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Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και η 
Οργανωτική Επιτροπή οργανώνουν τις Θρακικές 
Λαογραφικές Εορτές – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2017.

ΠΕΡΊΟΔΟΣ 52η 

Υγειονομική κάλυψη
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Σώμα Εθελοντών 
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ξάνθης.

Η Τηλεπικοινωνιακή Ένωση Θράκης, μεταφέρει 
τις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές – Ξανθιώτικο 
Καρναβάλι σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Με κέντρο την Ξάνθη οι Ραδιοερασιτέχνες της 
Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης Θράκης επικοινωνούν το 
Ξανθιώτικο Καρναβάλι μέσω των βραχέων κυμάτων 
στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα από τις 10 έως τις 
27 Φεβρουαρίου 2017.

ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2017

Σχεδιασμός καλλιτεχνική επιμέλεια
natural CMYK

Εκτύπωση βιβλιοδεσία
Γραφικές τέχνες Δαλακάκης

www.carnivalofxanthi.gr
2017
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
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Θρακικές Λαογραφικές Εορτές – Ξανθιώτικο Καρναβάλι, ένας θεσμός που δημιουργήθηκε  
από τους Ξανθιώτες πολίτες και το Δήμο Ξάνθης, με περισσή αγάπη, μεράκι και ευαισθησία. 
Ένας θεσμός  που χρόνο με το χρόνο υπερβαίνει τον εαυτό του, ελίσσεται και εμπλουτίζει 
το περιεχόμενο του, καθώς πλαταίνει τους ορίζοντές του μέχρι και σήμερα, παρά τις 
ιδιαίτερες συγκυρίες. 
Πιστοί στην ιστορία που κουβαλάει στις πλάτες του αυτός ο τόπος, πιστοί στις αξίες και 
στις ανάγκες του, πάντα εδώ και στο φετινό ταξίδι των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών, του 
συναρπαστικού και ιδιαίτερου Ξανθιώτικου Καρναβαλιού.
Με ιδιαίτερη χαρά εκ μέρους όλων των Ξανθιωτών σας περιμένουμε για μια ακόμη χρονιά 
στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές, στη μεγάλη γιορτή του Ξανθιώτικου καρναβαλιού, της 
χαράς και της διασκέδασης.
Πάμε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα, να διασκεδάσουμε, να γνωρίσουμε την φιλόξενη 
κοινωνία της, αλλά  και τις ομορφιές της.
Έχουμε τα πινέλα, έχουμε τα χρώματα, ελάτε να ζωγραφίσουμε παρέα το μαγικό κόσμο 
της αποκριάς.
Να βιώσουμε μαζί τη χαρά που φέρνει ο Ξανθιώτης βασιλιάς του καρναβαλιού. 
Να ζήσουμε όλοι μαζί το μοναδικό Ξανθιώτικο καρναβάλι. 

Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Δήμαρχος Ξάνθης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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Συνδυάζοντας την ευρηματικότητα, την έμπνευση και τη σάτιρα με την αγάπη προς την 
ιστορία, τη λαϊκή παράδοση και τον πολιτισμό, οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές αποτελούν 
έκφραση της δημιουργικότητας και της αισιοδοξίας των ανθρώπων της περιοχής μας. Με το 
πλήθος και την ποικιλία των εκδηλώσεων για το 2017, το Ξανθιώτικο Καρναβάλι στέκεται 
για ακόμη μία χρονιά αντάξιο της μακράς πορείας του, ως πολιτιστικός θεσμός-σταθμός της 
Περιφέρειάς μας. Η ενεργοποίηση και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, σε συνδυασμό 
με τη διοργάνωση του Δήμου Ξάνθης, είναι τα καλύτερα εχέγγυα αυτής της επιτυχίας. Σας 
υποδεχόμαστε όλους, ντόπιους και επισκέπτες, στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές της 
Ξάνθης και σας ευχόμαστε αξέχαστες εμπειρίες καρναβαλιού και παράδοσης.

Χρήστος Μέτιος
Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
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Πλησιάζουν 60 χρόνια από τις πρώτες εκδηλώσεις που άρχισαν δειλά-δειλά να 
εμφανίζονται στην πόλη μας την περίοδο των Απόκρεω.
Ήδη δύο γενιές Ξανθιωτών μεγάλωσαν, έζησαν συμμετείχαν και συμμετέχουν 
στις γιορτές, οι οποίες έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος του βίου των κατοίκων 
της πόλης μας.
Η φήμη των εορτών έχει ξεπεράσει τα όρια της χώρας μας και έχει εξαπλωθεί 
σε γειτονικές χώρες. Μέλημά μας πρέπει να είναι η καθιέρωση των Θρακικών 
Λαογραφικών Εορτών ως πολιτιστικό γεγονός (π.χ. φεστιβάλ) Βαλκανικού 
ενδιαφέροντος.
Ίσως γινόμαστε κουραστικοί κάθε χρόνο, αλλά η επίσκεψη και συμμετοχή των 
πολιτών από άλλες περιοχές την περίοδο του καρναβαλιού αποτελεί όαση  
ευτυχίας, διασκέδασης και ευχαρίστησης στα όσα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες της πατρίδας μας τα τελευταία χρόνια.
Οι φιλόξενοι κάτοικοι της Ξάνθης είναι έτοιμοι για μια ακόμη φορά να υποδεχθούν 
και να βοηθήσουν  τους επισκέπτες, ώστε η παραμονή τους να τους μείνει 
αξέχαστη και όλοι να γίνουν πρεσβευτές της πόλης μας στον τόπο τους.
Καλή διασκέδαση!

Κώστας Ζαγναφέρης
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
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Ο πολιτισμός δεν είναι παρά τα βήματα των ανθρώπων προς τη δημιουργία. Οι 
Θρακικές Λαογραφικές Εορτές σκιαγραφούν την ιδιαιτερότητα του  τόπου μας 
μέσα από τη συνύπαρξη της έμπνευσης, της τέχνης, της σάτιρας και του κεφιού. 
Η λαϊκή παράδοση μπλέκεται με το σήμερα στους δρόμους της πόλης, όπου για 
πέντε και πλέον δεκαετίες Ξανθιώτες και επισκέπτες δημιουργούν μία εξαιρετική 
πραγματικότητα πέρα και έξω από τις όποιες συνθήκες αντιμετωπίζουν.
Όλοι μαζί ας απολαύσουμε κάθε στιγμή, κάθε νότα, κάθε χορευτικό βήμα, κάθε 
μασκαρά που ενώνει τις γενιές σε διαδρομές που μοιάζουν ίδιες, μα βάζει τις 
βάσεις για το πολιτιστικό παρόν και μέλλον.

