ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΓΙΟΡΤΕΣ
ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Οι Γιορτές

Παλιάς Πόλης
φέτος συμπληρώνουν
τριάντα ένα
χρόνια ζωής
Οι Γιορτές Παλιάς Πόλης αποβλέπουν, στην ανάδειξη, προβολή και ανάπτυξη, ενός οικιστικού
χώρου, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με βαριά
ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, ώστε να γίνει
συνείδηση από όλους, η ευθύνη που φέρουμε για
την προάσπιση αυτού του λίκνου της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς και ταυτότητας. Κατά την διάρκεια των εν λόγω γιορτών, η πόλη μας ζει για λίγο
στο χτες, ξυπνώντας μέσα στις καρδιές θύμισες,
βιώνει το παρόν, έχοντας αφεθεί στους ρυθμούς
της μουσικής που πλημμυρίζει τα στενά σοκάκια
του παραδοσιακού οικισμού.

Υγειονομική κάλυψη
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών
Ξάνθης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και η Ομάδα Διάσωσης και
Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων, αναλαμβάνουν την υγειονομική
κάλυψη των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2022.
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νας από τους κορυφαίους θεσμούς, οι «Γιορτές Παλιάς Πόλης»,
επανέρχονται, μετά από δύο χρόνια αναβολής. Φέτος, 32 χρόνια από το πρώτο ξεκίνημα, το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός είναι
έτοιμο να «σημαδέψει» εκ νέου, την αυγή της νέας εποχής, μέσα στην
«παραμυθένια Ξάνθη την διατηρητέαν», όπως αποκαλούσε ο Μάνος
Χατζιδάκις τη γενέτειρά του…
Σε μια δύσκολη περίοδο, όπου οι κρίσεις εναλλάσσονται ταχύτατα και
απαιτούν αποτελεσματικές λύσεις, η Ξάνθη ακολουθεί τον «δρόμο»
που γνωρίζει και διακρίνεται: τον Πολιτισμό, ο οποίος μπορεί να δώσει
απαντήσεις στη γενική κατήφεια. Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου
σε όλους αυτούς που στηρίζουν, με μεράκι τον θεσμό, τους φορείς και
τους συλλόγους της πόλης μας, αλλά κυρίως τις Ξανθιώτισσες και τους
Ξανθιώτες -το ενθουσιώδες Εθελοντικό Κίνημα της περιοχής μας- που
αποτελούν και τους πρωταγωνιστές, όπως και σε κάθε πολιτιστικό θεσμό που ο Δήμος Ξάνθης έχει την τιμή να διοργανώνει. Καλωσορίζω
τους επισκέπτες μας σε έναν τόπο απαράμιλλης ομορφιάς, που με όχημα
την ιστορία του, ενώνει δυνάμεις στο σήμερα, ατενίζοντας το μέλλον με
αισιοδοξία. Ας «περπατήσουμε» όλοι μαζί, αυτό το ιδιαίτερο μονοπάτι
που χαράσσει η υπέροχη Παλιά Πόλη κι ας ζήσουμε στιγμές ομορφιάς,
ψυχαγωγίας, δημιουργικότητας…
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Χ. Τσέπελης
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M

ε ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην 31η διοργάνωση
των Γιορτών Παλιάς Πόλης, που θα πραγματοποιηθούν σε
ρυθμούς και ένταση κανονικότητας. Ο παραδοσιακός οικισμός της Παλιάς Πόλης υποδέχεται και πάλι τους επισκέπτες της, προσφέροντας ένα ταξίδι στο χθες και το σήμερα μοναδικό. Πιστοί στο
ραντεβού τους οι Ξανθιώτες, υποδέχονται τους επισκέπτες με γεύσεις,
μουσικές και κυρίως με ένα εγκάρδιο χαμόγελο. Σύλλογοι και φορείς
ετοίμασαν και μας παρουσιάζουν ένα πλούσιο πρόγραμμα, με ακούσματα και εδέσματα παραδοσιακά και σύγχρονα, όπως ακριβώς και ο οικισμός που μας φιλοξενεί.
Γιορτές Παλιάς Πόλης, ένα ταξίδι στο χρόνο.
Ηλίας Ασκαρίδης
Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Α

γαπητοί συμπολίτες, με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω τον θεσμό των γιορτών της παλιάς πόλης μετά ουσιαστικά από δύο χρόνια στα οποία η πανδημία έριξε βαριά τη
σκιά της και εύχομαι το πρόγραμμα των γιορτών να ικανοποιήσει τις πολιτιστικές και πνευματικές αναζητήσεις όλων.
Οι γιορτές αποβλέπουν, στην ανάδειξη, προβολή κι ανάπτυξη, ενός οικιστικού χώρου, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με βαριά ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, που στόχο έχουν να αναδείξουν την ευθύνη που
φέρουμε σαν κοινωνία για την προάσπιση αυτού του λίκνου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ταυτότητας.
Περπατώντας κανείς στα σοκάκια της παλαιάς πόλης μπορεί να θαυμάσει την αρχιτεκτονική των οικιών και τα αποκατεστημένα διατηρητέα
κτίρια, τα οποία πλανεύουν και σαγηνεύουν με την μοναδική ομορφιά
τους. Είναι χρέος όλων μας να αναδείξουμε και να διατηρήσουμε ακέραια αυτήν την κληρονομιά μας.
Κωνσταντίνος Κουρτίδης
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης
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Ξενάγηση στον παραδοσιακό οικισμό

Οργανωμένες καθημερινές ξεναγήσεις σε όλη την διάρκεια των γιορτών (μέχρι Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου)
στην παλιά πόλη σε μικρά γκρουπ επισκεπτών με την ευθύνη αδειοδοτημένου ξεναγού. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

Σάββατο 3/9/2022

10:00-11:30 και 18:30-20:00

Κυριακή 4/9/2022

10:00-11:30 και 18:30-20:00

Πέμπτη 8/9/2022

18:30-20:00

Παρασκευή 9/9/2022

18:30-20:00

Σάββατο 10/9/2022

10:00-11:30 και 18:30-20:00

Κυριακή 11/9/2022

10:00-11:30 και 18:30-20:00

Μπορείτε να προγραμματίσετε την επιθυμητή μέρα και ώρα σκανάροντας τον παρακάτω κωδικό:

Η διάρκεια της ξενάγησης θα είναι περίπου 90 λεπτά.

Πρόγραμμα τριημέρου
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Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης
Εκδηλώσεις με ιστορικά οχήματα

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου

που θα συγκροτηθούν στα πλαίσια του Regularity.

17:00 Πλατεία Διοικητηρίου | Έναρξη
έκθεσης «Παλαιών και Ιστορικών Οχημάτων».

18:00-20:00 Πλατεία Διοικητηρίου | Τεχνικός
έλεγχος οχημάτων που θα λάβουν μέρος
στον αγώνα Regularity.

17:00 Πλατεία Δημοκρατίας, κεντρική είσοδος
Δημαρχείου | Έναρξη έκθεσης
«Παλιάς Φωτογραφίας Οχημάτων»
των δημοτών της Ξάνθης και όχι μόνο.

20:30 Πλατεία Διοικητηρίου | Ανακοίνωση
λίστας εκκινούντων.

19:00 Πλατεία Διοικητηρίου | Έναρξη
διαγωνισμού «Ωραιότερου Ιστορικού Οχήματος».
19:00 Πλατεία Δημοκρατίας, κεντρική είσοδος
Δημαρχείου | Έναρξη διαγωνισμού
«Καλύτερης Ιστορικής Φωτογραφίας»

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου
17:00 Πλατεία Διοικητηρίου | Ολοκλήρωση
δήλωσης συμμετοχών στον αγώνα Regularity.

21:00 | Ολοκλήρωση διαγωνισμών
«Ωραιότερου Ιστορικού Οχήματος»
και «Καλύτερης Ιστορικής Φωτογραφίας»

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου
10:30 Πλατεία Δημοκρατίας | Εκκίνηση
αγώνα Regularity
18:00 Πλατεία Δημοκρατίας | Τερματισμός
αγώνα Regularity

17:00-18:00 Πλατεία Διοικητηρίου | Διοικητικός
έλεγχος οχημάτων που θα λάβουν μέρος
στον αγώνα Regularity.

19:00-20:00 Πλατεία Δημοκρατίας | Απονομές
διαγωνισμών «Καλύτερης Ιστορικής
Φωτογραφίας» και «Ωραιότερου Ιστορικού
Οχήματος» και των νικητών του αγώνα Regularity.

18:00 Πλατεία Διοικητηρίου | Ολοκλήρωση δήλωσης συμμετοχών ομάδων

Οργάνωση:
«Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης»
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Σαββάτο 3 Σεπτεμβρίου
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30

Επίσημη έναρξη των Γιορτών Παλιάς Πόλης
από τον Δήμαρχο Ξάνθης
Εμμανουήλ Χρ. Τσέπελη
20:45

Ο Χρήστος Νικολόπουλος με τις τρεις μεγάλες
κυρίες του ελληνικού τραγουδιού Ελένη Βιτάλη,
Γλυκερία και Πίτσα Παπαδοπούλου

O

Χρήστος Νικολόπουλος, ο μεγαλύτερος διαχρονικός και
σύγχρονος λαϊκός συνθέτης
συντροφιά με τις μεγάλες ερμηνεύτριες
τον ελληνικού τραγουδιού, Ελένη Βιτάλη,
Γλυκερία και Πίτσα Παπαδοπούλου, που
ο συνθέτης τις θεωρεί μούσες του. Θα
παρουσιάσει ένα μουσικό πρόγραμμα
με τα μεγάλα τον τραγούδια. Ο Χρήστος
Νικολόπουλος με την Ελένη Βιτάλη έχει
γράψει το «Παίξε Χρήστο επειγόντως» σε
στίχους τον Μανώλη Ρασούλη, μαζί με τη
Γλυκερία το «Άιντε μάτια μου γλυκά» του
Μανώλη Ρασούλη, με την Πίτσα Παπαδοπούλου το «Δεν μετανιώνω» του Λευτέρη Παπαδόπουλου και πολλά άλλα.
Το εντυπωσιακό σε αυτή τη συναυλία είναι
το ότι οι τρεις μούσες τον Χρήστου θα ερμηνεύσουν και μεγάλες του επιτυχίες που
τραγούδησαν σημαντικά ονόματα όπως
ο Στέλιος Καζαντζίδης, η Χάρις Αλεξίου,
ο Γιώργος Νταλάρας, ο Στράτος Διονυσίου, ο Πασχάλης Τερζής και πολλοί άλλοι.
Επίσης θα τραγουδήσουν διασκευασμένα γνωστά και άγνωστα τραγούδια του
συνθέτη. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να
ξαναζήσουμε ιστορικές στιγμές.

8
Πλατεία Δημοκρατίας,
σημείο εκκίνησης

10:00
Ξενάγηση
στον παραδοσιακό οικισμό
Η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 90 λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4.

Πλατεία Δημοκρατίας,
σημείο εκκίνησης

18:30
Ξενάγηση
στον παραδοσιακό οικισμό

Η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 90 λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4.
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Λαογραφικό και Ιστορικό
Μουσείο Ξάνθης

10:00
Εικαστικός και ιστορικός
περίπατος «Η πόλη
συνομιλεί
με το παρελθόν της»

Η ΦΕΞ συνεχίζει να σκηνοθετεί μια πραγματικότητα όπου το παρόν της πόλης συνομιλεί με το παρελθόν της. Οι λευκοί τοίχοι των κτιρίων 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 «1922 -η άφιξη των
προσφύγων…»
Η Ξάνθη των καπνών ανατολικού τύπου
Η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι
Η Ξάνθη των γεύσεων των απολαύσεων
Οργάνωση: ΦΕΞ - Χορευτικό εργαστήρι ΦΕΞ Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
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Γέφυρα ποταμού Κοσύνθου (και
καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών)

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης - στην αυλή με τα Χαμάμ

11:00
19:00
«Ιστορικοί περίπατοι Παιδική εκδήλωση «Μια
Ξάνθη, γνωριμία με την
νύχτα στην Ακρόπολη»
τοπική ιστορία» Βόλτες στα Η Φιλοπρόοδη ένωση Ξάνθης και το βιβλιοπωλείο
Πυργελή προσκαλούν τους μικρούς και όχι μόνο
σοκάκια της παλιά πόλης
φίλους σε μια εξαιρετική περιπέτεια. Με οδηγό τη
συγγραφέα και παιδαγωγό Βίκυ Ξανθοπούλου θα
και στο Λαογραφικό και
βρεθούμε στη Ακρόπολη και θα ζήσουμε στο ΧρυΙστορικό Μουσείο Ξάνθης. σό Αιώνα του Περικλή. Η περιπέτεια αρχίζει για
Στη διάρκεια
των περιπάτων,
αναπτύσσεται
ένας διάλογος
για την ιστορία,
τις
ιδιαίτερες
τεχνικές,
την
εξέλιξη και την
παρουσία κάθε
μορφής τέχνης
στο ανθρώπινο
περιβάλλον.
Στο
μουσείο
αφηγούμαστε
στιγμές από τη
νεότερη ιστορία
της Ξάνθης.
Ημερολόγια,
μαρτυρίες, αντικείμενα συνθέτουν ένα ενδιαφέρον
σκηνικό. Μια βόλτα στα σοκάκια της παλιάς πόλης
με κατάληξη το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης.
Πληροφορίες για συμμετοχή στο τηλ. 25410 25421.
Συμμετοχή 4€ ενήλικες 2€ μαθητές - συμπεριλαμβάνεται η είσοδος στο μουσείο.
Οργάνωση: ΦΕΞ - Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης.

όλους μας. Είστε έτοιμοι να ζήσουμε όπως ζούσαν
οι αρχαίοι Έλληνες;
«Μια νύχτα στην Ακρόπολη» της Βίκυ Ξανθοπούλου, κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Οργάνωση: ΦΕΞ - Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης - βιβλιοπωλείο Πυργελή.

10
Γωνία Βασ. Κωνσταντίνου
και Βενιζέλου (και καθ’ όλη
τη διάρκεια των γιορτών)

20:00
«Sweets on the street»

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης σας προσκαλεί
να γεύεστε καθημερινά τις γλυκές του λιχουδιές με
την συνδρομή του Θεόδωρου Γιαλάογλου.
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Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ

20:00
Swing Party «Lindy Hop»
Το Lindy Hop Xanthi επιστρέφει για 10η χρονιά στα
πολιτιστικά δρώμενα της πόλης ανοίγοντας τη σεζόν
όπως κάθε χρόνο με ένα Swing Party και δωρεάν
δοκιμαστικό μάθημα στις Γιορτές Παλιάς Πόλης
της Ξάνθης! Το 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. Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Αλεξάνδρα Βράνου, τηλ.6940649779 και Αναστασία Κοτσίνα, τηλ.
6955280170
Οργάνωση: ΦΕΞ - Εργαστήρι Lindy Hop [Swing]

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης - στην αυλή με τα Χαμάμ

21:00
Εγκαίνια έκθεσης
«Definitions I: How to Build
a Home» ατομική έκθεση
της Αθηνάς Κανελλοπούλου
(λεπτομέρειες στην σελίδα 55)
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Πολιτιστικός Αθλητικός
Σύλλογος «Αντίκας»

21:00
Στην αυλή του συλλόγου
στην Χασιρτζόγλου 8
Συναυλία, ρεμπέτικη και λαϊκή βραδιά με την «Ορχήστρα Παλαιών Ασμάτων». Με τους Χαριτίνη Μελισοπούλου τραγούδι, Γιάννη Βαμβακά μπουζούκι
μπαγλαμά και τραγούδι, Απόστολο Αποστολίδη
μπουζούκι και τραγούδι, Νίκο Βουλγαρίδη ακορντεόν και Βασίλη Κιορμήτρο μπουζούκι.
Είσοδος 2 ευρώ

Πολιτιστικός Λαογραφικός
Σύλλογος «Η Θράκη»

21:00
Στην αυλή του συλλόγου
στην Ύδρας 4
Παραδοσιακή μουσική και χορός από τη Θράκη
αλλά και από όλη την Ελλάδα με τους Γιάννη Μίγγο στο κλαρίνο και τραγούδι, Βαγγέλη Δωρόπουλο
γκάιντα Γιάννη Κοτσαμπάση ακορντεόν Γιώργο Παπαδόπουλο κρουστά.

