήσουν οι ΣτάθηςΝικολαϊδης, Πέλλα  Νικολαϊδου, Κώστας Θεοδο-
σιάδης, Γιώργος και Λάζος Ιωαννίδης, Αλέξης  Παρχαρίδης, Γιώργος Σιαμλίδης, Μπάμπης 
Ιωακειμίδης, Στάθης  Πορφυρίδης, Αδάμ  Αποστολίδης, Γιώργος Αποστολίδης, Γιώργος 
Παπαγιαννίδης, Στέφανος  Κωνσταντινίδης, Τάσος Πετρόπουλος, Μίλτος  Αποστολίδης, 
Νίκος Μαραγκοζίδης,  Γιώργος Χαραλαμπίδης, Θανάσης  Ελευθεριάδης και  ο Κώστας 
Τσαρμαντίδης. Καλώς  να  ορίσετε...!  

Πολιτιστικός σύλλογος Δαφνώνα «Η Δήμητρα» 

Και  φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δαφνώνα «Η Δήμητρα» συμμετέχει στις γιορτές 
Παλιάς Πόλης και  καλεί όλους του τους φίλους στο στέκι μας στην αυλή του 1ου Δημοτικού 
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 σύλλογος trel@cademy.kom συμμετέχει και  φέτος στις γιορτές Παλιάς 
Πόλης στη Ξάνθη. Θα φροντίσουμε να στήσουμε μια ευχάριστη γωνιά με αρκετή δόση 
τρέλας, από 30 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου με φαγητό ποτό χειροποίητες κατασκευές 
και  άλλα πολλά. Σκοπός μας είναι να διασκεδάσουμε τους επισκέπτες από κάθε γωνία της 
Ελλάδας και  να προσφέρουμε  θρακιώτικη φιλοξενία, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον τόπο 
μας

Πολιτιστικός σύλλογος ΝΕΟΛΑΙ®Α

Ο πολιτιστικός σύλλογος ΝΕΟΛΑΙ®Α, συμμετέχει για τρίτη χρονιά στις Γιορτές Παλιάς 
Ξάνθης, για να δώσει 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 
Ξάνθης 

Ο πολιτιστικός- περιβαλλοντικός σύλλογος των ‘‘Πρωτοπόρων’’ Λεύκης, συμμετέχοντας 
και  φέτος στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης, δημιούργησε δίπλα στο χαρακτηριστικό μύλο 
του Λημνίου έναν ξεχωριστό, φιλόξενο χώρο για κεφάτες βραδιές με ζωντανά μουσικά 
σύνολα. Μικροί και  μεγάλοι εθελοντές, με μεράκι και  δημιουργική διάθεση, συμμετέχουν 
καθημερινά στην οργάνωση μιας πανδαισίας ακουσμάτων, αισθήσεων και  γεύσεων. Σας 
προτείνουμε λοιπόν, αφού περιηγηθείτε ανηφορίζοντας στους ‘‘πολυδαίδαλους’’ δρόμους 
και  τα σοκάκια της Παλιάς Πόλης και  θαυμάσετε την αρχοντιά που εκπέμπουν, να κατηφο-
ρίσετε το στέκι μας για να γευτείτε τις ποιοτικότερες γευστικές δημιουργίες, αλλά και  να 
απογειώσετε το κέφι σας, χορεύοντας στους ρυθμούς του μουσικοχορευτικού μας προγράμ-
ματος που θα σας ξεναγήσει σε μονοπάτια μουσικά και  θα σας χαρίσει λίγες αλησμόνητες 
στιγμές ξεγνοιασιάς και  ξεκούρασης. 

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 εννοούμε όλα και  
σας υποσχόμαστε στιγμές χαράς και διασκέδασης κάθε τύπου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος  
«ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΙ» ήρθε για να μείνει. Σας περιμένουμε στο σύλλογο μας  στην είσοδο 
Αρίωνα στο Λημνίο Ξάνθης για ζεστές κεφάτες βραδιές με πολύ χορό και σουβλάκι μαγικό. 
Καθημερινό γεμάτο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους

Αθλητικός-Μορφωτικός Σύλλογος «Άτλας Σελίνου»