Πασχάλης Λύρατζης
Πρόεδρος Κέντρου Πολιτισμού
Δήμου Ξάνθης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
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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 παλιά πόλης με κατάληξη το 
Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης.

«Ξάνθεια» του Μύθου και του Καρναβαλιού 
«Ο Μύθος… οι απαρχές της πόλης χάνονται μέσα στο χρόνο. 
Πολλοί, στην προσπάθεια να βρουν την αρχή του νήματος, 
ή τουλάχιστον, ενδείξεις για την προέλευση του ονόματος 
της πόλης ανέτρεξαν στη μυθολογία. Από τις εικασίες που 
διατυπώθηκαν κυρίαρχες είναι δύο. Η μία, βασισμένη ως ένα 
βαθμό στον Ησίοδο, θέλει την Ξάνθη, μια από τις κόρες του 
Ωκεανού και της Τηθύος, αδελφής του Κρόνου και της Ρέας, 
να έχει ιδρύσει την πόλη στο ξεκίνημα του χρόνου. Η άλλη 
αποδίδει την ίδρυση της πόλης στην ομώνυμη Αμαζόνα που 
πιστευόταν ότι βασίλεψε εκεί.
Όσον αφορά τις γραπτές πηγές, το πρώτο κείμενο που 
ενδεχομένως αναφέρεται στην πόλη είναι του αβδηρίτη 
φιλοσόφου Εκαταίου (3ος αι. π.Χ.). Στο έργο του «Περί 
Υπερβορείων» αναφέρει τους «Ξανθίους» ως ένα από τα 
ισχυρά θρακικά φύλλα. Αρκετά αργότερα, ο Στράβων (1ος 
π.Χ.–1ος μ.Χ. αι.) αναφέρει την «Ξάνθεια» στα Γεωγραφικά 
του. Πέρα από τις ενδείξεις αυτές καμία ουσιαστική μνεία δε 
γίνεται για την πόλη κατά την αρχαιότητα.»
Πληροφορίες για συμμετοχή στο τηλ. 25410 25421.  
Οργάνωση: ΦΕΞ /Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης.

Από Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 
και καθ’ όλη τη διάρκεια των Θ.Λ.Ε.
9:00

Γνωριμία με την τοπική ιστορία 
Βόλτες στα σοκάκια της παλιά 
πόλης και στο Λαογραφικό και 
Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
Στην παλιά πόλη της Ξάνθης
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Παρασκευή 10, Σάββατο 11 και 
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου
21:30

tango stories / σε είδα να 
περνάς περήφανη, με βήμα 
tango…
Στην Καπναποθήκη της ΦΕΞ – 
(Πλάτωνος 27)

Η θεατρική ομάδα της ΦΕΞ «οδός ονείρων» παρουσιάζει την 
παράσταση «tango stories» σε συνεργασία με το εργαστήρι 
Τango Aires της ΦΕΞ σε κείμενα του Τάσου Λειβαδίτη. 
«tango stories» Γυμνάσματα μνήμης  -  ιστορίες…
 «Κάποτε θα καταστρέψω όλα αυτά τα χειρόγραφα πού 
άφησε πά¬νω στο τραπέζι μου ο διάβολος και που τα 
οικειοποιήθηκα χωρίς ντροπή - και μόνον αυτός πού έκανε τη 
νύχτα πολλές φορές τον ίδιο δρόμο, μόνον αυτός έμαθε πώς 
δεν υπήρξε ποτέ δρόμος
κι αν συνεχίζω να ζω είναι γιατί δε θέλω να λησμονήσω ή 
βγαίνω μ’ ένα τσεκούρι στην πόρτα προς δόξαν του αιώνα 
μου - συχνά ερχόταν μια γυναίκα στην κάμαρα μου, όλα 
κρατούσαν λίγο σαν την αθωότητα, υστέρα γράφαμε σ’ ένα 
χαρτί τ’ όνομα μας και το πετούσαμε απ’ το παράθυρο (ίσως 
ήταν ή ώρα πού περνούσε η φήμη).»
Είσοδος 5€ με κρασί. 
Κρατήσεις θέσεων – πληροφορίες στο τηλ. 25410 25421
Οργάνωση: ΦΕΞ / θεατρική ομάδα της ΦΕΞ «οδός ονείρων»
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Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017
11:30 

Έναρξη Θρακικών Λαογραφικών 
Εορτών - Ξανθιώτικο 
Καρναβάλι 2017
Την έναρξη θα κηρύξει 
ο Δήμαρχος Ξάνθης 
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Πλατεία Ελευθερίας Ξάνθης 
Η μεγάλη γιορτή της Λαογραφίας