Στέκι Συλλόγου Εβριτών Ξάνθης

21:00

Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Γιώργος
Συμεωνίδη

Πλατεία Μητροπόλεως. Στέκι
Πολιτιστικού Συλλόγου «Κάβειροι»

23:00

Βραδιά 60s-70s-80s και έναρξη έκθεσης παλαιών
στολών του συλλόγου, που θα διαρκέσει μέχρι τις
10 Σεπτεμβρίου.
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Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30

Συναυλία Δημήτρης Ζερβουδάκης

A

πό τις Γιορτές Παλιάς Πόλης θα «περάσει» φέτος ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Με τραγούδια από
όλη την δημιουργική του διαδρομή, σε ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα όπου εναλλάσσεται η Ανατολή με την Δύση με κέντρο πάντα την Ελλάδα. Ο ηλεκτρισμός εναλλάσσεται αρμονικά, με τον
απόλυτα ακουστικό τρόπο. Μελωδίες, νοήματα και διαδραστική επικοινωνία με το κοινό του είναι τα βασικά
χαρακτηριστικά της δίωρης και πλέον μουσικής του παράστασης.
Μαζί του οι : Διαμαντής Καραγιαννακίδης, πιάνο και πλήκτρα. Χρήστος Τσαπράζης, μπάσο. Αλέξης Αποστολάκης, τύμπανα. Στέλιος Φράγκος, ηλεκτρική κιθάρα. Νίκος Χρηστίδης, μπουζούκι.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Πλατεία Δημοκρατίας,
σημείο εκκίνησης

10:00
Ξενάγηση
στον παραδοσιακό οικισμό
Η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 90 λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4.

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης

09:00
Γνωριμία με τη νεότερη
ιστορία της πόλη
«Μια μέρα σ’ ένα
αρχοντικό στην Ξάνθη»
(λεπτομέρειες στην σελίδα 56)
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Θεματικό Πάρκο Λιμνίο

11:00

4ο Παιδικό Ποδηλατικό Φεστιβάλ Ξάνθης

Στον υπέροχα ανακατασκευασμένο χώρο του Λιμνίου, δίπλα στον Κόσυνθο ποταμό, θα διεξαχθεί το
4ο Παιδικό Ποδηλατικό Φεστιβάλ Ξάνθης.
Ο Ποδηλατικός Σύλλογος «Πήγασος Ξάνθης» θα
παρουσιάσει μαθήματα σωστής κυκλοφοριακής
αγωγής, αναλυτική παρουσίαση όλων των μερών
του ποδηλάτου καθώς και της χρήσης αυτών. Συνεχής εκμάθηση ισορροπίας και ελιγμών, διέλευση
τεχνικών εμποδίων και στοιχισμένη οδική συμπεριφορά.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα παιδιά ηλικίας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η όλη εκδήλωση θα κλείσει με τις βραβεύσεις των παιδιών ανά επίσημη κατηγορία.
Οργάνωση: Ποδηλατικός Σύλλογος «Πήγασος» Ξάνθης

15
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Παράρτημα μουσείου «Μάριος
Λάζιος» και Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ

18:00
Εικαστικός περίπατος
και εγκαίνια έκθεσης
(λεπτομέρειες στην σελίδα 56)

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης

20:00
Εγκαίνια έκθεσης
φωτογραφίας της Ελένης
Ζαρδαλίδου «Στις πόλεις»
(λεπτομέρειες στην σελίδα 57)

Πλατεία Δημοκρατίας,
σημείο εκκίνησης

18:30
Ξενάγηση
στον παραδοσιακό οικισμό

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης

20:00
Εγκαίνια έκθεσης
κεραμικής, χειροποίητου
κοσμήματος
και φωτογραφίας,
«Δημιουργίες … από χέρι»
(λεπτομέρειες στην σελίδα 57

Η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 90 λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4.

Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης
«Χρήστος Παυλίδης»,
Ορφέως και Πινδάρου

20:00
Εγκαίνια ομαδικής έκθεσης

(λεπτομέρειες στην σελίδα 54)
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Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος
«Αντίκας»

Πολιτιστικός Λαογραφικός
Σύλλογος «Η Θράκη»

Συναυλία «Οι Μπουκοβίνοι» με εντεχνοπαραδοσιακά ακούσματα και μουσικές. Παίζουν οι Νίκος Μαντζούρης κιθάρα και φωνή. Ραφαήλ Τάσιος κιθάρα
και φωνή. Λευτέρης Ηλιάδης τρομπέτα και
Γιώργος Κυριακίδης κρουστά.
Είσοδος 2 ευρώ

Μια βραδιά με μουσικές από τη Θράκη, τη Μικρασία, τα νησιά και άλλες περιοχές, με τους Θόδωρο
Καρατζόγλου βιολί, Βαγγέλη Δωρόπουλο γκάιντα,
Άγγελο Ξανθόπουλο ούτι και τραγούδι, Τάσο Δασκαλόπουλο λαούτο και Νάκη Ξανθόπουλο κρουστά.

21:00
Στην αυλή του συλλόγου
στην Χασιρτζόγλου 8

21:00
Στην αυλή του συλλόγου
στην Ύδρας 4

Στέκι Συλλόγου Εβριτών Ξάνθης

21:00
Παραδοσιακό γλέντι με τους
Καρυοφίλη Δουλουκιτάκη
και Αλέξανδρο Κοκκαλίδη
Πλατεία Μητροπόλεως

23:00
Πολιτιστικός Σύλλογος
«Κάβειροι»
(στέκι συλλόγου)
Βραδιά Disco
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Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30
Συναυλία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα
του Δήμου Ξάνθης
Φέτος για πρώτη φορά στα πλαίσια των γιορτών
παλιάς πόλης, η Φιλαρμονική του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, με Αρχιμουσικό τη Νίκη
Μαζαράκη, θα παρουσιάσει μουσικές διασκευές
Ελλήνων καταξιωμένων συνθετών και ελληνικών
παραδοσιακών τραγουδιών.
Η Φιλαρμονική του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθης, ιδρύθηκε το 1903. Από τότε έως και σήμερα δίνει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να
ασχοληθούν με τη μουσική και να ενταχθούν σε
ένα ευρύτερο μουσικό σύνολο. Αποτέλεσμα είναι
η δημιουργία μίας άρτιας και καλά οργανωμένης
Φιλαρμονικής, η οποία χαρίζει στο κοινό παρου-

21:30
Συναυλία
Αντώνης Μουσαδές Ασμίκ Μπεκλαριάν

σιάσεις και εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου με στόχο
τη μουσική καλλιέργεια όπως και την προβολή του
Δήμου Ξάνθης.

22:15
Συναυλία
Μάνια Ασλάνογλου

Εκεί που οι φίλοι γίνονται παρέες και οι παρέες γίνονται ένα. Εκεί που ο Αντώνης η Ασμίκ και οι φίλοι
τους, συναντιόνται ξανά για να μας ταξιδέψουν, στο
τώρα, στο χθες και στο αύριο.
Οργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.

Σε ένα έντεχνο-ελαφρολαϊκό πρόγραμμα, η Μάνια
Ασλάνογλου θα μας τραγουδήσει γνώριμους σκοπούς.
Οργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.

18
Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης

10:00
Έκθεση «1922 - Η άφιξη
και η εγκατάσταση των
προσφύγων στην Ξάνθη»

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
«Καπναποθήκη Π»
Αίθουσα «Βιργινία Τσουδερού»

18:00
Έκθεση εικαστικών
«Διέξοδος 2021-22»
(λεπτομέρειες στην σελίδα 58)

(λεπτομέρειες στην σελίδα 58)

Γήπεδο Αθλητικού Ομίλου Ξάνθης

17:30
Ποδοσφαιρικό τουρνουά
παλαιμάχων

Αυλή του Ιερού Ναού Αγ. Βλασίου,
έναντι οικίας Χατζιδάκι

18:30
Παιδική εκδήλωση
«Παιχνίδια της Γειτονιάς»
Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης προσκαλεί τα παιδιά ηλικίας
7-12 ετών σε ένα ταξίδι
στο παρελθόν για να
γνωρίσουν και να συμμετέχουν στα αγαπημένα παιχνίδια της γειτονιάς και της παρέας.

Πλατεία Δημοκρατίας,
σημείο εκκίνησης
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων Παλιάς Πόλης Ξάνθης, ο σύλλογος παλαιμάχων ποδοσφαιριστών
Α.Ο.Ξ. διοργανώνει τουρνουά με την συμμέτοχη
των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών των ομάδων
Α.Ο. Ξάνθης, Δόξα Δράμας, Πανθρακικού και Α.Ο.
Καβάλας.

18:30
Ξενάγηση
στον παραδοσιακό οικισμό

Η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 90 λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4.
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Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ

18:30
Αγώνες Μπριτζ

Ο «Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ
Ξάνθης – Φίλοι της ΦΕΞ» διοργανώνει ανοιχτό αγώνα ζευγών ώστε
να παίξουν αθλητές από όλη την
Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα μπορούν να έρθουν και όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το συναρπαστικό αυτό πνευματικό άθλημα
και να λάβουν πληροφορίες για τα νέα τμήματα
μαθημάτων που θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβρη.
Πληροφορίες - εγγραφές: Γιώργος Αποστολίδης
6974650736

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης - στην αυλή με τα Χαμάμ

19:00
Παιχνίδι «Learning Cube»
Η Φιλοπρόοδη ένωση Ξάνθης και το βιβλιοπωλείο
Πυργελή σας καλούν να παίξουμε παρέα με τα
Learning Cube. Η σειρά παιχνιδιών που τόσο αγαπήσαμε δημιούργησε νέα κουτιά για να οξύνουμε
τη μνήμη και την παρατηρητικότητα μας. Μέσα από
το παιχνίδι αναπτύσσουμε τη λογική σκέψη, λύνουμε γρίφους και διασκεδάζουμε. Με τα τέρατα, τους
δεινόσαυρους, το Δαίδαλο και τον Αρχιμήδη θα
παιχνιδίσουμε μικροί και μεγάλοι.
Οργάνωση: ΦΕΞ - Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης - βιβλιοπωλείο Πυργελή.

Θεματικό Πάρκο Λιμνίο

19:00
Παιδική εκδήλωση «Γιαγιά,
Παππού σας αγαπώ πολύ»
Ο μικρός μας Καφετούλης, πετάει
από χαρά. Μετά
από πολύ καιρό,
θα
ταξιδεύσει
στον παππού και
στην γιαγιά του,
στο όμορφο χωριό τους. Πόσο
θα ήθελε να βρεθεί και πάλι στην
ζεστή αγκαλιά τους! Συντροφιά με τον Καφετούλη,
τον ήρωα των παραμυθιών μας, προσκαλούμε τα
μικρά παιδιά, ηλικίας 3-7 ετών, να γνωρίσουν την
αγάπη προς την «τρίτη ηλικία», την χαρά της επίσκεψης στο χωριό και την αξία της φιλοζωίας.
Επιμέλεια: Ελένη Μαρίνη, Βρεφονηπιοκόμος - Συγγραφέας - Εικονογράφος Στη μνήμη της αείμνηστης
Βιργινίας Τσουδερού, θα διανεμηθούν σε κάθε οικογένεια που θα προβεί σε προκράτηση θέσεων, από
ένα αντίτυπο βιβλίου, μέχρι της εξάντλησής τους.
Τηλέφωνο επικοινωνίας και προκράτησης θέσης:
6936851527
Οργάνωση: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Πλατεία Μητροπόλεως. Στέκι
Πολιτιστικού Συλλόγου «Κάβειροι»

19:00
Παιδική εκδήλωση

Δημιουργική απασχόληση παιδιών από τους εκπαιδευτικούς του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου «Ζούγκλα»,
για παιδιά 4-7 ετών

20
Βας. Σοφίας,
Θεματικό Πάρκο Λιμνίο

19:30
«Ζυμαρομαστορέματα»

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Νεανική Σκηνή Βασ. Σοφίας και Ύδρας

20:00
Συναυλία
«Μουσικό Εργαστήρι
Άγγελου Μουρβάτη»
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία Συγκροτημάτων», παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους.
#mousikoergasthriofamily

Ο σύλλογος Γυναικών Ξάνθης σας καλεί να παρακολουθήσετε από κοντά το μάθημα των «Ζυμαρομαστορεμάτων», όπου θα έχετε την ευκαιρία να
φτιάξετε τα δικά σας «χατσαπούρι» και «πιροσκί»
(από τη ζύμη & τη γέμιση ως τη παρασκευή & το
ψήσιμο) μαζί με τις έμπειρες γυναίκες του συλλόγου.

Πολιτιστικός Λαογραφικός
Σύλλογος «Η Θράκη»

21:00
Στην αυλή του συλλόγου
στην Ύδρας 4
Λαϊκή και Θρακιώτικη βραδιά. Αφιέρωμα στο καλό
λαϊκό τραγούδι και στην παράδοση του τόπου μας
με τους Στάθη Βασιλειάδη τραγούδι και μπουζούκι,
Γιάννη Κοτζαμπάση ακορντεόν, Γιώργο Παπαδόπουλο κρουστά και Βαγγέλη Δωρόπουλο γκάιντα.