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

Δίκτυο Λόγου και  Πράξης 

Κίνηση πολιτών που ιδρύθηκε το 2010, δημιούργησε το Μονοπάτι της Ζωής και  θεατράκι με 
εθελοντική εργασία. Συμμετέχει στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης με πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Συνεργάζεται με άλλους φορείς και  το Δήμο
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Πολιτιστικοί Σύλλογοι
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων: Σωτήρης Στόϊκος ............................................... τηλ. 6993956668

Αναποφάσιστοι 2000: Σπύρος Μπίκος ............................................................... τηλ. 6944852307

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

Διόνυσος: Σωτήρης Γούναρης ............................................................................. τηλ. 6976677171

Φίλοι: ΑφροδίτηΚωνσταντινίδου ........................................................................ τηλ. 6974370347

Θρακιωτών Χρυσούπολης: Γεράσιμος Χόντος ................................................ τηλ. 6973237724

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού: Ζωγραφιά Ηλιάδου .......................................... τηλ. 6946020112

Βάτραχοι: Μιχάλης Τσέπελης ............................................................................... τηλ. 6942840233

Θρακική Θεατρική Σκηνή: ΤόρηςΠαπαδήμας .................................................... τηλ. 6989593404

Βίστωνες: Άννα Aquino-Δήμητσα ........................................................................ τηλ. 6937414652

Απαράδεκτοι: Χαρά Τσακίρη ................................................................................. τηλ. 6936063020

Εβρίτες: Απόστολος Πολυμένης .......................................................................... τηλ. 6937219384

Μικρασιάτες: Ανδρέας Ευφραιμίδης .................................................................. τηλ. 6937093262

Πόντιοι: Γιώργος Χαραλαμπίδης ......................................................................... τηλ. 6987266938

ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ: Άγγελος Σαββανίδης ....................................................................... τηλ. 6945805486

Κιμμερίων «Ο Αμφέραος»: Δέσποινα Μπουγιουκλή ..................................... τηλ. 6932399693

Θράκη: Βαγγέλης Δωρόπουλος ........................................................................... τηλ. 6972275052

Σαρακατσάνοι: Γεώργιος Μπίκος ........................................................................ τηλ. 6944876300

Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης: Κων/νος Γιοβατσίκ ........................................... τηλ. 6948277833

Νεολαί®α: Αθανασία Σαλβανά .............................................................................. τηλ. 6947684063

Σύλλ. Ποντίων «Τραντέλλενες»: Δημήτρης Τερζανίδης ............................... τηλ. 6973382036

Π.Σ. Δαφνώνα «Η Δήμητρα»: 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 Δαλακούρας ................................. τηλ. 6948728081

Ξενιτεμένοι: Βασίλης Μπαρσεγιαννίδης ............................................................ τηλ. 6937141103

Λεύκη «Οι Πρωτοπόροι»:Δημήτριος Τέτος ...................................................... τηλ. 6936545658

Δίκτυο Λόγου και  Πράξης: Θανάσης Μουσόπουλος ...................................... τηλ. 6948578370 

Πληροφορίες 
 
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 
e-mail: deax@otenet.gr , info@paliapoli.gr
τηλ. 2541073640, 2541072554
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1.  Εβρίτες

2.  Απαράδεκτοι

3.  Κατασκηνωτές

4.  Διόνυσος

5.  Κάβειροι

6.  Άνοιξη

7.  Σπάρτακοι

8.  Ατίθασοι

9.  Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης

10.   Θρακιώτες Χρυσούπολης

11. Φίλοι

12. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

13. Μικρασιάτες

14. Οδρύσσες

15. Βίστωνες

16. Αναποφάσιστοι

17. Φ.Ε.Ξ.

18. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

19. Εργαζόμενοι στη ΣΕΚΕ

20. ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ.

21. Σαρακατσάνοι

22. Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης

23. Άτλας Σελίνου

24. Βάτραχοι

25. Αμφέραος

26. Θράκη

27. Θρακική Θεατρική Σκηνή

28. Ξενιτεμένοι

29. Σύλλ. Φοιτητών “Η Γέφυρα”

30. Σύλλ. Ποντίων Χορ. “Τραντέλλενες

31. Νεολαί®α

32. ”Δήμητρα” Δαφνώνος 

33. Trel@cademy.kom

34. Λεύκη - Πρωτοπόροι
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35. Μυρωδάτο
36. Κρητική Αδελφότητα
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