Το Ξανθιώτικο Καρναβάλι, ως θεσμός μισού και πλέον αιώνα, προβάλει τη λαϊκή παράδοση, η οποία είναι αναγκαία για τη 
διατήρηση της φυσιογνωμίας μας μέσα στη διαδρομή της ιστορίας. Με στόχο την ανάδειξη και αναβίωση της πλούσιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Θράκης, υποδεχόμαστε τις χορευτικές ομάδες των Λαογραφικών Συλλόγων της πόλης μας 
και τα φιλοξενούμενα χορευτικά συγκροτήματα. Η μεγάλη γιορτή της Λαογραφίας ξεκινάει από την Πλατεία Ελευθερίας και 
καταλήγει στη Κεντρική Πλατεία, όπου ο Δήμαρχος Ξάνθης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, θα κηρύξει την έναρξη των Θρακικών 
Λαογραφικών Εορτών 2017.
Την παρέλαση θα ανοίξει ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μοναστηρακίου Δράμας, αναβιώνοντας το έθιμο με τη μορφή 
δρώμενου που αναδεικνύει την ομορφιά και τη μαγεία των συνηθειών και των παραδόσεων του λαού μας και που είναι γνωστό 
με την ονομασία «Αράπηδες», επειδή στη μεταμφίεση των πρωταγωνιστών κουδουνοφόρων  κυριαρχεί το μαύρο χρώμα. Στην 
ομάδα των μεταμφιεσμένων υπάρχουν επίσης οι «Γκιλίγκες», οι «Παππούδες», οι «Εύζωνοι» ή «Τσολιάδες». 
Ακολουθούν: Σύλλογος Θρακιωτών Χρυσούπολης, Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης, Σύλλογος Ποντίων Χορευτών 
«Τραντέλλενες», Σύλλογος Λεύκης «Οι Πρωτοπόροι», Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης, Σύλλογος Εβριτών Ν. Ξάνθης, Πολιτιστικός 
Λαογραφικός Σύλλογος «Η Θράκη», Ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πηγαδίων – χορευτικό τμήμα ενηλίκων «Χατζηγυριώτες», 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ερασμίου «Γεώργιος Βιζυηνός», Πολιτιστικός Σύλλογος Διομήδειας - Πολιτιστικός Σύλλογος Βορείου 
Έλλάδας «Αλέξανδρος», Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών Ευόσμου, Σύλλογος Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης», Σύλλογος Ποντίων 
Ν. Ξάνθης, Σύλλογος Κιμμερίων «Ο Αμφέραος», Πολιτιστικός Σύλλογος Ιάσμου, Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Χριστού, 
Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης και η Κρητική αδελφότητα Ξάνθης.  
Υπό τους ήχους του Ξανθιώτικου σχήματος «Μπάντα Τέτοια» το γλέντι συνεχίζεται με χορούς.  



Χορωδία Συλλόγου Εβριτών 
Ν. Ξάνθης

Ο Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης δημιουργήθηκε το 1986 ως 
φορέας μελέτης και ανάδειξης του Θρακικού πολιτισμού, 
από τότε συμβάλει αδιάλειπτα με  ποιοτικές παρεμβάσεις 
των τμημάτων του, στην πολιτιστική αναβάθμιση της 
περιοχής μας. 
Η χορωδία του, αποτελείται από ανθρώπους κάθε 
ηλικίας, με έντονη την επιθυμία να εκφραστούν μέσα 
από αυτή τη δραστηριότητα. Με τη σημερινή της μορφή 
δημιουργήθηκε πρόσφατα διαδεχόμενη προηγούμενα 
σχήματα. Η σύντομη διαδρομή της όμως δεν την εμπόδισε 
να έχει αξιόλογη δράση και να διακριθεί για το ιδιαίτερο 
χρώμα της. Οι στόχοι της δεν είναι μόνο καλλιτεχνικοί 
αλλά και κοινωνιολογικοί, γι’ αυτό και η συμμετοχή στη 
χορωδία βιώνεται από τα μέλη της ως ιδιαίτερο κοινωνικό 
γεγονός που αξίζει την αγάπη και την υποστήριξή τους. Το 
ρεπερτόριό της πλούσιο, αν και κατά βάση στηρίζεται στα 
παραδοσιακά τραγούδια, επεκτείνεται στους βυζαντινούς 
ύμνους και σε άλλα είδη μουσικής. 
Μαέστρος και δάσκαλος των μουσικών έργων της ο κ. 

Γεώργιος Κοτσιπετσίδης.

Η χορωδία του Δημοτικού Πολιτιστικού Ομίλου Αθηένου 
ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1999 ως δίφωνη μικτή, 
υπό τη διεύθυνση του Χρίστου Πεχλιβάνη. Στη συνέχεια, 
με μαέστρο, από το 2001 έως σήμερα, την Χριστίνα 
Χατζηστάθη, αναβαθμίστηκε σε τετράφωνη μικτή χορωδία. 
Το ρεπερτόριό της αποτελείται από κυπριακά, ελληνικά 
αλλά και ξένα τραγούδια. Πραγματοποίησε αρκετές 
πολιτιστικές ανταλλαγές με άλλες χορωδίες της Κύπρου, 
της Ελλάδας (Ξάνθη, Βόλο, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, 
Κέρκυρα, Κατερίνη) καθώς επίσης και της Ντιζόν Γαλλίας. 
Επίσης, συμμετείχε σε πολλά χορωδιακά φεστιβάλ όπου 
απέσπασε κολακευτικά σχόλια.

20:00

Χορωδιακή Βραδιά
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης 
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Η Μικτή χορωδία του Κέντρου Πολιτισμού δήμου Ξάνθης 
ιδρύθηκε το 1962. Από το 1983 αποτελεί τμήμα του 
Δημοτικού Ωδείου της Στέγης Γραμμάτων και Καλών 
Τεχνών του Δήμου Ξάνθης. Από το 1992 μαέστρος είναι 
ο Θεόδωρος Μανώλης. Η χορωδία έχει πραγματοποιήσει 
πάνω από τριάκοσες εμφανίσεις στην Ξάνθη, σε πολλές 
άλλες πόλεις  της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει 
δώσει παραστάσεις σε Κύπρο, Ιταλία, Ελβετία, Ρουμάνια, 
Τουρκία και Γερμάνια. Τη χορωδία συνόδευσαν κατά 
καιρούς διάφορες ορχήστρες ανάλογα με τις ανάγκες 
του προγράμματός της, όπως η μπάντα του 4ου Σώματος 
Στρατού.

Χορωδία – Δημοτικός 
Πολιτιστικός Όμιλος Αθηένου

Μεικτή χορωδία Κέντρου Πολ.
Δήμου Ξάνθης



Στην έκθεση προβάλλονται δείγματα του πολιτιστικού και 
πνευματικού πλούτου που σχετίζονται με τη θρησκευτική 
ετερότητα στον κόσμο, καθώς και το έργο διεθνών οργανισμών 
και συναντήσεων που υποστηρίζουν τον Διορθόδοξο, 
Διαχριστιανικό, Διαθρησκειακό και Διαπολιτισμικό διάλογο 
αλλά και τη διαγενεακή συνεργασία. Η δράση τελεί με έγκριση 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
την ίδια ημέρα θα προηγηθεί Εκπαιδευτική Ημερίδα   
Είναι ανοιχτή σε επισκέψεις μαθητών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο ευρύ κοινό. 
Φωτογράφος - Επιμέλεια: Νίκος Κοσμίδης
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί με 
ραντεβού και 18:00-21:00
Οργάνωση-Συνεργασία: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και 
Παράδοσης, Κέντρο Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και 
Περιβαλλοντικών Μελετών «Μητροπολίτης Παντελεήμων 
Παπαγεωργίου» (CEMES) 
Είσοδος Ελεύθερη

15ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

Άλλες Εκδηλώσεις

19:00

Εγκαίνια Έκθεσης 
και Εκπαιδευτικής Ημερίδας  
Έκθεση Φωτογραφίας: 
«Οικουμένη διαλεγόμενη: 
Σημεία και πρόσωπα»
Πολιτιστικός Πολυχώρος Ι.Θ.Τ.Π. - 
Κεντρική Αίθουσα - Καπναποθήκη «Π» 
- Καπνεργατών 9

15
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Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017
20:00

«Χαμσίν / Ο άνεμος της ανατολής» 
Λαογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο Ξάνθης 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Χάρτινες και μουσικές 
πόλεις» η Λέσχη Ανάγνωσης της ΦΕΞ, το βιβλιοπωλείο 
Πυργελή και η Μουσική βιβλιοθήκη Ξάνθης «Σόνια 
Θεοδωρίδου», οργανώνουν εκδηλώσεις για το βιβλίο και τη 
μουσική. Παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις με συγγραφείς 
και μουσικούς, προβολές και αφιερώματα. 
Καλεσμένη η Λεύκη Σαραντινού με το βιβλίο «Χαμσίν / Ο 
άνεμος της ανατολής» εκδ. Historical Quest, 2014
Μια ιστορία που εκτυλίσσεται στη δύση των Σταυροφοριών. 
Οι μουσουλμάνοι προελαύνουν κερδίζοντας διαρκώς 
έδαφος ενάντια στις χριστιανικές κτήσεις στους Αγίους 
Τόπους, Οι Ναΐτες και οι Οσπιτάλιοι ιππότες προσπαθούν 
να αντισταθούν, έχοντας να ξεπεράσουν και τις δικές τους 
αντιπαλότητες. Μηχανορραφίες σε βασιλικές αυλές και 
ένας Πάπας ανίσχυρος να αντιδράσει. Η προδοσία και η 
κατάρρευση των ιπποτικών ταγμάτων. Και μέσα σε αυτά, 
ένα οικογενειακό μυστικό που φέρνει έναν νεαρό στην 
Ανατολή. Μια βαθιά φιλία ανάμεσα σε δύο ιππότες που 
ξεπερνούν την έχθρα των ταγμάτων τους. Μια μυστική 
οργάνωση που ως σκοπό της έχει τη διαφύλαξη της αρχαίας 
γνώσης και ορκισμένοι εχθροί της που προσπαθούν να την 
καταστρέψουν. Ένας θησαυρός που πρέπει να σωθεί. Και 
πάνω που όλα μοιάζουν να έχουν χαθεί, ένας έρωτας που 
έρχεται για να σώσει την παρτίδα. Αυτός είναι ο κόσμος 
του πρώτου μυθιστορήματος της Ελευθερίας Σαραντινού. 
Η συγγραφέας μας προσφέρει ένα συγκλονιστικό αφήγημα 
που εκτυλίσσεται στα πιο διαφορετικά μέρη: στους Αγίους 
Τόπους, την Αίγυπτο, τη δυτική Ευρώπη, την Κύπρο και τη 
Ρόδο και μας χαρίζει μια ζωντανή περιγραφή των συνθηκών 
διαβίωσης στις χριστιανικές κτήσεις στην Ανατολή, στα 
κάστρα των ιπποτών και στις αυλές των βασιλέων. Πάνω 
απ’ όλα όμως μας χαρίζει έναν συνδυασμό δράσης και 
μυστηρίου που υπόσχεται να μας καθηλώσει.
Οργάνωση: Λέσχη Ανάγνωσης της ΦΕΞ, βιβλιοπωλείο 
Πυργελή

Ο Σύλλογος Ποντίων Ν.Ξάνθης, σας προσκαλεί στον ετήσιο 
αποκριάτικο χορό του, όπου θα εμφανιστούν τα χορευτικά 
τμήματα του Συλλόγου.
Μαζί μας θα είναι: Αλέξης Παρχαρίδης και Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης (τραγούδι), Δημήτρης Παπαδόπουλος 
(λύρα-αγγείο-γαβάλ), Τάσος Πετρόπουλος (λύρα-τραγούδι), 
Γιώργος Χαραλαμπίδης (νταούλι), Νίκος Μεταξάς 
(πλήκτρα).
Ώρα προσέλευσης: 20:00  -  Έναρξη προγράμματος: 
21.30        
Τιμή πρόσκλησης: 15€(κανονικό), 10€ (παιδικό)
Περιλαμβάνει πλήρες μενού και άφθονο ποτό
Πληροφορίες-Κρατήσεις: 25410 78811
Οι κρατήσεις ισχύουν μέχρι την έναρξη του προγράμματος.

20:30

Ετήσιος χορός Συλλόγου 
Ποντίων Ν. Ξάνθης
Αίθουσα Εκδηλώσεων «Απόλλων»

21:30 

tango stories / σε είδα να 
περνάς περήφανη, με βήμα 
tango…
στην Καπναποθήκη της ΦΕΞ 
(Πλάτωνος 27)
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Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017
20:00 

Μουσική παράσταση 
«Βιολιά Τραγουδούνε»
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