Στέκι Συλλόγου Εβριτών Ξάνθης

21:00
Παραδοσιακό γλέντι
με την ορχήστρα
του Νίκου Ζαπάρτα

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
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Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30

Βραδιά Λαογραφίας

T

α φιλοξενούμενα χορευτικά και τα
χορευτικά συγκροτήματα των λαογραφικών συλλόγων της πόλης μας,
θα χορέψουν χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
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24
Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης,
Αγ. Γεωργίου 1, Αυλή

18:30
Παιδική εκδήλωση
«Ένας Σκόρος στο Λύκειον
των Ελληνίδων Ξάνθης»

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης προσκαλεί τα
παιδιά ηλικίας 8-12 ετών, να ανακαλύψουν μέσα
από παιχνίδια περίπου μιας ώρας, το αρχοντικό
Χασιρτζόγλου (σημερινό κτήριο Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης). Τα παιδιά αναζητούν μέσα από
ένα παραμύθι και βιωματικές δράσεις σημάδια από
τους ανθρώπους και τις διαφορετικές χρήσεις του
αρχοντικού, αρχική και σημερινή.
Η δράση πραγματοποιείται και ως εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για τάξεις Δημοτικού σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Θεματικό Πάρκο Λιμνίο

19:00
Παιδική εκδήλωση
«Αφήγηση παραμυθιών
για μικρούς και μεγάλους…»
Μια φορά κι έναν καιρό 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://pf-academy.gr/
Οργάνωση - Επιμέλεια: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και
Παράδοσης- «ΠαραμυθοΘράκες»
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Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης

19:00
Παρουσιάσεις εκδόσεων,
Με «24 γράμματα και
όχι μόνο» -70 χρόνια ΦΕΞ
Η βιβλιοθήκη της ΦΕΞ είναι μια ζωντανή ιστορία
για το Νομό της Ξάνθης. Έχει συνδεθεί το όνομά
της με τον Στέφανο Ιωαννίδη, πρόεδρο της ΦΕΞ
και διευθυντή της νεοσύστατης και μοναδικής τότε
(1955) βιβλιοθήκης της πόλης της Ξάνθης . Έπειτα,
δωρίστηκε στο Δήμο Ξάνθης, στη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών, ενώ ένα άλλο μέρος της οργάνωσε την
πρώτη βιβλιοθήκη των Αβδήρων.
Σήμερα περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό από
περιοδικές εκδόσεις και είναι θεματική. Κορμός
της είναι το ιστορικό και λαογραφικό τμήμα με έμφαση στην Θράκη και ιδιαίτερα στην Ξάνθη. Οι
υπόλοιπες θεματικές της αφορούν τις ανάγκες των
ομάδων της ΦΕΞ (θεατρική – κινηματογραφική
– φωτογραφίας - εικαστικών κ.λ.π.) ενώ δωρεές
ενισχύουν μικρές και ιδιαίτερες βιβλιοθήκες. Η ΦΕΞ
από την ίδρυσή της δραστηριοποιήθηκε και στο
χώρο της έκδοσης. Τις παλαιότερες προσπαθεί να
τις παρουσιάσει ψηφιακά μέσω του ΕΡΓΑστηρίου
ΓΡΑΦΗΣ, ενώ σχεδόν κάθε χρόνο ετοιμάζει και μια
νέα παραγωγή.
Οργάνωση: ΦΕΞ

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης - στην αυλή με τα Χαμάμ

19:30
«Λαϊκός πολιτισμός
των Ελλήνων προσφύγων
του 1922» και το
ΕΡΓΑστήριο ΓΡΑΦΗΣ
Το ΕΡΓΑστήριο ΓΡΑΦΗΣ
και η υπεύθυνη
του
τμήματος,
Γαρυφαλλιά
Θεοδωρίδου,
Δρ. Λαογραφίας, διδάσκουσα στο
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο
Θράκης, παρουσιάζει τη δράση του εργαστηρίου και τη διάλεξη
από τον κύκλο παρουσιάσεων για τον λαϊκό πολιτισμό των Ελλήνων προσφύγων του 1922.
Α’ ΜΕΡΟΣ: Το ΕΡΓΑστήριο ΓΡΑΦΗΣ. Το εργαστήριο
στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Οργάνωσε, ψηφιοποίησε και τεκμηρίωσε:
Τα αρχεία και τη συλλογή του μουσείου. Το Αρχείο
της Αρμενικής Κοινότητας Ξάνθης (2782 - έγγραφα
φωτογραφίες και βιβλία). Το Αρχείο Βλαχόφωνων
Ηπειρωτών στην Ξάνθης (1535 - έγγραφα φωτογραφίες και βιβλία) της Χαρίκλειας Σ.Ι. Μαργαριτοπούλου. Εργάζεται για το Αρχείο Μικρασιατών Ξάνθης και το Αρχείο των καπνεμπόρων Ξάνθης.
Β’ ΜΕΡΟΣ: Διάλεξη με θέμα: «“Έκιτι, γιάβρουμ, εμείς
οι Ρωμαίοι πάντα περισάν ‘ς σα στράτας...”. Η μνήμη
της προσφυγιάς, όπως αποτυπώνεται στα υλικά και
στα άυλα κειμήλια (τεκμήρια) με μελέτη περίπτωσης
τον κύκλο του χρόνου στον προσφυγικό λαϊκό πολιτισμό».
Οργάνωση: Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης

26
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20:00
Συναυλία
«Μουσικό Εργαστήρι
Άγγελου Μουρβάτη»
Το Μουσικό Εργαστήριο του Άγγελου Μουρβάτη
αποχαιρετά το καλοκαίρι θυμίζοντάς μας πώς το
υποδεχτήκαμε!
#mousikoergasthriofamily

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο
Ξάνθης

21:00
Stand up comedy με
τον Χριστόφορο Ζαραλίκο
Είσοδος 10€
Οργάνωση: πολιτιστικός σύλλογος ΠΑΣ ΑΝΤΙΚΑΣ

Πολιτιστικός Λαογραφικός
Σύλλογος «Η Θράκη»

21:00
Στην αυλή του συλλόγου
στην Ύδρας 4
Θρακιώτικη βραδιά με τους Κομοτηναίους μουσικούς Δημήτρη Κυριακάκη γκάιντα και τραγούδι,
Θάνο Καρακατσιάνη ακορντεόν και Γιώργο Αθανασιάδη κρουστά

Στέκι Συλλόγου Εβριτών Ξάνθης

21:00
Παραδοσιακό γλέντι
με την ορχήστρα
του Γιάννη Μίγγου
Πλατεία Μητροπόλεως

23:00
Σύλλογος Κρητική
Αδελφότητα Ξάνθης
(στέκι συλλόγου)
Μετά το πέρας της εκδήλωσης της λαογραφίας, θα
διοργανώσει ο σύλλογος βραδιά με ζωντανή Κρητική μουσική.
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Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30

Συναυλία
Μουσικοί Θησαυροί... της καθ’ ημάς Ανατολής

Ε

να γοητευτικό μουσικό ταξίδι γεμάτο
από τη μαγεία της
καθ’ ημάς Ανατολής, με μια
συναρπαστική εναλλαγή
επί σκηνής με τραγούδια,
χορό, μουσικές, εμπνευσμένα κείμενα και προβολές από ιστορικά βίντεο
εποχής, από τη Μικρασία,
τον Πόντο, τη Θράκη και
την Κύπρο.
Οι Μουσικοί Θησαυροί
της καθ’ ημάς Ανατολής …
που όσα χρόνια κι αν περάσουν η λάμψη τους δε
χάνεται ποτέ, μέσα από τις
ξεχωριστές ερμηνείες του
Παναγιώτη
Θεοδωρίδη
και της Μάγδας Πένσου
και τη συνοδεία κορυφαίων μουσικών (λύρα, βιολί,
λαούτο, κανονάκι, κλαρίνο,
ούτι, κρουστά, φλογέρα,
αγγείο, πιάνο).
Μια μουσική παράσταση
που προάγει τον οικουμενικό πολιτισμό των Ελλήνων,
ενώ παράλληλα σέβεται
και τιμά τα μαρτυρικά, τα
αγιασμένα χώματα της
καθ’ ημάς Ανατολής, με τα
οράματα, τις αξίες, τα υψηλά ιδανικά και την πλούσια
πολιτιστική κληρονομιά.

28

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022

Θεματικό Πάρκο Λιμνίο

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης,
Αγ. Γεωργίου 1, Αυλή

μας είναι φιλανθρωπικό
σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Στόχος αποτελεί
η στήριξη, ενδυνάμωση
και εμψύχωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και κατ’ επέκταση
η ευαισθητοποίηση της
ευρύτερης
κοινωνίας,
μέσω κοινωνικής υποστήριξης (συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες), ψυχολογικής υποστήριξης,
νομικής συμβουλευτικής, οικονομικής βοήθειας,
εύρεσης εργασίας, φαρμακευτικής και ιατρικής κάλυψης, διανομής ιματισμού, τροφίμων, στέγασης σε
κακοποιημένες γυναίκες, φοιτήτριες και άστεγες οικογένειες, διοργάνωσης ημερίδων, ομιλιών και ενημερωτικών εκδηλώσεων. Οι ωφελούμενοί είναι ημεδαποί ή αλλοδαποί, άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι,
θύματα έμφυλης βίας, άγαμες μητέρες, Ρομά, αποφυλακισμένοι, ουσιoεξαρτημένοι, πρόσφυγες και
μετανάστες. Το mobile school είναι μία κατασκευή
από πτυσσόμενους μαυροπίνακες. Επάνω του τοποθετούνται panels εκπαιδευτικού περιεχομένου
(πχ. αριθμητική) και panels συζητήσεων που αφορούν την διαφορετικότητα, την προσωπική υγιεινή,
τη σεξουαλικότητα κ.α. Απευθύνεται σε παιδιά Ρομά
που ζουν και εργάζονται στο δρόμο, παιδιά που δεν
εντάσσονται στις σχολικές κοινότητες ή τείνουν να
εγκαταλείπουν το σχολείο σε πρώιμη ηλικία. Μέσω
παρεμβάσεων στο δρόμο (street work) η δράση
στοχεύει στην επανένταξη στις σχολικές μονάδες,
στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των παιδιών σε
θέματα ατομικής υγιεινής, σεξουαλικής αγωγής κ.α.
και παράλληλα στην ψυχολογική τους ενδυνάμωση
και στην ανάδειξη των ταλέντων τους. Από τον Μάιο
του 2020 ξεκίνησε να προσεγγίζει παιδιά Ρομά που
ζουν και εργάζονται σε Καβάλα και Ξάνθη.

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης σε συνεργασία
με τις «Αλλιώτικες Προτάσεις» σας προσκαλεί να
ανακαλύψετε πόσο όμορφο είναι να περπατάς στην
παλιά Ξάνθη, να μαθαίνεις, να γνωρίζεις, να εξερευνείς… να ανακαλύπτεις απ’ την αρχή την πόλη που
ζεις, 5 πρόσωπα, μας αφηγούνται 5 ιστορίες. Ελάτε να δούμε την Ξάνθη με τα μάτια της ψυχής. Σας
περιμένει και φέτος ο καθηγητής Δημήτρης Γκαγκαλίδης, απαγγέλλοντας τους στίχους του Βιτσέντζου
Κορνάρου από τον Ερωτόκριτο: «Τα μάτια δεν καλοθωρούν στο μάκρεμα του τόπου μα πιο καλά και
πιο σωστά θωρεί η καρδιά τ’ ανθρώπου…» Διάρκεια
1 ώρα.

18:00
18:30
Κοινωνική Δράση, Ένωση
Κυριών Δράμας «Το Mobile Εικαστικός περίπατος
«Πρόσωπα και Ιστορίες…
School Ταξιδεύει»
Η Ένωση Κυριών Δράστην παλιά Ξάνθη»
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ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης, στην αυλή με τα χαμάμ

19:00
«Mr Chem»
στην αυλή με τα χαμάμ

Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ

19:00
Θέατρο στη ΦΕΞ 70 χρόνια ΦΕΞ

Ο Mr Chem διακτινίζεται μαζί με το χημικό του εργαστήρι και έρχεται για να πειραματιστούμε όλοι
μαζί! Με κέφι και με φαντασία βουτάμε στις φυσικές επιστήμες και με υλικά που δεν φαντάζεσαι θα
κάνουμε τα πιο τρελά πειράματα! Η Φιλοπρόοδη
ένωση Ξάνθης και το βιβλιοπωλείο Πυργελή καλωσορίζουν στην πόλη μας «Τα πειράματα του Mr
Chem», τον Δημήτρη Κουλούμαση και τη Χριστίνα
Σαρηγιάννη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Οργάνωση: ΦΕΞ - Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης - βιβλιοπωλείο Πυργελή.
Στην εκδήλωση με αφορμή τα 70 χρόνια ΦΕΞ παρουσιάζονται ψηφιοποιημένες παραστάσεις και υλικό από τις εκδηλώσεις του θεατρικού εργαστηρίου.
Το Θεατρικό Εργαστήρι ιδρύθηκε το 1975. Οργάνωσε μαθήματα θεατρικής παιδείας, συνεργάστηκε
με το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και παρουσίασε παραστάσεις στην πόλη και τα χωριά του Ν.
Ξάνθης. Οργανώνει μαθήματα: Ιστορίας θεάτρου
- υποκριτικής - σκηνογραφίας - φωτισμού, σκηνοθεσίας. Οργανώνει και παρουσιάζει δικές του
και άλλες παραγωγές, διαλέξεις και σεμινάρια, (άνθρωποι του θεάτρου, καλεσμένοι της ομάδας διδάσκουν θέατρο)
Οργάνωση: ΦΕΞ - θεατρική σκηνή ΦΕΞ.
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19:00
Παιδική εκδήλωση
«Πράσινα Χαμόγελα Αυτοματισμός
και Προστασία
του Περιβάλλοντος»
Βιβλιοπαρουσίαση και εκπαιδευτική δράση για την
οικολογική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με
παράλληλη επίδειξη ρομπότ (αυτοματοποιημένη
δενδροφύτευση). Τα παιδιά θα μάθουν την αξία του
περιαστικού δάσους της πόλης και θα γνωρίσουν
τις προκλήσεις που η κλιματική αλλαγή επιφυλάσσει
για το μέλλον.
Στο τέλος της εκδήλωσης θα γίνει κλήρωση για βιβλία και δωρεάν μαθήματα ρομποτικής.
Επιμέλεια: Νίκος Κοσμίδης, Υποψήφιος Διδ. Αρχιτεκτονικής, Συγγραφέας, Εικονογράφος - Υπεύθυνος
λειτουργίας ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών
Οργάνωση: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης,
Δ/νση Δασών Ξάνθης, Σύλλογος ‘’RoboSpecialists’’

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Βας. Σοφίας,
Θεματικό Πάρκο Λιμνίο

19:30
Ζυμαρομαστορέματα»
Ο σύλλογος Γυναικών Ξάνθης σας καλεί να παρακολουθήσετε από κοντά το μάθημα των «Ζυμαρομαστορεμάτων», όπου θα έχετε την ευκαιρία να
φτιάξετε τα δικά σας «χατσαπούρι» και «πιροσκί»
(από τη ζύμη & τη γέμιση ως τη παρασκευή & το
ψήσιμο) μαζί με τις έμπειρες γυναίκες του συλλόγου.
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Νεανική και Εναλλακτική Σκηνή Βασ. Σοφίας και Ύδρας

20:00
Συναυλία
«Μουσαδές Music school»
Με οδηγό την αγάπη για τη μουσική, το Mousades
Music School διαθέτει την καλύτερη ομάδα καθηγητών μουσικής σε σύγχρονα όργανα (κιθάρα, μπάσο,
drums, πλήκτρα, φωνή).
Κάθε ένας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί δημιουργούν ένα πολύ ενδιαφέρον μείγμα μουσικών, με
γνώσεις που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα ακούσματα. Το Mousades Music School είναι ένα πραγματικό εργαστήριο μουσικής καθώς μαθητές και
καθηγητές αλληλεπιδρούν, μαθαίνουν, μοιράζονται, διασκεδάζουν, γίνονται μία μεγάλη παρέα και
ανακαλύπτουν μαζί τη τέχνη της μουσικής. Χρόνια
τώρα, κάθε νέος μαθητής γίνεται και ένα νέο μέλος
στη μεγάλη μουσική οικογένεια του σχολείου και
αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι καθώς οι φιλίες, οι παρέες και η προσωπική επαφή
είναι ο ιδανικότερος καταλύτης για τη μουσική. Γι’
αυτό και κάθε μας συναυλία ή εκδήλωση είναι μία
ευκαιρία για να γιορτάσουμε όλοι μαζί!