Η χορωδία ΑΡΙΩΝ μετά την αποχώρηση του επί 24 χρόνια μαέστρου και δημιουργού της Γιάννη Παπαδόπουλου συνεχίζει τη 
δημιουργική της παρουσία με τη διεύθυνση του επί 10 χρόνια συνοδού της στο πιάνο Τριαντάφυλλου Σφυρή και επιχειρεί να 
ανανεώσει το είδος του χορωδιακού τραγουδιού, εισάγοντας νέες ιδέες και πειραματισμούς που εκπλήσσουν ευχάριστα το 
ακροατήριο. 
 Όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν τις προηγούμενες παραστάσεις του ΑΡΙΩΝΑ («Ένας Αρίων… Εκτός Ορίων» το 2015 
και «Σαν όνειρο μαγευτικό» το 2016) ξέρουν πλέον ότι ο χαρακτηρισμός «Χορωδία» δεν χωράει αυτό που γίνεται στον ΑΡΙΩΝΑ, 
γι’ αυτό και ο ΑΡΙΩΝ προτιμάει να αυτοπροσδιορίζεται ως «Φωνητικό Συγκρότημα». Ο ΑΡΙΩΝ μέσα από τις παραστάσεις 
του προσπαθεί να εξερευνήσει τις εκφραστικές δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής χρησιμοποιώντας την πολλές φορές και 
κάπως… ανορθόδοξα.    
Στο φετινή παράσταση «Βιολιά Τραγουδούνε» συμμετέχουν: 
• Τα μέλη του φωνητικού συγκροτήματος: Πέτρος Πασβάντης, Κώστας Βογιατζόγλου, Άγγελος Τσουμάνης, Γιώργος 
Χατζηκωνσταντίνου, Σταύρος Χρηστίδης, Ζαχαρίας Χαχαμόπουλος, Παναγιώτης Νένδος, Βαγγέλης Παπαδόπουλος, Αργύρης 
Μυτακίδης, Γεράσιμος Μπουρσινός, Δημήτρης Χατζόπουλος, Λεωνίδας Βλασακούδης, Βαγγέλης Δημητριάδης, Κυριάκος 
Φελέκης, Κώστας Πασβάντης και Μάκης Αβραμίδης.
• Η μικρή παιδική χορωδία, που ακούσαμε για πρώτη φορά πέρυσι, με την Δήμητρα Ψεμματάκη, Ελπίδα Ψεμματάκη, Κατερίνα  
Μακρίδου, Αναστασία Συμεωνίδου, Δέσποινα Φελέκη,  Ελένη Βαλσαμίδη,  Έλενα Σαμουργκανίδου,  Μαρία Κωτσάλη και Ευδοκία 
Τσακίρη.
• Οι μουσικοί: Τριαντάφυλλος Σφυρής (πιάνο), Μάκης Αβραμίδης (κιθάρα), Βαγγέλης Παπαδόπουλος (μαντολίνο), Γεράσιμος 
Σταθόπουλος (κλαρινέτο), Χρήστος Παπαδόπουλος (βιολί), Δημήτρης Σφυρής (ακορντεόν) και Βάϊος Χαρακοπίδης (κοντραμπάσο).
• Η Καίτη Μπεμπεκίδου, η Ανθή Σφυρή, η Στέλλα Φωτοπούλου και η Έφη Φλώρου στο τραγούδι και τα φωνητικά.
• Ο Μπαρίς Οβαλή και ο Βασίλης Ζιντσένκο στα φωνητικά κρουστά (beatbox).
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Άλλες Εκδηλώσεις

10:00

Αποκριές στο Μουσείο
Λαογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο Ξάνθης

Η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης συμμετέχει στο πλαίσιο 
των εορτών με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. 
Στόχος η προσέγγιση της παράδοσης και της ιστορίας 
μας, με διαφορετική ματιά μέσα σ’ ένα γιορτινό κλίμα. 
Η αντιμετώπιση της ίδιας ιδέας, με τόσο διαφορετικούς 
τρόπους και μέσα, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. 
Α π ο κ ρ η έ ς - «ς»  - «Απουκριές» Γλεντούσαν τα παληά 
τα χρόνια και ντυνότανε καρναβάλια όλες τις μέρες της 
Απόκρηας. Τόπος, για τέτοιες συγκεντρώσεις ήταν η 
τωρινή οδός Ορφέως, που τότε λεγότανε «στου Μόνου το 
καφενείο».
Κατίνας Βέικου Σεραμέτη - Μικρές  ιστορίες της Ξάνθης - 
Λαογραφικά στοιχεία Ξάνθης - εκδ. ΦΕΞ 2010.
Στο πλαίσιο των απόκρεων η ΦΕΞ οργανώνει ένα πλούσιο 
πρόγραμμα με μουσικές θεατρικές παραστάσεις και 
πολλές εκδηλώσεις για τους μικρούς φίλους, εργαστήρια 
κατασκευής μάσκας, παραμύθια παραστάσεις καραγκιόζη 
κ.λ.π.
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως και Κυριακή  9:30 
– 14:30  
Γενική είσοδος 2€
Τηλ .25410/25421 - 6937120986  fexanthis@gmail.
com     http//www.fex.org.gr  
Οργάνωση: ΦΕΞ / Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο 
Ξάνθης

21:30 

tango stories / σε είδα να 
περνάς περήφανη, με βήμα 
tango…
στην Καπναποθήκη της ΦΕΞ 
(Πλάτωνος 27)



Από Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 
και καθ’ όλη τη διάρκεια των Θ.Λ.Ε.
10:00

Ιστορικοί περίπατοι – Ξάνθη, 
παλιά πόλη / για μαθητές. 
Γνωριμία με τη νεότερη ιστορία 
της πόλης
Λαογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο Ξάνθης
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Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017  
19:30

Μουσικοχορευτική βραδιά - 
Παιδικά χορευτικά
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

Οι μικροί χορευτές των Λαογραφικών Συλλόγων της πόλης, 
οι συνεχιστές της παράδοσής μας, παρουσιάζουν με χάρη, 
λεβεντιά και μεράκι χορούς απ’ όλες τις περιοχές της 
Ελλάδας. 
Ας τους χειροκροτήσουμε…
Συμμετέχουν: Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης, Σύλλογος 
Εβριτών Ν. Ξάνθης, Σύλλογος Μικρασιατών Ν. 
Ξάνθης, Ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πηγαδίων – 
παιδικό χορευτικό τμήμα «Χατζηγυριώτες», Σύλλογος 
Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης», Σύλλογος 
Ποντίων Χορευτών «Τραντέλλενες».
Τους χορευτές πλαισιώνει το μουσικό σχήμα «Μπάντα 
Τέτοια»

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 μαθητής  ζει μια παράσταση 
μέσα σ’ ένα αληθινό σκηνικό. Αρχή περιπάτου στη γέφυρα 
ποταμού Κόσυνθου. Ο περίπατος καταλήγει στο Λαογραφικό 
και ιστορικό μουσείο Ξάνθης.
Το πρόγραμμα θα υλοποιείται μόνο μετά από συνεννόηση, 
όλες τις μέρες της εβδομάδας.
Χώρος διεξαγωγής: Παλιά πόλη και Λαογραφικό Μουσείο 
Ξάνθης
Διάρκεια προγράμματος: Από 90 έως 120 λεπτά
Αριθμός παιδιών ανά πρόγραμμα: έως 40
Κόστος προγράμματος: 2€ ανά μαθητή. 
Οργάνωση: ΦΕΞ / Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Άλλες Εκδηλώσεις
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19:30

Αφιέρωμα στην Παγκόσμια 
Ημέρα Κινηματογράφου 
Πολιτιστικός Πολυχώρος Ι.Θ.Τ.Π. - 
Κεντρική Αίθουσα - Καπναποθήκη «Π» 
- Καπνεργατών 9

Το Κινηματογραφικό Εργαστήρι του Ιδρύματος Θρακικής 
Τέχνης και Παράδοσης, γιορτάζοντας την Παγκόσμια 
Ημέρα Κινηματογράφου, (13 Φεβρουαρίου) σας καλεί σε 
μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία – αιτία για μια 
ουσιαστικότερη γνωριμία με την έβδομη τέχνη. Σημείο 
αναφοράς και εκκίνησης η ταινία του Georges Melies  “Ένα 
Ταξίδι στο Φεγγάρι” του 1902 σε μια επεξεργασμένη όμως 
έγχρωμη έκδοση του 1998 και με την μουσική επένδυση 
των Air. Ας επιτρέψουμε λοιπόν στην “υψηλή” τέχνη 
του κινηματογράφου να μας ταξιδέψει αλλά και να μας 
αποκαλυφθεί. 
Επιμέλεια: Βασίλης Μακέδος, Ιστορικός Τέχνης/Υπεύθυνος 
Κινηματογραφικού Εργαστηρίου Ι.Θ.Τ.Π.
Αντώνης Βαρβατσούλιας, Υπεύθυνος Επικοινωνίας/Δημοσίων 
Σχέσεων  Ι.Θ.Τ.Π.
Είσοδος ελεύθερη.
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Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017  
20:00

Χορωδιακή Βραδιά
Χορωδία Κ.Α.Π.Η. 
Σταυρούπολης
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

Βυζαντινή Χορωδία Κ.Α.Π.Η. 
Δήμου Ξάνθης

Με σκοπό να μεταδώσει το κέφι και τη χαρά, τον 
ενθουσιασμό και τη συγκίνηση, το χορωδιακό σύνολο του 
Κ.Α.Π.Η. Σταυρούπολης, δίνει και φέτος το παρόν του με 
παλιά και νέα τραγούδια, φέρνοντας στη μνήμη μας παλιές 
και νέες εποχές. 
Τη χορωδία διευθύνει ο Πολύτιμος Θεοδωρίδης.

Η Βυζαντινή Χορωδία του ΚΑΠΗ του Δήμου Ξάνθης, με 
αμέριστη αγάπη για τον τόπο μας και σεβασμό προς την 
παράδοσή μας, συμμετέχει, στα πλαίσια των Θρακικών 
Λαογραφικών Εορτών της πόλης μας με μία βραδιά την 
αφιερωμένη στα ΚΑΠΗ του Δήμου μας, με τραγούδια που 
έγραψε και τραγούδησε ο Ελληνισμός του Πόντου, της 
Θράκης, της Μ. Ασίας. Είναι τραγούδια που εκφράζουν 
τους πόνους και τους καημούς για το πάρσιμο της Πόλης, 
της Πόλης της μεγάλης. Τραγούδια που παρουσιάζουν 
πτυχές της κοινωνικής ζωής των παππούδων μας, την 
παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων μας. 
Τραγούδια που παρουσιάζουν το μεγαλείο του ελληνισμού. 
Είναι τραγούδια δικά μας.
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Άλλες Εκδηλώσεις

20:00

Κινηματογραφική Λέσχη  της ΦΕΞ - 
Αφιέρωμα  ο μύθος του Ορφέα
Λαογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο Ξάνθης

Από το αρχείο της ΦΕΞ ένα αφιέρωμα στο μύθο του Ορφέα. 
Η κινηματογραφική Λέσχη και το θεατρικό εργαστήρι της ΦΕΞ παρουσιάζουν ταινίες που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν 
από το μύθο του Ορφέα. Από τα Παρισινά καφέ του Jean Cocteau στον Αμερικάνικο νότο του Tennessee Williams και από 
την σκληρή Ελλάδα του Νίκου Νικολαϊδη στη Βραζιλία με τους ξέφρενους ρυθμούς του Marcel Camus. Ακόμη στους 93,5 
Ράδιο Ξάνθη  σχόλια, soundtrack, συζητήσεις… 
Η Κινηματογραφική Λέσχη της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης οργανώνει σεμινάρια, εργαστήριο, διαλέξεις με ανθρώπους του 
κινηματογράφου και προβολές ταινιών. Κάθε Δευτέρα στο λαογραφικό μουσείο. 
Πληροφορίες συμμετοχές στο τηλ. 2541025421 
Οργάνωση: ΦΕΞ / Κινηματογραφική Λέσχη ΦΕΞ
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Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017   
20:00

Χορωδιακή Βραδιά - Μικτή 
Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου 
Ξάνθης
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

Η μικτή χορωδία του Κέντρου Πολιτισμού του Δημοτικού 
Ωδείου Ξάνθης ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1960 ως 
χορωδία του Συλλόγου Εφέδρων Αξιωματικών Ξάνθης. Τα 
πρώτα χρόνια ήταν ανδρική χορωδία ενώ στην συνέχεια 
μετεξελίχθηκε σε μικτή και λειτούργησε μέσα στους 
κόλπους του Δημοτικού Ωδείου Ξάνθης. Όλα αυτά τα 
χρόνια η καλλιτεχνική της δράση είναι έντονη με πολλές 
συναυλίες. Τα τελευταία χρόνια μόνιμος διευθυντής της 
είναι ο μαέστρος Φώτης Κοντός.  