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης,
Αγ. Γεωργίου 1, Αυλή

20:30
Παράσταση θεάτρου σκιών
«Τα 82 Εντάλματα»

Παράσταση θεάτρου σκιών «Τα 82 Εντάλματα»
Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης και ο Θίασος
Σκιών «Τα Παραμύθια του Καραγκιόζη» παρουσιάζουν την παράσταση «Τα 82 Εντάλματα». Ο Καραγκιόζης χρωστάει 82 εντάλματα τα οποία και δεν
μπορεί να πληρώσει. Το σεράι θέλει να του πάρει
την παράγκα και να τον κλείσει φυλακή. Πώς θα
τη γλυτώσει; Ο δαιμόνιος Καραγκιόζης αποφασίζει
«να πεθάνει» για να μπορέσει να ζήσει. Η συνέχεια
στο πανί… Είσοδος 3€

Πολιτιστικός Λαογραφικός
Σύλλογος «Η Θράκη»

21:00
Στην αυλή του συλλόγου
στην Ύδρας 4
Στέκι Συλλόγου Εβριτών Ξάνθης

21:00
Παραδοσιακό γλέντι με
το σχήμα «Ακριτικός Ήχος»

Με βιολιά και με λαούτα ταξιδεύουμε στις μουσικές
του τόπου μας με τους Μιχάλη Κυριακίδη βιολί, Άγγελο Ξανθόπουλο ούτι και τραγούδι, Τάσο Δασκαλόπουλο λαούτο, Νάκη Ξανθόπουλο κρουστά και
Βαγγέλη Δωρόπουλο γκάιντα.
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Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30

Συναυλία
Μανώλης Κονταρός

Ο

Μανώλης Κονταρός, στη μακροχρόνια πορεία του, έχοντας προσφέρει αμέτρητα γλέντια και χορούς σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό έχει αφήσει το προσωπικό του στίγμα στην
παραδοσιακή κρητική μουσική, σεβόμενος πάντα
το ύφος και το ήθος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Με πλούσιο ρεπερτόριο σε δημοτικά και κρητικά τραγούδια και με τη συνοδεία του λαούτου και
της κρητικής λύρας.
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Πλατεία Δημοκρατίας,
σημείο εκκίνησης

18:30
Ξενάγηση
στον παραδοσιακό οικισμό
Η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 90 λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4.

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης,
Αγ. Γεωργίου 1, Αυλή

18:30
Ενημερωτική δράση
«Αχ! Αυτά τα δοντάκια μου!»
Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης σε συνεργασία
με την οδοντίατρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Δήμητρα Καλλαντζή, καλούν τα παιδιά
προσχολικής και σχολικής ηλικίας μαζί με τους γονείς τους, για να τους ενημερώσουν για την στοματική υγεία. Μετά το πέρας της εκδήλωσης στα παιδιά
θα δοθούν δωράκια.

Θεματικό Πάρκο Λιμνίο

19:00
Παιδική εκδήλωση «Μικροί
Καλλιτέχνες…εν δράσει»
Μικροί καλλιτέχνες, 8 έως 12 ετών, θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την ομαδική δημιουργία και την εικαστική έκφραση στην πράξη. Σε
ένα γόνιμο συνδυασμό και των δύο αυτών δραστηριοτήτων, θα μάθουν να εξασκούν δεξιότητες που
ενισχύουν την προσωπική, μαθησιακή και κοινωνική τους ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα γνωρίσουν
νέες εικαστικές τεχνοτροπίες, θα ανακαλύψουν την
χρήση υλικών και θα οξύνουν την φαντασία και την
δημιουργικότητά τους.
Επιμέλεια: Λίνα Πετρά Εικαστικός, Εκπαιδευτικός Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ζωγραφικής-Εικαστικών
Ι.Θ.Τ.Π.
Οργάνωση: Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόληση,
Ζωγραφικής- Εικαστικών του Ιδρύματος Θρακικής
Τέχνης και Παράδοσης.
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ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης, στην αυλή με τα χαμάμ

19:00
Capoeira στην παλιά πόλη – 19:00
Comic στην παλιά πόλη;
70 χρόνια ΦΕΞ
H Capoeira στην Βραζιλία είναι το δεύτερο δημο70 χρόνια ΦΕΞ
φιλέστερο άθλημα, μετά το ποδόσφαιρο σήμερα!
Στην ουσία πρόκειται για ένα «παιχνίδι» που χαρακτηρίζεται από συνεχή ακροβατικά, προσποιήσεις,
προφάσεις και εκτεταμένη χρήση του εδάφους, καθώς και σαρωτικών κινήσεων, κλωτσιών και κεφαλιών. Η τεχνική και η στρατηγική είναι στοιχεία-κλειδιά. H Capoeira «παίζεται» μέσα σε έναν ανθρώπινο
κύκλο, την Roda. Σε ένα πιο συμβολικό επίπεδο, οι
κινήσεις που γίνονται μέσα στην Roda συμβολίζουν
τις μάχες για ελευθερία, αξιοπρέπεια και ειρήνη που
δίνονται στον μεγάλο κύκλο της ζωής… 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 αρκετές χώρες.
Πληροφορίες εγγραφές στο 2541025421 και
Ιορδάνης Κασάπογλου (Contra Mestre Gaviao)
6945374274.
Οργάνωση: ΦΕΞ - εργαστήριο Capoeira ΦΕΞ

Το εργαστήρι κόμικ της ΦΕΞ σας προσκαλεί στην
αυλή με τα χαμάμ για να σας παρουσιάσει τη δουλειά του, αλλά και το έργο εξαιρετικών φίλων και
συνεργατών. Το εργαστήρι κόμικ απευθύνεται σε
ενήλικες και εφήβους από 15 ετών. Το πρόγραμμα
του εργαστηρίου περιλαμβάνει μια σειρά τεχνικών
ασκήσεων σχεδίου, σύνθεσης και οργάνωσης της
αφήγησης. Οι ασκήσεις αυτές πλαισιώνονται από
προβολή και σχολιασμό επιλεγμένων παραδειγμάτων, με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας
καθώς και των σχεδιαστικών και αφηγηματικών
ικανοτήτων των μαθητών.
Υπεύθυνη εργαστηρίου Μαρία Καραλιά.
Οργάνωση: Εργαστήρι κόμικ της ΦΕΞ.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης, στην αυλή με τα χαμάμ
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Αυλή του Ιερού Ναού Αγ. Βλασίου,
έναντι οικίας Χατζιδάκι

20:00
21:00
Καλλιτεχνική Δράση «Xanthi Μουσική και Λογοτεχνική
writers_Residency_project» εκδήλωση «Mediterranean,
Ο οργανισμός Series Balkans σε συνεργασία με
Mare, Akdeniz,
τη ΦΕΞ οργανώνουν στην Ξάνθη το Xanthi Series
τραγούδια και παραμύθια
Screenwriting Residency. Είναι ένα πρόγραμμα
δημιουργικής διαμονής καλλιτεχνών με σκοπό την
της Μεσογείου»
παραγωγή έργου εμπνευσμένο από την παραμονή τους στην Ξάνθη. Ο Gani Jakupi είναι καλεσμένος για το 2022 στην Ξάνθη. Μέσω του project, θα
γνωρίσει την περιοχή μας την περίοδο των Γιορτών
Παλιάς Πόλης. θα συνεργαστεί με την ομάδα comic
της ΦΕΞ, θα περιδιαβεί στα σοκάκια της πόλης, στα
μουσεία, σε κάποια χωριά, θ’ ακούσει μουσικές, θα
γευτεί φαγητά, γλυκά και ποτά της περιοχής μας και
στην καπναποθήκη της ΦΕΞ θα έχει το σχεδιαστήριο του.
Οργάνωση: ΦΕΞ, Zagori Fiction Days, Series Balkans,
εργαστήρι κόμικ της ΦΕΞ, Δήμος Ξάνθης.

Ο Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια
βραδιά με επιλεγμένα λαϊκά παραμύθια και παραδοσιακά τραγούδια, όπου δύο τέχνες, η αφήγηση
και η μουσική, συναντιούνται για να συμπληρώσουν
η μία την άλλη και να μας ταξιδέψουν στην Μεσόγειο. Για να γνωρίσεις έναν τόπο και να ταξιδέψεις
νοερά σ’ αυτόν αρκεί ν’ ακούσεις τις ιστορίες και τα
τραγούδια του.
Οι χώρες που βρέχονται από τα νερά της Μεσογείου αφηγούνται τον έρωτα, την περιπέτεια, τραγουδούν τη σελήνη, την αγάπη, τις δοκιμασίες με
το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Με ένα φιλντισένιο
καραβάκι περιπλανιόμαστε στα καταγάλανα νερά
της Μεσογείου και μείς αφουγκραζόμαστε μύθους
και παραμύθια, γευόμαστε τραγούδια, ανταμώνουμε ήρωες, μαθαίνουμε τα πάθη των ανθρώπων
της κάθε χώρας. Αφήγηση Ανθή Θάνου, τραγούδι
Κατερίνα Δούκα, μουσική και τραγούδι Αλέξανδρος
Μακρής.
Είσοδος 8€. Κρατήσεις θέσεων 6972802121 (Νίκος)
Οργάνωση: Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης
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21:00
Συναυλία
«Leggero»

Μια βραδιά με
έντεχνη ελληνική
μουσική μας παρουσιάζουν
τα
μέλη του συγκροτήματος «Leggero»,
Παναγιώτης Λαζίδης, Θανάσης Παπαναστασίου, Φατός Σελαμήογλου
και Στέλιος Αχταρίδης.

Πολιτιστικός Λαογραφικός
Σύλλογος «Η Θράκη»

21:00
Στην αυλή του συλλόγου
στην Ύδρας 4
Ο λόγος και πάλι στη Θράκη με τους Δημήτρη Κυριακάκη γκάιντα και τραγούδι, Θάνο Καρακατσιάνη
ακορντεόν και Γιώργο Αθανασιάδη κρουστά.

Στέκι Συλλόγου Εβριτών Ξάνθης

21:00
Παραδοσιακό γλέντι με
το σχήμα «Θρηίκιος Ήχος»

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης, στην αυλή με τα χαμάμ

21:30
Κινηματογράφος «Cinema
στο Μουσείο - 70 χρόνια
ΦΕΞ»

Η κινηματογραφική Λέσχη της ΦΕΞ και της ΕΛΜΕ
Ξάνθης, παρουσιάζουν το νέο τους πρόγραμμα
για τη χειμερινή σεζόν αλλά και το πρόγραμμα για
το 2023. Κύκλοι ταινιών και συζητήσεων με θέματα που αφορούν τους εφήβους και όχι μόνο. Η Κινηματογραφική Λέσχη της ΦΕΞ από το 1972 έχει
συγκεντρώσει ένα σημαντικό αρχείο και έχει οργανώσει μια ταινιοθήκη για τις ανάγκες της Λέσχης.
Συμμετέχει σε παραγωγές που γυρίζονται στην περιοχής υποστηρίζοντας τες, ενώ παράγει και η ίδια
ντοκιμαντέρ ταινίες - stream.
Οργάνωση: Κινηματογραφική Λέσχη της ΦΕΞ και της
ΕΛΜΕ Ξάνθης.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης,
Αγ. Γεωργίου 1

21:30
Μουσική εκδήλωση
«Χορέψετε, χορέψετε
τα νιάτα να χαρείτε!»

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης διοργανώνει
πάρτι με την επταμελή ορχήστρα «Οι Μπουκοβίνοι»
με πλούσια κοκτέιλ και ποτά. Ελάτε να χορέψουμε
κάτω από τους ήχους της γκάιντας, της κιθάρας, των
κρουστών, της τρομπέτας, του κλαρίνου και της καβάλας.
Τιμή ποτού 5€.

Πλατεία Μητροπόλεως. Στέκι
Πολιτιστικού Συλλόγου «Κάβειροι»

23:00
Βραδιά Latin
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Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30

Συναυλία Κώστας Χατζής

Ο

αγαπημένος μας λαϊκός τροβαδούρος Κώστας Χατζής
παίρνει την κιθάρα του και μας
μεταφέρει στις παλιές εποχές των αθηναϊκών μπουάτ. Μας ταξιδεύει εκεί όπου
«Σύνορα η Αγάπη δε Γνωρίζει». Σπουδαίος καλλιτέχνης με ευρεία απήχηση, λαϊκός τροβαδούρος με όλη τη σημασία
του όρου, ο Κώστας Χατζής με την ιδιαίτερη «βραχνάδα» στην ξεχωριστή φωνή
του, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή και
κατάφερε να επικοινωνεί με το κοινό του
μ’ έναν μοναδικό τρόπο. Πιστός στο κοινωνικό τραγούδι, έχοντας μελοποιήσει
Παλαμά και Σικελιανό και με σπουδαίες
συνεργασίες στην σημαντική καριέρα
του (Πλέσσας, Ξαρχάκος, Μαρκόπουλος, Χατζιδάκις, Θεοδωράκης) συνεχίζει
να υπηρετεί τον «λόγο» για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Μέσα από
τα τραγούδια του μιλά ρεαλιστικά για
τα κοινωνικά θέματα, για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, για την ισότητα και την δικαιοσύνη.
«Απ’ το Αεροπλάνο», «Σύνορα η αγάπη
δε γνωρίζει», «Δε βαριέσαι αδελφέ», «Κι
ύστερα», «Η αγάπη όλα τα υπομένει» είναι
τα αγαπημένα τραγούδια όλων που δεν
θα λείψουν από το πρόγραμμά του.
Μαζί του τραγουδούν η Μαρία Αλεξίου
και η Δανιέλα Χατζή
Διεύθυνση Ορχήστρας - Ενορχηστρώσεις - Πιάνο: Γιώργος Παγιάτης
Φλάουτο - σαξόφωνο - κλαρινέτο: Ρήγας Σαριτζιώτης
Τύμπανα - κρουστά: Νίκος Καρνάβας
Κοντραμπάσο: Πολύκλειτος Πελέλης
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Αθλητικό Κέντρο
«Φίλιππος Αμοιρίδης»

16:00
5ο Σκακιστικό Τουρνουά
Γιορτών Παλιάς Πόλης
2022, αγώνες σκακιού Blitz

Ο Σκακιστικός Όμιλος Ξάνθης, γνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει σε κάθε άνθρωπο η
ενασχόλησή του με το σκάκι, προσπαθεί συνεχώς,
μέσω συλλογικών αλλά και δικών του πρωτοβουλιών, να εντάξει το σκάκι στην καθημερινότητα ολοένα και περισσοτέρων παιδιών (και όχι μόνο!) και
να προβάλει το άθλημα στην κοινωνία της Ξάνθης,
συντελώντας σημαντικά στην περαιτέρω διεύρυνση
της σκακιστικής κοινότητας.
Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών και με την
αρωγή του Δήμου Ξάνθης διοργανώνει και φέτος
μετά από ένα διάλειμμα δύο χρόνων λόγω της πανδημίας του covid-19 το 5ο σκακιστικό τουρνουά
των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2022.
Οργάνωση Σκακιστικός Όμιλος Ξάνθης.

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης - στην αυλή με τα Χαμάμ

18:00
Παρουσίαση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
του μουσείου «Γνωριμία
με την τοπική ιστορία»
Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με ιστορικούς,
καλλιτέχνες, μουσειοπαιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να
ευαισθητοποιήσουν την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα πάνω σε ζητήματα της τοπικής ιστορίας, των
τεχνών και της μουσικής. Ο υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του μουσείου Κωνσταντίνος Βλάχος παρουσιάζει αναλυτικά το σκεπτικό των
δράσεων και ενημερώνει εκπαιδευτικούς και γονείς
τόσο για τα αποτελέσματα όσο και για τα νέα προγράμματα της περιόδου το 2022- 23.
Οργάνωση: ΦΕΞ - Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης

40
Πλατεία Δημοκρατίας,
σημείο εκκίνησης

18:30
Ξενάγηση
στον παραδοσιακό οικισμό
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Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης
«Οικία Μάνου Χατζιδάκι»

19:00
Συναυλία των μαθητών
του Ωδείου «το Εύφωνον»

Η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 90 λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4.

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια το ωδείο «το
Εύφωνον» παρουσιάζει τους μαθητές του και τη
δουλειά τους στο κοινό της Ξάνθης και στους επισκέπτες των Γιορτών Παλιάς Πόλης. Το αναγνωρισμένο από το κράτος ωδείο, προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών σε πολλές ειδικεύσεις,
καλλιεργώντας και αναδεικνύοντας τις κλίσεις και τις
επιθυμίες μικρών και μεγάλων μαθητών. Με ιστορία 35 ετών στη μουσική εκπαίδευση στην πόλη
της Ξάνθης, συνεχίζει την πορεία του με μεράκι και
επαγγελματισμό, έχοντας ως γνώμονα το υψηλό
επίπεδο του έμψυχου δυναμικού και την ποιότητα του έργου του, κάτι που αντικατοπτρίζεται στην
επιτυχημένη σταδιοδρομία και την καλλιτεχνική και
επαγγελματική καταξίωση πολλών μαθητών του.

Πλατεία Ελευθερίας, σημείο εκκίνησης

18:30
Ιστορική περιήγηση «Περπατώντας στα ίχνη
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην πόλη της Ξάνθης»
Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και η
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ιστοριοτοπίες διοργανώνουν ιστορική περιήγηση με θέμα την περίοδο
του ελληνοϊταλικού πολέμου και της γερμανοβουλγαρικής κατοχής. Με οδηγό τον ιστορικό και υποψήφιο
διδάκτορα Δημήτρη Καλογιαννίδη θα περπατήσουμε
στην πόλη και θα επισκεφτούμε διάφορα σημεία που
είναι στενά συνδεδεμένα με αυτή την περίοδο. Κατά τη
διάρκεια της περιήγησης θα συζητήσουμε για τα γεγονότα αυτής της περιόδου, θα προσεγγίσουμε φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην κοινωνία της κατοχικής
Ξάνθης, όπως η Αντίσταση και η Συνεργασία, και θα

ανασυστήσουμε όψεις της εμπειρίας των ανθρώπων
οι οποίοι βίωσαν αυτή την ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή.
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: Δημήτρης Καλογιαννίδης (τηλ. 6976266393) Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 25 άτομα. Θα τηρηθεί λίστα με σειρά προτεραιότητας. Η περιήγηση είναι δωρεάν Οργάνωση:
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, Ιστοριοτοπίες.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Θεματικό Πάρκο Λιμνίο

19:00
Παρουσίαση βιβλίου
για ενήλικες
«Μελωδίες Αλλιώς»
του Άγγελου Ζαγοριανού
Μέσα σ’ αυτό το μικρό δημιούργημα υπάρχουν
κάποιες σκέψεις, λίγα ποιήματα, δύο δοκίμια, ένα
παραμύθι μπλεγμένο με ιστορία, αποτυπώματα εικαστικών έργων, λόγια από τα δύο τραγούδια, παρτιτούρα από το τρίτο (καθότι ορχηστρικό), μερικές
φωτογραφίες, έξι ελάχιστες ιστορίες, κι ένα δισκάκι
με παλιά και καινούργια τραγούδια… Θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση στην οποία ο Άγγελος Ζαγοριανός θα μας παρουσιάσει μέρος της δουλειάς
του.
Οργάνωση - Επιμέλεια: Σύλλογος Φίλων του ΙΘΤΠ,
Sparmatseto
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Θεματικό Πάρκο Λιμνίο

19:00

Tech festival 2022

Ε

να ξεχωριστό μονοήμερο event με διαφορετικό τόνο στις Γιορτές Παλιάς Πόλης 2022. Το Xanthi TechLab του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου
Ξάνθης σε συνεργασία με τις δραστήριες φοιτητικές ομάδες του Δ.Π.Θ.
DMA(Democritus Mechatronics & Automation), DIR(Democritus Industrial
Robotics), IEEE(Institute of Electrical Engineers ) και ΤedX DUTH, δημιουργούν
ένα μοναδικό οικοσύστημα τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Το Xanthi TechLab αποτελεί μια συνεργασία του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και τις Πρεσβείας των Η.Π.Α στην Ελλάδα, σημείο αναφοράς με τις δράσεις
του στην εκπαιδευτική ρομποτική, τη νεανική επιχειρηματικότητα, τα fake news, τα
soft skills κα. Ένα hub δικτύωσης και προσφοράς στην τοπική κοινωνία, διακρίθηκε τρεις φορές στα Bravo Sustainable Awards 2019, 2021, 2022 και στα προγράμματα STEM. Διοργανώνει το διαγωνισμό First Lego League Xanthi και αποτελεί
επίσημο συνεργάτη της eduACT διοργανωτή του πανελληνίου πρωταθλήματος
εκπαιδευτικής ρομποτικής First Lego League Greece.
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Η ερευνητική φοιτητική ομάδα Democritus Mechatronics & Automation - DMA, αποτελείται από 20 προπτυχιακούς φοιτητές των πολυτεχνικών τμημάτων του Δ.Π.Θ.
Η ομάδα εστιάζει στην έρευνα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σχετικών με την Μηχανοτρονική και
τους Αυτοματισμούς, με στόχο την προώθηση των τεχνολογιών αιχμής στην φοιτητική και τοπική κοινότητα,
καθώς και των ανοιχτών τεχνολογιών.
Η DMA ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2022, και έχει διεκδικήσει την 9η θέση μεταξύ 53ων ομάδων στον διαγωνισμό UAV Competition (προσομοιώνοντας την λειτουργία ενός αυτόνομου πυροσβεστικού εναέριου
οχήματος) στο πλαίσιο του συνεδρίου ICUAS 2022 στο Dubrovnik της Κροατίας (Μάιος 2022).

Η Democritus Industrial Robotics (DIR) πρόκειται για τη φοιτητική ομάδα βιομηχανικής ρομποτικής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ιδρύθηκε το 2018 υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αντώνιου Γαστεράτου έχοντας την έδρα της στη Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης. Στόχος της ομάδας είναι η συμμετοχή της στον
παγκοσμίου φήμης διαγωνισμό βιομηχανικής ρομποτικής, RoboCup, και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία
@Work όπου και εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο αλλα και την χώρα έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις (4η,
6η και 9η θέση παγκοσμίως). Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της διαρκούς συνεργασίας των 20 προπτυχιακών φοιτητών που στελεχώνουν την ομαδα και της ρομποτικής τους πλατφόρμας ονόματι “TALOS”.
Ελάτε να γνωρίσετε τον παγκόσμιο οργανισμό του «ΙΕΕΕ», μέσω του φοιτητικού παραρτήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές θα παρουσιάσουν τις διάφορες δράσεις που πραγματοποιούνται μέσα
στις ομάδες του παραρτήματος.

TEDxDUTH:

To TEDxDUTH (αυτοχρηματοδοτούμενη, μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική διοργάνωση) αποτελεί το
μεγαλύτερο φοιτητικό συνέδριο «Ιδεών που αξίζει να διαδοθούν» στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
υπό την αιγίδα του Δ.Π.Θ.. Κάθε χρόνο ομιλητές, αλλά και τοπικοί παράγοντες, με ενδιαφέροντα θέματα
πλαισιώνουν με τις ιδέες τους το συνέδριο μας. Φέτος διοργανώνεται το 3ο TEDxDUTH από μία οργανωτική
επιτροπή 70 εθελοντών προπτυχιακών φοιτητών από πλήθος πανεπιστημιακών τμημάτων του Δ.Π.Θ.. Ήδη
η οργανωτική επιτροπή έχει δείξει την παρουσία της δυναμικά σε αρκετές εκδηλώσεις, ευελπιστώντας σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα να διοργανώσει το φθινόπωρο υβριδικά το συνέδριο TEDxDUTH
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και τους τοπικούς φορείς.
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Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

20:00
Συναυλία του Italian Lyric
Ensemble «μ’ αγαπά,
δεν μ’ αγαπά...»
Το ερωτικό τραγούδι
από τον Μότσαρτ
στον Μορικόνε

Το Italian Lyric Ensemble αποτελείται από τις Φεντερίκα Ράγια, σοπράνο, Καρλότα Μαλκουόρι, βιολί,
Σοφία Κάσι, κλαρίνο και Σερένα Μαρότι, πιάνο. Παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό πρόγραμμα
βασισμένο στο μουσικό θέμα του ερωτικού τραγουδιού από τις αρχές του 18ου μέχρι το δεύτερο μισό
του 20ού αιώνα, από το πλούσιο οπερατικό ρεπερτόριο και το «κλασικό» Ναπολιτάνικο τραγούδι, μέχρι τη μουσική για τον κινηματογράφο. Η 7η τους
περιοδεία ταξιδεύει στην Ελλάδα στο πλαίσιο του
Ελληνο-Ιταλικού Δικτύου Πολιτιστικής Συνεργασίας,
ο συντονιστής του οποίου, Έντσο Μπονάνο, γενικός
γραμματέας του AIAL, έχει την επιμέλεια της τεχνικής
διοργάνωσης, ενώ καλλιτεχνικός διευθυντής είναι η
Μαέστρος, Σερένα Μαρότι.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στην Ξάνθη σε συνδιοργάνωση και με την ευγενική υποστήριξη των: Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα | Ιταλικό Μορφωτικό
Ινστιτούτο Αθηνών | Πολιτιστικό Σύλλογο AIAL της
Λέρου | Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης | Σοροπτιμιστικό
Όμιλο Ξάνθης | Δήμο Ξάνθης | Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθη.
Είσοδος μόνο με προσκλήσεις

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Θεματικό Πάρκο Λιμνίο

20:30
Παράσταση θεάτρου σκιών
«Ο Καραγκιόζης
Γραμματικός»
Ο Θίασος Σκιών «Τα Παραμύθια του Καραγκιόζη» παρουσιάζει την παράσταση «Ο Καραγκιόζης
Γραμματικός». Στο σεράι του πασά η θέση του γραμματικού «ορφάνεψε» και ο δαιμόνιος Καραγκιόζης
έρχεται για να την καλύψει. Σύντομα όμως έρχονται
και οι μπελάδες, μιας και μόλις καταφθάσουν οι
υποψήφιοι πελάτες, ο Καραγκιόζης δεν αργεί να τα
κάνει άνω κάτω...
«Εδώ ο καλός γραμματικός
γράμματα με το κιλό
γράμματα με το τσουβάλι
θα σας γράψω μια ντουζίνα
και μετά ελάτε πάλι»…
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Πολιτιστικός Λαογραφικός
Σύλλογος «Η Θράκη»

21:00
Στην αυλή του συλλόγου
στην Ύδρας 4
Θράκη μέχρις εσχάτων με τους Γιώργο Ζιώγα τραγούδι, Βαγγέλη Δωρόπουλο γκάιντα, Γιάννη Κοτσαμπάση ακορντεόν, Ηρακλή Ψωμαδόπουλο κλαρίνο
και Γιώργο Παπαδόπουλο κρουστά.

Στέκι Συλλόγου Εβριτών Ξάνθης

21:00
Παραδοσιακό γλέντι
με το σχήμα «Οδρύσσες»

Πλατεία Μητροπόλεως. Στέκι
Πολιτιστικού Συλλόγου «Κάβειροι»

23:00
Βραδιά με νησιώτικα
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Σαββάτο 10 Σεπτεμβρίου
Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30

Συναυλία Μιχάλης Χατζηγιάννης

Α

πό τους πιο εμπνευσμένους και επιτυχημένους δημιουργούς και ερμηνευτές της
γενιάς του, μας επισκέπτεται στην καλοκαιρινή του περιοδεία. Με τραγούδια που έχουν
χαραχθεί βαθιά στην ψυχή μας, θα μας γεμίσει με
όμορφα συναισθήματα, μοναδικές μελωδίες και
καλή διάθεση. Για φέτος, το δίωρο πρόγραμμα που
έχει ετοιμάσει μαζί με την ομάδα των εξαιρετικών
μουσικών και συνεργατών του, μας ταξιδεύει από τα
διαχρονικά «Άγγιγμα Ψυχής» και «Πάρτι», μέχρι τα
απόλυτα αγαπημένα «Δεν Φεύγω» και «Βυθός» και
από τα ρυθμικά «Για Σένα», «Χωρίς Αναπνοή» και
«Χέρια Ψηλά» μέχρι το «Όλα ή Τίποτα», «το Καλοκαίρι μου» και το «Κομμένα τα πρέπει». Την υπέρο-

χη «Σαϊτιά» και τη μοναδική «Εκδρομή» μέχρι και τα
άλλα πρόσφατα αγαπημένα τραγούδια «Χορεύω»,
«Μην αργείς» και «Κανένας μόνος».
Μαζί του μια σταθερή τα τελευταία χρόνια συνεργάτης και εξαιρετική τραγουδίστρια Μελίνα Μακρή,
που έγινε γνωστή με το συγκρότημά της, τους Vegas
και που ακολουθεί πια την προσωπική της πορεία
στο χώρο του τραγουδιού.
Τους συνοδεύουν οι πέντε υπέροχοι συνεργάτες,
φίλοι και μουσικοί, Σόλωνας Αποστολάκης, πλήκτρα και ενορχηστρώσεις. Ιάσων Μαυρογεώργος,
κιθάρες. Σπύρος Μάζης, μπάσο. Δημήτρης Τσόλης,
τύμπανα. Κυριάκος Πέτρου: βιολί. Τεχνικοί ήχου,
Αντώνης Μωραΐτης και Σταύρος Συκιανάκης.
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Αθλητικό Κέντρο
«Φίλιππος Αμοιρίδης»

09:00
5ο Σκακιστικό Τουρνουά
Γιορτών Παλιάς Πόλης
2022, αγώνες σκακιού
Rapid
Οργάνωση Σκακιστικός Όμιλος Ξάνθης.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης,
Αγ. Γεωργίου 1

11:00
Παιδική εκδήλωση
«Επιτραπέζια Παιχνίδια»

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης προσκαλεί τα
παιδιά ηλικίας 7-12 ετών να παίξουν με αγαπημένα επιτραπέζια παιχνίδια. Παιχνίδια που οξύνουν το
νου, προάγουν την συνεργασία, αναπτύσσουν την
παρατηρητικότητα και διασκεδάζουν.