Άλλες Εκδηλώσεις

17:00

«Τα λαογραφικά έθιμα του 
Φλεβάρη και της Αποκριάς»
Λαογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο Ξάνθης
 

Με την Γαρυφαλλιά Γ. Θεοδωρίδου, υποψ. Διδάκτωρ 
Λαογραφίας ΔΠΘ.
Στο νέο κύκλο παρουσιάσεων «2-3 πράγματα που ξέρω 
για τις πόλεις – για το λαϊκό πολιτισμό», μία Τετάρτη κάθε 
μήνα, στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης,  η 
Γαρυφαλλιά Γ. Θεοδωρίδου, υποψ. διδάκτωρ Λαογραφίας, 
ΔΠΘράκης, θα μας βοηθήσει στην κατανόηση «των πόλεων» 
και πιο συγκεκριμένα θα μας παρουσιάσει θέματα για τον 
λαϊκό πολιτισμό (και ειδικότερα για την Λαογραφία της 
Θράκης).  
Σε ένα ημερολογιακό κύκλο 12 παρουσιάσεων – 
«μαθημάτων», όσα οι μήνες του χρόνου, τα «δώδεκα 
παλικάρια» όπως αναπαριστώνται στην λαϊκή αφήγηση, θα 
προσεγγίσουμε τα έθιμα της Θράκης και των πληθυσμών 
της (Θρακιωτών, Μικρασιατών, Ποντίων, Βλάχων, 
Σαρακατσάνων) με βάση τον προβληματισμό γιατί αυτό 
το έθιμο γίνεται αυτήν την εποχή του χρόνου; Ποια 
είναι η σχέση του ανάμεσα στην τελετουργική πράξη 
και στον χρόνο που αυτό πραγματοποιείται; Ο στόχος 
των «μαθημάτων» είναι να γνωρίσουμε επιπλέον το γιατί 
επιτελούμε τα έθιμα που οικειοποιηθήκαμε μέσα σε ένα 
παραδεδομένο πλαίσιο πολιτισμού; Τι συμβολίζουν (ακόμη 
και στις μικρότερες λεπτομέρειές τους); Τι σημαίνουν και 
πώς ερμηνεύεται η «παράστασή» τους; Ποιοι οι λόγοι τους; 
Ποιοι οι σκοποί τους; Τι επικοινωνούμε με αυτά; Ποια είναι 
η έννοια, το περιεχόμενό τους; Ποια η λειτουργία τους 
και η λειτουργικότητά τους; Γιατί γίνονται τα συγκεκριμένα 
τελετουργικά δρώμενα και όχι κάποια άλλα; Ποιες οι 
ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στις παραδόσεις των 
διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων κλπ.
Οργάνωση: ΦΕΞ / Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης.
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Τσικνοπέμπτη 
16 Φεβρουαρίου 2017  
20:00

Βραδιά Παραδοσιακών Γεύσεων 
Συναυλία «Μπάντα Τέτοια» 
Κλειστό Αθλητικό Κέντρο 
“Φίλιππος Αμοιρίδης”

Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ωστόσο, παραμένει απροσδιόριστη η ακριβής προέλευσή του. Η 
πιο πιθανή εκδοχή είναι ότι προέρχεται από τις βακχικές γιορτές των αρχαίων ελλήνων και είναι μια από τις ελάχιστες που 
κατάφεραν να διατηρηθούν. Η ημέρα της Τσικνοπέμπτης είναι κατεξοχήν μέρα χαράς, καθώς είναι η μέρα που ξεκινούν οι 
εκδηλώσεις της αποκριάς με τους Λαογραφικούς Συλλόγους της πόλης να προσφέρουν εδέσματα, χορό και μουσική από 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αποτελεί την απαρχή των εκδηλώσεων για την Αποκριά, αφού την επόμενη εβδομάδα 
ακολουθούν το Καρναβάλι και η Καθαρά Δευτέρα.

Στη βραδιά συμμετέχουν: Σύλλογος Λεύκης «Οι Πρωτοπόροι», Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης, Ενορία Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου Πηγαδίων «Χατζηγυριώτες», Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης, Σύλλογος Εβριτών Ν. Ξάνθης, Σύλλογος 
Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης», Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η Θράκη», Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ευμοίρου, Σύλλογος Κιμμερίων «Ο Αμφέραος», Σύλλογος Ποντίων Χορευτών «Τραντέλλενες», 
Σύλλογος Σταυρούπολης, Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης, Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης. 

Τη βραδιά πλαισιώνει το μουσικό σχήμα «Μπάντα Τέτοια», το οποίο προϋπήρχε της ονομασίας του από το 2005. Έξι χρόνια 
αργότερα, το λογοπαίγνιο «πάντα τέτοια» γίνεται η αφορμή για την επωνυμία του. Η σύνθεση της ορχήστρας διαμορφώνεται 
ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο ισχύει και για το ρεπερτόριο που αποδίδει (Θράκη, Μακεδονία, 
Μ. Ασία, Νησιά, υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα). Αρωγοί σε αυτό, είναι οι άμεσοι συνεργάτες του σχήματος και οργανοπαίχτες 
(βιολί, τρομπέτα, λύρα κ.α.)
Τα μέλη που απαρτίζουν το σχήμα είναι:
Γεράκης Τσαρμαντίδης στα πνευστά (κλαρίνο, καβάλ, τσαμπούνα, τραγούδι), Γιώργος Παραπέρογλου στο ακορντεόν και 
στο τραγούδι, Γιώργος Μίχου στο λαούτο, Μελέτης Παντελίδης στα κρουστά (νταούλι, τουμπελέκι, ντέφι, γκραν κάσα), 
Στάθης Γκαντίρης στη γκάιντα και στο τραγούδι, Αναστάσιος Πετρόπουλος στην ποντιακή λύρα και στο τραγούδι, Βεράνης 
Καλογιάννης στο βιολί και στην τρομπέτα.
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Άλλες Εκδηλώσεις

17:00

Αποκριάτικες περιπέτειες
Μπαλνταφάν  με το παιδικό 
μουσικό θέατρο της ΦΕΞ
Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ

19:30

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017
Μουσικοχορευτική βραδιά - 
Παιδικά χορευτικά
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης 