Πλατεία Δημοκρατίας,
σημείο εκκίνησης

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης στην αυλή με τα χαμάμ

Η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 90 λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4.

Το εργαστήριο ζωγραφικής της ΦΕΞ καλεί τους μικρούς του φίλους να ζωγραφίσουν στην αυλή με τα
χαμάμ.
Οργάνωση: ΦΕΞ - Εργαστήριο ζωγραφικής της ΦΕΞ.

10:00
Ξενάγηση
στον παραδοσιακό οικισμό

11:00
«Τα παιδιά ζωγραφίζουν
στην παλιά πόλη»

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Πλατεία Δημοκρατίας,
σημείο εκκίνησης

18:30
Ξενάγηση
στον παραδοσιακό οικισμό
Η διάρκεια της ξενάγησης
είναι περίπου 90 λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4.

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης, στην αυλή με τα χαμάμ

19:00
Λογοτεχνική εκδήλωση παρουσίαση βιβλίου
«Χωρίς βοηθητικές»

Η
Φιλοπρόοδη
Ένωση Ξάνθης και
το
βιβλιοπωλείο
Πυργελή προσκαλούν στην αυλή με
τα χαμάμ τη συγγραφέα Σοφία Τσιάμη, που μας δανείζει το ποδήλατο
της. Εξαρχής μπορεί
να μοιάζει και στο
δικό σου αλλά είναι
τόσο διαφορετικό.
Σε περιμένουμε λοιπόν, να γνωρίσεις το
λόγο που ένα ποδήλατο μπορεί να είναι τόσο ίδιο
αλλά και τόσο διαφορετικό από το δικό σου. «Χωρίς βοηθητικές» Σοφία Τσιάμη, κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Ψυχογιός.
Οργάνωση: ΦΕΞ Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης - βιβλιοπωλείο Πυργελή.
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Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης, στην αυλή με τα χαμάμ

21:00
Πολιτιστική δράση
«Μικρές Ιστορίες Της
Ξάνθης» - 70 χρόνια ΦΕΞ»
Για το 2023 η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης επικέντρωσε το ενδιαφέρον της, στη θεματική «Μικρές
Ιστορίες Της Ξάνθης» και οργανώνει το πολιτιστικό
ημερολόγιο πρόγραμμα της, καθώς και ένα project
με πολλές επιλογές και δράσεις. Πολλές μικρές ιστορίες, που αν τις προσθέσουμε, μας φτιάχνουν μια
μεγαλύτερη, «από το Δημόκριτο στο Δημοκρίτειο
πανεπιστήμιο - κι ότι ακόμη μπορώ να θυμηθώ…».
Ένα μεγάλο έργο που προσδοκά να γίνει μεγαλύτερο και πιο ενδιαφέρον στο ευρύ κοινό.
Οργάνωση: ΦΕΞ - Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο
Ξάνθης.
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Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ

21:00
Βραδιά χορού Milonga
«El Barrio Antiguo 70 χρόνια ΦΕΞ»
Η ομάδα Tango Aires της ΦΕΞ, στα πλαίσια των
Γιορτών Παλιάς Πόλης, διοργανώνει την Milonga
«El Barrio Antiguo» της νέας χορευτικής χρονιάς.
Φορέστε το χαμόγελό σας και ελάτε να «βαδίσετε»
στα μουσικοχορευτικά μονοπάτια του Αργεντίνικου
Tango. Η ομάδα Tango της Φιλοπρόοδης Ένωσης
Ξάνθης αποτελεί σημείο αναφοράς για το Tango
στην πόλη και απευθύνεται σε όσους ήδη το έχουν
αγαπήσει αλλά και σε όσους επιθυμούν να το γνωρίσουν. Οργάνωση: ΦΕΞ, ομάδα Tango Aires της
ΦΕΞ. fb: Tango FeXanthis.

Πολιτιστικός Λαογραφικός
Σύλλογος «Η Θράκη»

21:00
Στην αυλή του συλλόγου
στην Ύδρας 4
Θράκη, Θράκη, Θράκη και πάλι Θράκη!!! Με τους
Γιώργο Ζιώγα τραγούδι, Βαγγέλη Δωρόπουλο γκάιντα, Γιάννη Κοτσαμπάση ακορντεόν, Ηρακλή Ψωμαδόπουλο κλαρίνο και Γιώργο Παπαδόπουλο κρουστά.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Χώρος Λιμνίου. Στέκι
Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού
Συλλόγου «Πρωτοπόροι Λεύκης»

21:00
Συναυλία, λαϊκό γλέντι
με τον Νίκο Στογιαννίδη

Τελευταία μέρα των γιορτών και με καλεσμένο με τον
μοναδικό Νίκο Στογιαννίδη σε μια live εμφάνιση. Σας
προτείνουμε να μην τη χάσετε.

Στέκι Συλλόγου Εβριτών Ξάνθης

21:00
Παραδοσιακό γλέντι
με το σχήμα
«Θρακιώτικη Σπείρα»

Πλατεία Μητροπόλεως. Στέκι
Πολιτιστικού Συλλόγου «Κάβειροι»

23:00
Βραδιά με λαϊκά
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Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου
Πλατεία Δημοκρατίας

10:00
Ξενάγηση
στον παραδοσιακό οικισμό

18:30
Ξενάγηση
στον παραδοσιακό οικισμό

Η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 90 λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4.

Η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 90 λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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Τετάρτη 31 Αυγούστου | ώρα 19:00

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης. Αγ. Γεωργίου 1, 1ος όροφος

Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής
της Νατάσας Μπαλτούνα «ΦΡΑΝΤάless»
Διάρκεια έκθεσης: 31 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου
Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης σας προσκαλεί στα εγκαίνια της έκθεσης της εικαστικού - γραφίστριας, με τίτλο «ΦΡΑΝΤάless», αφιερωμένη
στα 100 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής και ιδιαίτερα στην γυναίκα της «καθ’ ημάς Ανατολής». Πρόκειται για 22 πίνακες, πρόσωπα γυναικών που αφήνουν την Πατρίδα για την Πατρίδα. Ο ξεριζωμός σκληρός! Η
ελπίδα εξανεμίζεται! Μια νέα ζωή ξεκινά πάνω στα συντρίμμια της προηγούμενης! | Ώρες λειτουργίας: 19:00-21:30.

Τετάρτη 31 Αυγούστου | ώρα 19:00

Λύκειον Ελληνίδων Ξάνθης. Αγ. Γεωργίου 1, 1ος όροφος

Έκθεση Παραδοσιακών Ενδυμασιών

Διάρκεια έκθεσης: 31 Αυγούστου έως 11 Σεπτεμβρίου
Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ανοίγει στο κοινό το «Εκθετήριο Παραδοσιακών Ενδυμασιών» και καλεί τους Ξανθιώτες και τους επισκέπτες της πόλης να το
επισκεφθούν και να θαυμάσουν τη συλλογή του από αυθεντικές ενδυμασίες και
πιστά αντίγραφά τους. | Ώρες λειτουργίας: 19:00-21:30.

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου | ώρα 19:00

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης. Αγ. Γεωργίου 1, 1ος όροφος

Εγκαίνια της έκθεσης «Εμπνεύσεις Γυναικών»
Διάρκεια έκθεσης: 2 έως 11 Σεπτεμβρίου

Το Λύκειον των Ελληνίδων
Ξάνθης, σας προσκαλεί την
στα εγκαίνια της ομαδικής
έκθεσης των μελών του, Κατερίνας Δημητριάδου - Παπαδοπούλου «Χειροποίητες
κούκλες με παραδοσιακά
ρούχα», Ανθής Κουρτίδου, «Την πόλη μου κεντώ» και Σοφίας
Ρώσσογλου «Χειροποίητο κόσμημα». Εμπνευσμένες δημιουργίες, εξαιρετικά έργα φιλότεχνων γυναικών, που αναδεικνύουν
και προβάλλουν την παράδοση μέσα από μια σημερινή ματιά. |
Ώρες λειτουργίας: 19:00-21:30.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
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Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου | από ώρα 10:00
Σπίτι Πολιτισμού της ΦΕΞ

«Μικρή Πινακοθήκη της ΦΕΞ» 70 χρόνια ΦΕΞ
Διάρκεια έκθεσης: 3 έως 11 Σεπτεμβρίου
Γιορτάζοντας τα 70 της χρόνια η ΦΕΞ παρουσιάζει ένα μέρος από τη συλλογή της «Μικρής πινακοθήκης της ΦΕΞ». Τα έργα έχουν δωριστεί στη ΦΕΞ από
έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. 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, οργάνωσε και παρουσίασε, 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.

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου από ώρα 10:00
Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

«Αρχείο Νεότερης Ιστορίας Ξάνθης»
και Βιβλιοθήκη «Θωμάς Εξάρχου» 70 χρόνια ΦΕΞ
Διάρκεια έκθεσης: 3 έως 11 Σεπτεμβρίου
Η ΦΕΞ από το 1952, την εποχή ίδρυσή της, συγκεντρώνει το «υλικό της μνήμης στο χώρο της Ξάνθης»,
προσπαθώντας να συμπυκνώσει την πολιτιστική κληρονομιά σε μια χρονολογική ακολουθία, σαν οδηγό κώδικα, για να γίνει με τη σειρά της μαρτυρία προς κληροδότηση.
Περιλαμβάνει εξαιρετικά (προπολεμικά) αρχεία. Μέρος αυτών έχει ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί και παρουσιάζεται στο «Βαρταλαμίδι» αρχεία και συλλογές στην οθόνη μας.
Βιβλιοθήκη - Ιστορία Θράκης - Ξάνθης
Η Θεματική αυτή βιβλιοθήκη είναι αποτέλεσμα των δράσεων της ΦΕΞ από το 1952, με δωρεές και περιλαμβάνει εξαιρετικές εκδόσεις σχετικά με την τοπική ιστορία. Αφιερωμένη στον Θωμά Εξάρχου, τον ακούραστο ερευνητή μας.
Όλες οι εκδηλώσεις είναι με κρατήσεις στο τηλέφωνο 2541025421 ή με mail στο fexorg@otenet.gr
Οργάνωση: ΦΕΞ | Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
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Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου | από ώρα 10:00
Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Έκθεση - Παρουσίαση «Παράδοση και ιστορία
της Ξάνθης» - 70 χρόνια ΦΕΞ
Διάρκεια έκθεσης: 3 έως 11 Σεπτεμβρίου

Η Φιλοπρόοδος Ένωση Ξάνθης και η ιστορία, όπως και η Λαογραφίας της
περιοχής είναι άρρηκτα δεμένες από την ίδρυση της ίδια της Ένωσης. Για
την εφαρμογή του προγράμματός της, η ΦΕΞ ίδρυσε το 1955, μετά από
τρία μόλις χρόνια παρουσίας του σωματείου, τη Λαογραφική Εφορεία της.
Φέτος γιορτάζοντας τα 70 χρόνια προσφοράς, έχει δημιουργήσει για την
παράδοση και την ιστορία:
Ι . Παράδοση στη ΦΕΞ: Λαογραφική Εφορεία | Ερευνητικό Κέντρο του
μουσείου «Κατίνα Βέικου Σεραμέτη» | Μουσείο (1975 Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης) | Συλλογές | Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
ΙΙ. Ιστορία στη ΦΕΞ: Μουσείο (νέο τμήμα) | ΟΠΙΞΑΝ (η ομάδα προφορικής ιστορίας) | Αρχεία (φάκελος τοπική ιστορία) | ΕΡΓΑστηριο ΓΡΑΦΗΣ (Κέντρο ψηφιοποίησης τεκμηρίωσης) | Βιβλιοθήκη «Θωμάς Εξάρχου»
(Ιστορία Θράκης - Ξάνθης) | Δράσεις (εκθέσεις - διαλέξεις - παρουσιάσεις - προβολές) | Εκπαιδευτικά και
ερευνητικά προγράμματα | «Βαρταλαμίδι» (αρχεία και συλλογές στην οθόνη μας)
Οργάνωση: ΦΕΞ | Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης| Δήμος Ξάνθης

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου | από ώρα 20:00

Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης «Χρήστος Παυλίδης», Ορφέως & Πινδάρου

Ομαδική έκθεση

Διάρκεια έκθεσης: 3 έως 10 Σεπτεμβρίου
Συμμετέχουν: ΚΕ.Θ.Ε.Α.
«Κιβωτός»
-Έκθεση
αφισών του ΚΕ.Θ.Ε.Α.
Jane Chaplin - Ζωγραφική. Αλεξάνδρα
Κοζλεκίδου - ζωγραφική ακουαρέλα. Αναΐδα
Χουρσουντιάν - ζωγραφική. Αναστασία Γεωργιτσοπούλου - ζωγραφική, αγιογραφία. Άννα Καφφετζή - κοσμήμα. Γαρυφαλία
Μπάρη - ζωγραφική. Γεωργία Σαρρή - αγιογραφία. Δημήτρης Δεμετζής - ζωγραφική. Δημήτριος Δετσαρίδης
- πυρογραφία. Ελευθερία Χριστοδούλου - ζωγραφική. Θεόδωρος Στεργής - ζωγραφική, πυρογραφία. Ιωάννης Κατσικίδης - κατασκευές με ξύλο. Ιωάννης Παυλίδης - σχέδιο. Μάριος Σαρρίδης - αγιογραφία. Μιχάλης
Χατζηεφραιμίδης - φωτογραφία (στιγμογραφία). Νικόλαος Γριβάκης - ζωγραφική. Παυλίνα Μακρή - κοσμήματα. Περικλής Χονδρός - πυρογραφία. Τσβετελίνα Πετρα - ζωγραφική. Χαρούλα Μπαντίκου - ζωγραφική.
Χρήστος Θεοδωρίδης - γλυπτική. | Ώρες λειτουργίας 10:00 - 14:30 και 18:00 - 23:00
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Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου | ώρα 21:00

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης - στην αυλή με τα Χαμάμ

Έκθεση «Definitions I: How to Build a Home»
ατομική έκθεση της Αθηνάς Κανελλοπούλου
Διάρκεια 3-10 Σεπτεμβρίου
Η εικαστική εγκατάσταση Definitions I: How to Build a Home είναι μια
πλατφόρμα για τη διατήρηση γλωσσικών στοιχείων και λέξεων, που
θα μπορούσαν να δομήσουν εννοιολογικά ένα σπίτι. Το έργο αναφέρεται στον προσδιορισμό του διαχρονικού προβλήματος της μετανάστευσης, θέτοντας ως κριτήριο ευημερίας ή μη το ποσοστό πλήρωσης
των εννοιών που αναφέρονται και στοχεύει στην αρχειακή καταγραφή
της ντοπιολαλιάς των μεταναστών και προσφύγων. Η Αθηνά Κανελλοπούλου, αξιοποιώντας το ερευνητικό αρχειακό υλικό που ξεκίνησε να
συγκεντρώνει στο πλαίσιο της Athens Biennale 5to6: Omonoia, δημιουργεί μια εγκατάσταση παραθέτοντας οπτικοακουστικές μαρτυρίες
μεταναστών και προσφύγων και πραγματοποιώντας μια συμμετοχική
performance για συγκέντρωση νέου αρχειακού υλικού.
Οργάνωση: ΦΕΞ - Μικρή πινακοθήκη της ΦΕΞ - Σύλλογος Μικρασιατών
Ν. Ξάνθης.

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου | ώρα 21:00

Πλατεία Μητροπόλεως. Στέκι Πολιτιστικού Συλλόγου «Κάβειροι»

Έναρξη έκθεσης παλαιών στολών του συλλόγου
Διάρκεια έκθεσης: 3 έως 10 Σεπτεμβρίου

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου | ώρα 21:00

Χώρος Λιμνίου. Στέκι Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου
«Πρωτοπόροι Λεύκης»

Έναρξη λαογραφικής έκθεσης
Διάρκεια έκθεσης: 3 έως 10 Σεπτεμβρίου

Ο σύλλογος των «Πρωτοπόρων» Λεύκης, δημιούργησε δίπλα στο χαρακτηριστικό μύλο του Λημνίου έναν
ξεχωριστό, φιλόξενο χώρο για να καλύψει και το πολιτιστικό αλλά και το γευσιγνωστικό ρόλο των γιορτών.
Εθελοντές, με μεράκι και δημιουργική διάθεση, συμμετέχουν καθημερινά στην οργάνωση μιας λαογραφικής
έκθεσης και παράλληλα εξυπηρετούν τον επισκέπτη που επιθυμεί να δοκιμάσει κορυφαία σάντουιτς και δροσερά ποτά.
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Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου | ώρα 09:00
Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Γνωριμία με τη νεότερη ιστορία της πόλης
«Μια μέρα σ’ ένα αρχοντικό στην Ξάνθη»
Διάρκεια έκθεσης: 4 έως 10 Σεπτεμβρίου

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.
Συμμετοχή 4€ ενήλικες, 2€ μαθητές ( συμπεριλαμβάνεται η είσοδος στο μουσείο). Οργάνωση: ΦΕΞ - Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης | Ώρες λειτουργίας 09:00 - 14:30

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου | ώρα 18:00

Παράρτημα μουσείου «Μάριος Λάζιος» και Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ

Εγκαίνια έκθεσης και εικαστικός περίπατος
Διάρκεια έκθεσης: 3 έως 10 Σεπτεμβρίου

Με μια μικρή βόλτα που θα ξεκινήσει από το παράρτημα του μουσείου
«Μάριος Λάζιος» στην Βενιζέλου 70, θα κατευθυνθούμε στο σπίτι πολιτισμού κι από εκεί στο μουσείο. Γιορτάζοντας τα 70 της χρόνια η ΦΕΞ παρουσιάζει ένα μέρος από τη συλλογή της «Μικρή πινακοθήκη της ΦΕΞ».
Τα έργα έχουν δωριστεί από έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.
Οργάνωση: ΦΕΞ
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Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου | ώρα 20:00
Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας
της Ελένης Ζαρδαλίδου «Στις πόλεις»
Διάρκεια έκθεσης: 4 έως 10 Σεπτεμβρίου

«Περιπλανήθηκα στους δρόμους τους και τις γειτονιές τους. Αφουγκράστηκα
τις ιστορίες τους. Αυτές τις κρυμμένες πίσω από δαντελένια κουρτινάκια και
κλειστές πόρτες. Κι άλλες, φανερές, στα δρομάκια, χαρούμενες ή μοναχικές,
καθημερινές. Όταν ξεκίνησα αυτή την περιπλάνηση δεν είχα κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Ήταν το αίσθημα της μοναδικότητας που μου δημιουργούσε μια στιγμή και με έκανε να την αποτυπώσω με τον φακό μου. Στην συνέχεια κάποιες σκέψεις ωρίμασαν και η φωτογράφιση έγινε πιο στοχευμένα».
Οι φωτογραφίες της έκθεσης έγιναν στο χρονικό διάστημα 2017-2019. Στα
πρώτα χρόνια του «έρωτα» θα έλεγα με τη φωτογραφία, με μεγάλο ενθουσιασμό και πολλούς πειραματισμούς. Είναι μια επιλογή από τις συλλογές:
«Γειτονιές της Ξάνθης» Σαμακώβ και συνοικισμός Ρέμβης (Πούρναλικ) και
«Στους δρόμους» από διάφορες πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οργάνωση: ΦΕΞ - Φωτογραφική Λέσχη ΦΕΞ.

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου | ώρα 20:00
Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Εγκαίνια έκθεσης κεραμικής,
χειροποίητου κοσμήματος και φωτογραφίας
«Δημιουργίες… από χέρι»
Διάρκεια έκθεσης: 4 έως 10 Σεπτεμβρίου
Κάθε χρόνο στα πλαίσια των Γιορτών Παλιάς Πόλης η ομάδα παρουσιάζει
τις νέες της δημιουργίες, «δημιουργίες… από χέρι». Συμμετέχουν οι Μαρία
Αραπάκη, Ραλού Κεχαγιόγλου - κεραμική. Δέσποινα Λίτσου - κόσμημα κεραμική. Μαίρη Μαγνήσαλη, Σοφία Ραϊκοπούπλου - κόσμημα. Όλγα Μαγδαλιανίδου - κεραμική - φωτογραφία.
Οργάνωση: ΦΕΞ - Μικρή πινακοθηκη της ΦΕΞ - Λαογραφικό και Ιστορικό
Μουσείο Ξάνθης
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Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου | ώρα 10:00
Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Περιοδική έκθεση «Η άφιξη κι εγκατάσταση
των προσφύγων στο Ν. Ξάνθης»
Διάρκεια έκθεσης: 4 έως 10 Σεπτεμβρίου

Με τη λήξη της μικρασιατικής εκστρατείας και την
υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης, το ελληνικό κράτος καλείται να διαχειριστεί μια πρωτοφανή
για τα πενιχρά μέσα του ανθρωπιστική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κοινωνίας των Εθνών 1,5
εκατομμύριο Έλληνες της Ανατολίας αναγκάστηκαν
να φύγουν από τις πατρίδες τους και να μετοικήσουν στην Ελλάδα. Παρά τις αδικίες και τις ταλαιπωρίες, οι πρόσφυγες σώθηκαν, ενσωματώθηκαν
και αξιοποίησαν τη δυνατότητα μιας νέας αρχής, μέσα στα ασφαλή σύνορα του Ελληνικού κράτους. Προερχόμενοι από τόπους με κοσμοπολίτικη κουλτούρα και μακραίωνη παράδοση, οι πρόσφυγες μπόλιασαν τη
νέα πατρίδα με τον πολιτισμό τους. Η έκθεση περιλαμβάνει:
Υλικό από τις συλλογές και τα αρχεία του Μουσείου με στοιχεία, οικονομικά, επαγγελματικά, καθημερινής
ζωής, θρησκευτικής λατρείας κλπ, των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Ξάνθη. Banners με κείμενα,
φωτογραφίες και ζωγραφικά έργα που περιγράφουν την άφιξη κι εγκατάσταση των προσφύγων στο Ν.
Ξάνθης». Χάρτες που περιγράφουν την άφιξη κι εγκατάσταση των προσφύγων στο Ν. Ξάνθης τις καταγωγές
τους και τον τόπο προέλευσης τους. Αναγνωστήριο (χώρος στον εκθεσιακό χώρο με βιβλία όπου μπορεί ο
καθένας να έχει πρόσβαση και να διαβάζει περισσότερα στοιχεία σχετικά με το θέμα μας)
Επιμέλεια - σχεδιασμός - υλοποίηση: Ξανθόπουλος Πασχάλης (σκηνοθέτης), Ισιδώρα Βουλκίδου (βιβλιοθηκονόμος - αρχειονόμος), Κωνσταντίνος Βλάχος (φιλόλογος - γλωσσολόγος), Σταυρούλα Ανέστη (Ιστορικός),
Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου (Διδάκτωρ Λαογραφίας).
Οργάνωση: Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης | Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου | ώρα 18:00
«Καπναποθήκη Π» Αίθουσα «Βιργινία Τσουδερού»

Έκθεση Εικαστικών «Διέξοδος 2021-22»
Διάρκεια έκθεσης: 4 έως 9 Σεπτεμβρίου

Η έκθεση των έργων των καθηγητών και μαθητών των τμημάτων του ΙΘΤΠ
θα δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αποτιμήσουν την ποιότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης, να ενημερωθούν από τους καθηγητές για τα τμήματα της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς και να ξεναγηθούν στα προηγμένα
και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια του ΙΘΤΠ.
Επιμέλεια έκθεσης: Βασίλης Μακέδος Ιστορικός Τέχνης. Οργάνωση: Ίδρυμα
Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. Ώρες λειτουργίας: 18.00-21.00
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Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου | ώρα 10:00
Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Περιοδική έκθεση «100 χρόνια
από τη Μικρασιατική Καταστροφή - 100 χρόνια
ζωής της Αρμενικής Κοινότητας Ξάνθης»
Διάρκεια έκθεσης: 4 έως 10 Σεπτεμβρίου

Η τοπική ιστορία συνιστά αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού. Η
ιστορική μνήμη συμβάλλει τα μέγιστα στη διατήρηση της τοπικής
συνείδησης και καθίσταται αναγκαία στη νεωτερική εποχή της
παγκοσμιοποίησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επαφή του λαού όχι μόνο με το μνημειώδες, αλλά ταυτόχρονα με το καθημερινό, αυτό που οι σύγχρονοι ιστορικοί εξέφρασαν με τη φράση «να μιλήσουν οι σιωπές».
Εντάσσουμε την έκθεση του Αρχείου της Αρμενικής Κοινότητας
Ξάνθης στο πλαίσιο των 100 ετών από την από τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Η έκθεση αποτελεί μιαν αφήγηση της ιστορίας της
των τελευταίων 100 ετών, μέσα από το Αρχείο μιας εθνότητάς της, αφού τα έγγραφα του Αρμενικού Αρχείου
αφορούν στην ευρύτερη τοπική και γενική ιστορία και όχι μόνο σε αυτήν της Αρμενικής Κοινότητας, είναι
δε τα μόνα τα οποία διασώθηκαν από τη γνωστή πρακτική που ακολούθησαν οι αποχωρούντες το 1944
Βούλγαροι. Το παρουσιαζόμενο έργο σκόπευε στην οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση των πολιτιστικών
και ιστορικών τεκμηρίων (καταγραφή, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, έρευνα, ανάδειξη, προβολή)
και εντάχθηκε στις εργασίες του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης κατά την περίοδο 15.5.2018
- 14.5.2019, με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με την επιστημονική διεύθυνση και εποπτεία
(τεκμηρίωση και ερευνητική μελέτη) της δρος Λαογραφίας Γαρυφαλλιάς Θεοδωρίδου.
Επιμέλεια – Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Γαρυφαλλιά Γ. Θεοδωρίδου - Δρ Λαογραφίας, Πασχάλης Ξανθόπουλος
- σκηνοθέτης.
Οργάνωση: Αρμενική Κοινότητα Ξάνθης | Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης | Δήμος Ξάνθης
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης

Ο πολιτιστικός - περιβαλλοντικός - ζωοφιλικός σύλλογος ιδρύθηκε το 2016 και συμμετέχει για τέταρτη συνεχή χρονιά στις Γιορτές Παλιάς Πόλης. Σας προσκαλεί
στο στέκι του στην περιοχή του Λιμνίου, έναντι του ξενοδοχείου Ξενία, για να απολαύσετε δροσερά ποτά, καλοκαιρινά κοκτέιλς και αναψυκτικά. Αριθμεί έως σήμερα
50 ενεργά μέλη, δραστηριοποιείται με τις συνδρομές
των μελών του και οι δράσεις του που κινούνται γύρω
από τον πολιτισμό, τη φύση, τα ζώα και κυρίως τα αδέσποτα ζώα της πόλης μας.

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 ανακαινισμένο 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.

Π.Α.Σ Αντίκας

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Αντίκας λαμβάνει
φέτος για τρίτη φορά μέρος στις Γιορτές, στο στέκι οπού
εδρεύει ο σύλλογος στη Χασιρτζόγλου 8. Παρακαλούμε
περάστε να γνωρίσετε το μικρό μας παράδεισο πολιτισμού και διασκέδασης.

Ο Αμφέραος

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 2022

Ο σύλλογος Κιμμερίων «Ο Αμφέραος» συστήθηκε το
2009 σαν ένα παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο στην
καρδιά της Παλιάς Πόλης, έχοντας τη φιλοσοφία των
ζαχαροπλαστείων της παλιάς εποχής και έχει κερδίσει
τις εντυπώσεις! Στη συμβολή των οδών Σηλυβρίας και
Ορφέως, σας προσκαλούμε να δοκιμάσουμε τις αυθεντικές γεύσεις των χειροποίητων παραδοσιακών - και
όχι μόνο - γλυκών, που φτιάχνουν καθημερινά τα μέλη
του συλλόγου. Για τους πιο μερακλήδες και πεινασμένους, ο σύλλογος σερβίρει τσίπουρο και κρασί μαζί με
μια ποικιλία κλασικών μεζέδων. Η ατμόσφαιρα γίνεται
ακόμη πιο όμορφη με τις μουσικές που μας ταξιδεύουν
πίσω στο χρόνο, με ελληνικό ρεμπέτικο αλλά και με σημερινά έντεχνα ακούσματα. Ένα ταξίδι που θα ξυπνήσει μνήμες από τα παιδικά μας χρόνια, δημιουργώντας
ταυτόχρονα τα πιο όμορφα και νοσταλγικά συναισθήματα, είναι έτοιμο να ξεκινήσει...

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).

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»).

Οι Βάτραχοι

«Για Κούμπα Λίμπρε, Μοχίτο, Βατραχίτο, Βάτραχος θα
γίνω κι εγώ». Σας περιμένουμε και φέτος στο πιο νεανικό στέκι της Ξάνθης! Δροσερά ποτά, μοναδικά κοκτέιλ,
άφθονο Βατραχίτο και αγαπημένη μουσική συνθέτουν
τα όμορφα βράδια στις γιορτές Παλιάς Πόλης. Ραντεβού στο αγαπημένο σημείο της Παλιάς Ξάνθης, Πινδάρου1, δίπλα στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής.

Βίστωνες

Μετά από δύο χρόνια απουσίας η πλατεία Ματσίνη ζωντανεύει και πάλι. Η Μουσική. Οι μυρωδιές. Άγνωστοι
και γνωστοί κάτω από τον έναστρο ουρανού του Σεπτέμβρη. Όλα θα γίνουν ένα. Ο πλάτανος αγέρωχος θα
σύρει τον χορό και η γνωστή μας κομπανία θα δώσει
τον ρυθμό. Το ραντεβού μας είναι καθημερινό. Αν θέλετε να ζήσετε μια αξέχαστη παραδοσιακή Ξανθιώτικη
εμπειρία ξέρετε που να μας βρείτε. Εκεί που γλεντήσατε
πρώτη φορά στην πόλη σαν φοιτητές ή αν είσαι ντόπιος, εκεί που στριμώχτηκες για να βρεθείς με καλούς
φίλους και είδες πολλούς γνωστούς. Αν επισκέπτεσαι
πρώτη φόρα τον τόπο μας, θα μας βρείτε ψηλά στην
παλιά Πόλη, μετά την πλατεία Μητροπόλεως. Όλοι είστε προσκεκλημένοι και χίλιοι καλοί χωράνε, αλλά αν
θέλετε να βολευτείτε σε τραπέζι τότε καλά θα κάνετε να
έρθετε νωρίς. Έχετε υπόψη ότι το στέκι μας λειτουργεί με
την βοήθεια εθελοντών και όλα είναι self-service. Οπότε
με λίγη υπομονή και καλή διάθεση θα περάσουμε όλοι
τέλεια. Αν θέλετε να πάρετε και εσείς μέρος στον σύλλογο και να βοηθήσετε εθελοντικά στις δράσεις μας,
ενημερώστε κάποιο από τα μέλη του συλλόγου ή βρείτε
μας στο Facebook. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε όλους.
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Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης

Ο σύλλογος Εβριτών Ξάνθης από την ίδρυσή του συμμετέχει ανελλιπώς στις Γιορτές Παλιάς Πόλης, 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.

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!!! Έντεκα χρόνια
από την ίδρυση του συλλόγου μας και φέτος τιμούμε
το όνομά μας με Θρακιώτικες βραδιές όλη την εβδομάδα, με ζωντανές ορχήστρες και μεγάλο χοροστάσι.
Βρισκόμαστε στην αυλή του συλλόγου στην Ύδρας 4.

Οι Κάβειροι

Ο πολιτιστικός σύλλογος οι Κάβειροι θα σας φιλοξενήσει και φέτος στην υπαίθρια 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.

Κατασκηνωτές

Γιορτές παλιάς Ξάνθης χωρίς τους πρωτεργάτες Κατασκηνωτές απλά δεν γίνονται. Σας προσκαλούμε για
άλλη μια χρονιά 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, cocktails και DJs με δυνατές
μουσικές θεματικές βραδιές. Όπως καταλαβαίνετε, 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!

Κρητική Αδελφότητα Ξάνθης

«Έφτασε πάλι o καιρός που θα περνούμε ωραία με τις
γιορτές της πόλης μας και με καλή παρέα!!!». Η Κρητική Αδελφότητα Ξάνθης, ένας από τους παλαιότερους
συλλόγους της Ξάνθης ιδρύθηκε το έτος 1934 από μόνιμους κατοίκους της Ξάνθης Κρητικής καταγωγής με
σκοπό του Συλλόγου την συμβολή στην ανάδειξη, διατήρηση και ανάπτυξη της Κρητικής παράδοσης. Μέσα
στα πλαίσια της διάδοσης αυτής παραδίδει δωρεάν μαθήματα κρητικών χορών στα μέλη και τους φίλους της.
Η Κρητική Αδελφότητα Ξάνθης, συνεχίζει την παρουσία
της στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης και συμμετέχει
στις Γιορτές Παλιάς Πόλης, δημιουργώντας το στέκι της
στην αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Με κρητική
μουσική τα μέλη της Κρητικής Αδελφότητας Ξάνθης σας
περιμένουν να διασκεδάσετε μαζί τους και να δοκιμάσετε πεντανόστιμα κρητικά εδέσματα και άφθονο ποτό.

Λύκειον των Ελληνίδων

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, χορωδίας ενηλίκων, φιλαναγνωσίας, ιστορίας και πολιτισμού, κοπτικής - ραπτικής φοιτούν άτομα
όλων των ηλικιών. Διαθέτει επίσης Εκθετήριο 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.

Μικρασιατών Ν. Ξάνθης
«Αλησμόνητες Πατρίδες»

Το στέκι του συλλόγου μας βρίσκεται στην οδό Ιωακείμ
Σγουρού (στο στενό δίπλα από το καφέ Μπλε 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.

62

ΝΕΟΛΑΙ®Α

Ο πολιτιστικός σύλλογος ΝΕΟΛΑΙ®Α, συμμετέχει στις
Γιορτές Παλιάς Πόλης, 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.

Νέα Γενιά

Η ίδρυση του συλλόγου μας έγινε το καλοκαίρι του
2019 από μια ομάδα φίλων με κοινά ενδιαφέροντα
και κοινούς προβληματισμούς. Η ιδέα δημιουργίας του
συλλόγου ξεκίνησε από την διαπίστωση ανάγκης της
επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας που νιώθει και θέλει
ο άνθρωπος στην σημερινή εποχή. Στην δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε, βασικός σκοπός και στόχος του συλλόγου είναι η ηθική εξύψωση των νέων που
έχουν έφεση για άθληση και δημιουργία, η ανάπτυξη
του πνεύματος της ευγενούς άμιλλας και της αλληλεγγύης μεταξύ τους, στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.
Στην πλούσια κληρονομία του τόπου μας θέλουμε να
συμβάλουμε και στα πολιτιστικά δρώμενα ,έτσι λοιπόν
με κέφι, όρεξη και διασκέδαση θα έχουμε ενεργή συμμετοχή στις Γιορτές Παλιάς Πόλης και στην παρθενική
μας συμμετοχή σας περιμένουμε όλους στο στέκι μας,
Αισχύλου & Μητροπολίτου Ανθίμου για να περάσουμε
μια αξέχαστη εμπειρία.

Ξενιτεμένοι

Ο πολιτιστικός σύλλογος Ξενιτεμένοι εδρεύει στην Ξάνθη και ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την διάσωση, διατήρηση και ανύψωση της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Συνεχίζει την παράδοση για άλλη μια χρόνια
στις γιορτές παλιάς πόλης Ξάνθης, στο στέκι της πλατείας της εκκλησίας Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Καβάκι).
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου «Γεύσεις με άρωμα Ελλάδας»
γιατί έτσι τα αγαπήσαμε.
Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου «Γεύσεις από τα Τρίκαλα» γιατί
σχάρα χωρίς τρικαλινό δε γίνεται.
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου δοκιμάζουμε το «Αρμενικό κεμπάπ με παραδοσιακό Λάβας»
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου ταξιδεύουμε στην μεγαλύτερη
οροσειρά της Ελλάδος και δοκιμάζουμε «Γεύσεις από
Πίνδο» και φυσικά τι άλλο κοτόπουλα.
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου δοκιμάζουμε εκλεκτές «Γεύσεις
από Ξάνθη» με φανταστικά μοσχαρίσια εδέσματα.
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου ενώνουμε όλες τις «Γεύσεις
και τα αρώματα», γιατί είμαστε από την πόλη με τα 1000
χρώματα.
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Π.Α.ΚΕ.ΘΡΑ.

Το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης θα συμμετέχει στις Γιορτές Παλιάς Πόλης στον χώρο του στην
οδό Ματσίνη 13, προσφέροντας, όπως κάθε φορά,
φαγητά μαγειρεμένα από τα μέλη μας και τοπικά ποτά.
Σε τέσσερις από τις βραδιές μεταξύ 3-10/9/2022 θα
προσφέρονται εδέσματα από Θρακιώτικη, Ποντιακή,
Μικρασιατική και Αρμενική κουζίνα. Παράλληλα θα
υπάρχει έκθεση των εξωφύλλων (σε μεγάλο σχήμα)
όλων των εκδόσεων του ΠΑΚΕΘΡΑ και πωλητήριο των
διαθέσιμων εξ αυτών.

Πρωτοπόροι Λεύκης Ξάνθης

Ο πολιτιστικός και περιβαλλοντικός σύλλογος των
«Πρωτοπόρων» Λεύκης, θα είναι έτοιμος και συμμετέχει
και φέτος στις Γιορτές Παλιάς Πόλης. Για το λόγο αυτό,
δημιούργησε δίπλα στο χαρακτηριστικό μύλο του Λιμνίου έναν ξεχωριστό, φιλόξενο χώρο για να καλύψει
και το πολιτιστικό αλλά και το γευσιγνωστικό ρόλο των
γιορτών. Εθελοντές, με μεράκι και δημιουργική διάθεση, συμμετέχουν καθημερινά στην οργάνωση μιας λαογραφικής έκθεσης και παράλληλα εξυπηρετούν τον επισκέπτη που επιθυμεί να δοκιμάσει κορυφαία σάντουιτς
και δροσερά ποτά. Σας προτείνουμε λοιπόν, να επισκεφτείτε το στέκι μας, και εφόσον περιηγηθείτε στη μικρή
αλλά «πλούσια» λαογραφική μας έκθεση, να ξαποστάσετε και να γευτείτε τα ποιοτικότερα σάντουιτς της πόλης μας, όπως το περιβόητο μαριναρισμένο σουβλάκι,
το αφράτο-πεντανόστιμο σουτζουκάκι και το τρυφερό
κοτοσουβλάκι, γεύσεις που ο ουρανίσκο σας δε θα ξεχάσει ποτέ. Την τελευταία μέρα των γιορτών, θα έχουμε
καλεσμένο και θα ξεφαντώσουμε με τον μοναδικό Νίκο
Στογιαννίδη σε μια live εμφάνιση. Σας προτείνουμε να
μην τη χάσετε.

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
Πόλης. 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.

Σύλλογος Γυναικών Ν. Ξάνθης

Με 43χρονη πορεία στην υπεράσπιση και διεκδίκηση
των δικαιωμάτων των γυναικών, πιστός στο ραντεβού
με την παράδοση και τον πολιτισμό, με χαρά δίνει το
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παρών του, για δέκατη χρονιά, στις Γιορτές Παλιάς Πόλης. Σας καλούμε στο στέκι μας, στο πεζοδρόμιο του
Λιμνίου, για να γευτείτε και να μαγευτείτε από τα λαχταριστά «ΧΑΤΣΑΠΟΥΡΙ» και τα παραδοσιακά «ΠΙΡΟΣΚΙ»,
που παρασκευάζονται και διατίθενται επί τόπου από τις
γυναίκες του συλλόγου μας.

Σύλλογος Γυναικών Γενισέας
Ν. Ξάνθης

Ο Σύλλογος Γυναικών Γενισέας Ν. Ξάνθης συμμετέχει
στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης 2022 με την παρασκευή και πώληση παραδοσιακών εδεσμάτων (πιροσκί και ωτία).

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού είναι εθελοντική οργάνωση νέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό
τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των εφήβων ώστε
να εξελιχθούν σε υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους
πολίτες, φορείς δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου.
Με δυναμικά προγράμματα, μέσα σε αυτοδιοικούμενες
Ομάδες, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν
τις ικανότητές τους και με πίστη στις πνευματικές αξίες
να εξελιχθούν σε δημιουργικά μέλη της κοινωνίας. Από
την Τετάρτη 7/9 έως και το Σάββατο 10/9 και από ώρα
18:30, θα συγκεντρώνουμε πλαστικά καπάκια τα οποία
θα δοθούν στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ξάνθης για αγορά αναπηρικού αμαξιδίου. Την ίδια δράση πραγματοποιήσαμε
πριν 2 χρόνια προς ενίσχυση του σωματείου ΑΜΕΑ
Ξάνθης συγκεντρώνοντας 1.500 κιλά. Για την προσπάθειά μας το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού μας απένειμε
το βραβείο «ΚΑΛΛΙΓΑ», που φέρει το όνομα της ιδρύτριας μας και αφορά πράξεις μεγάλης προσφοράς στο
κοινωνικό σύνολο.

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Οι Πρόσκοποι Ξάνθης καλούν όλους τους επισκέπτες
να περάσουν αξέχαστες στιγμές μαζί τους μέσα σ’ ένα
ειδυλλιακό περιβάλλον. Μέσα στο πράσινο, όπως οι
αυλές των σπιτιών της παλιάς εποχής στην οδό Βασ.
Σοφίας (δίπλα στο ξενοδοχείο Ελισσώ), σε βραδιές που
όπως μόνον αυτοί ξέρουν να οργανώνουν.

Πολιτιστικός Σύλλογος
Εργαζομένων ΣΕΚΕ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εργαζομένων ΣΕΚΕ όπως
κάθε χρόνο έτσι και φέτος στήνει το στέκι του από 3
Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2022 και υπόσχεται πολύ γλέντι, χορό και τραγούδι. Ελάτε όλοι να γλεντήσουμε παρέα, να ξεφαντώσουμε , να γευτούμε μοναδικούς και εκλεκτούς μεζέδες , να απολαύσουμε μαζί

υπέροχες μοναδικές βραδιές , να χαλαρώσουμε και να
ξεφύγουμε για λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας.

Σπάρτακοι 82’

Φέτος συμπληρώνουμε 25 χρόνια παρουσίας και συμμετοχής στις Γιορτές Παλιάς Πόλης. Μετά από 2 χρόνια
ανάπαυλα σας περιμένουμε όλους εσάς τους φίλους
μας στο γνωστό στέκι των Σπαρτάκων στην αυλή του
Παιδικού Σταθμού στη πλατεία Μητροπόλεως με πολύ
μουσική και αμείωτο κέφι να γλεντήσουμε και να χορέψουμε όπως παλιά!

Σύλλογος Ποντίων Χορευτών
«Τραντέλλενες»

Ο σύλλογος Ποντίων Χορευτών Ξάνθης «Τραντέλλενες» σας προσκαλεί στο Λημνίο της Ξάνθης, για ένα μαραθώνιο ποντιακής διασκέδασης.

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης

Ο παλαιότερος και πολυπληθέστερος πολιτιστικός φορέας της περιοχής μας, προσφέρει εδώ και επτά 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 τη διάδοση της νεότερης ιστορίας με υποδομές, αξιοπιστία και επιστημονικό υπόβαθρο. Αποκατέστησε και συντηρεί τρία από
τα ωραιότερα κτίρια της Ξάνθης, όπου στεγάζει και τις
περισσότερες από τις δραστηριότητές της. Απευθύνεται
πρώτα σ’ αυτούς που γνωρίζουν ελάχιστα. Σ’ όσους
γνωρίζουν περισσότερα … και τελευταία, σε όσους γνωρίζουν πολλά και ενδιαφέρονται ειδικά… Απευθύνεται
στο νου και την καρδιά της τοπικής κοινωνίας και προσωπικά στον καθένα μας καθώς και στους επισκέπτες
της πόλης μέσω του Μουσείου. Ενημερώνει άμεσα 950
μέλη της, 10.000 επισκέπτες στο Μουσείο, περισσότερους από 30.000 επισκέπτες το χρόνο στο σύνολο των
καθημερινών σχεδόν εκδηλώσεων, με το έντυπο ετήσιο
πρόγραμμα, τις αφίσες, τις προσκλήσεις, το διαδίκτυο,
τα δελτία τύπου (περισσότερα από 6.000 e-mail την
εβδομάδα και προσκλήσεις στο facebook) και άμεση
δημοσίευση από τα Μ.Μ.Ε.

Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
e-mail: eventskpdx@gmail.com
τηλ. 2541073640 | 2541072554

www.cultureofxanthi.gr

Οι εκδηλώσεις θα φωτογραφηθούν και βιντεοσκοπηθούν
για λόγους προβολής.