Η ΦΕΞ ξετυλίγει το κουβάρι του παραμυθιού και σας 
προσκαλεί στη θεατρική μουσική παράσταση «Αποκριάτικες 
περιπέτειες» του Παιδικού Μουσικού της Θεάτρου. Μικροί 
παραμυθένιοι ήρωες σε μια αποκριάτικη ιστορία που συνέβη 
κάποτε, ίσως και εδώ... που καταλήγει σε ένα ξέφρενο 
Μπαλνταφάν!!!
Σκηνοθεσία: Βάνια Φίτσεβα.
Γενική είσοδος: 3€, με χυμό και καφέ, οικονομική ενίσχυση 
του Μουσείου. 
Περιορισμένος αριθμός θέσεων - Κρατήσεις στο τηλ. 
2541025421

Οι μικροί χορευτές των Λαογραφικών Συλλόγων της πόλης, 
οι συνεχιστές της παράδοσής μας, παρουσιάζουν με χάρη, 
λεβεντιά και μεράκι χορούς απ’ όλες τις περιοχές της 
Ελλάδας. 
Ας τους χειροκροτήσουμε…
Συμμετέχουν: Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αβάτου «Άβαντες», Πολιτιστικός Λαογραφικός 
Σύλλογος «Η Θράκη», Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης, 
Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, Σύλλογος Θρακιωτών 
Χρυσούπολης.
Τους χορευτές πλαισιώνει το μουσικό σχήμα «Μπάντα 
Τέτοια»



Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης παρουσιάζει τα 
φιλοξενούμενα χορευτικά:
• Πολιτιστικός Σύλλογος Ελληνοχωρίου Έβρου.
• Σύλλογος Φίλων Θερμαϊκού «Απόλλων».
• Σύλλογος Γυναικών Τσαριτσάνης Ελασσόνας.
• Πολιτιστικός Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός 
«Ανεμοπύλες» Δ. Καρύστου.

13:00 

Συναυλία Βόρειες Νότες
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης

Το ξανθιώτικο μουσικό συγκρότημα Βόρειες Νότες θα μας 
διασκεδάσει με ελληνικά τραγούδια, κέφι και χορό. 
Βασικοί συντελεστές: Δημήτρης  Πετρόπουλος (κιθάρα 
και τραγούδι), Ηλίας Καραχριστοδούλου (μπουζούκι και 
τραγούδι), Βασίλης Χρήστου Τσαρτσαφλής (μπουζούκι 
και τραγούδι), Αθανασία Φυτοπούλου (τραγούδι), Μάριος 
Κιοσές (μπάσο)

18:00

Εγκαίνια Eκθέσεων:
Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης
Ξανθιώτες Ζωγράφοι
Αίθουσα Κεντρική 1ος όροφος
«Χρ. Παυλίδης» - Ορφέως και Πινδάρου 
(Π. Ξάνθη)
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Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017  
11:00

Φιλοξενούμενα Χορευτικά
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης

Η Δημοτική Πινακοθήκη συμμετέχει και φέτος στις 
Λαογραφικές Γιορτές, με μια ομαδική έκθεση ζωγραφικής 
με θέμα ελεύθερο. Η πόλη μας έχει αναπτύξει μια 
σημαντική εικαστική κίνηση, μέσα από την οποία πολλοί 
προχώρησαν, καθιέρωσαν το δικό τους στυλ και την δική 
τους θεματογραφία.
Οι ζωγράφοι είναι Ξανθιώτες και ανταποκρίθηκαν με καλή 
διάθεση σ’ αυτήν τη συμμετοχή.
Στην έκθεση αυτή – που θα γίνει στην κεντρική αίθουσα – 
συμμετέχουν δώδεκα (12) εκθέτες.
Σ. Κρυωνάς, Ελπίδα Ευφραιμίδου, Γιάννης Μενεσίδης, Όλγα 
Μπαμπανέλλου, Δημήτρης Μπουντζουκλής, Κασίμ Σαμπριέ, 
Δημήτρης Σταθόπουλος, Καίτη Σταυροπούλου, Πόπη 
Τσαουσίδου, Ανδρέας Τριανταφυλλίδης, Αθηνά Φυλακτού 
και Αναϊδα Χουρσουντιάν.

Ξάνθη: “Το Τότε και το Τώρα”
2ος όροφος

Ο Πολιτιστικός Σύλογος “Οι Απαράδεκτοι” παρουσιάζουν 
την έκθεση ζωγραφικής (ελαιογραφίας) του μέλους τους 
Μίλαν Ψάλτου Stanimirovic. Στους πίνακες, το παρελθόν 
συναντάει το σήμερα και οι αναμνήσεις μπερδεύονται σε 
ένα συνονθύλευμα μέσα από την δημιουργικότητα, τα πινέλα 
και τα χρώματα με έναν πρωτότυπο τρόπο. Ένα όμορφο 
ταξίδι στην ιστορία της πόλης μας μέσα από τα μάτια του 
καλλιτέχνη. 
Διάρκειας Εκθέσεων: από 18/2/2017 έως 26/2/2017
Ώρες λειτουργίας: 10:00-14:00 και 18:00-21:00
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19:30

Μουσικοχορευτική θεατρική 
παράσταση
Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης - 
Φορέας μελέτης και ανάδειξης 
Θρακικού πολιτισμού
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

«Την ξενιτιά, τη γυμνωσιά, την πίκρα, την αγάπη,
  τα τέσσερα τα ζύγισαν, βαρύτερα είν’ τα ξένα…..»
Μια ξεχωριστή προσπάθεια ανάδειξης της τραγικής 
φυγής των Ελλήνων  του 19ου - 20ου αιώνα προς τις 
υπερπόντιες ή τις βορειοευρωπαϊκές χώρες έως και το 
σημερινό αναπόφευκτο- κοινωνικό φαινόμενο, της ξενιτιάς 
με τις βαριές πρακτικές και τις ηθικές του συνέπειες. Ένα 
αφιέρωμα στις μεταβολές που επέφερε ο μισεμός στην 
ταυτότητα των μεταναστών, των απογόνων τους αλλά και 
της κοινωνίας από την οποία κατάγονται, στις προσπάθειες 
διατήρησης της Ελληνικότητας τους και στους αγώνες για 
την επιβίωση τους.
Μια εκδήλωση που επιχειρεί να εκφράσει και να 
αποτυπώσει τον πόνο του ξεριζωμού, το αίσθημα της 
νοσταλγίας, το σαράκι της απομάκρυνσης και τον πόθο της 
επιστροφής των ξενιτεμένων, αλλά κι εκείνων που μένουν 
πίσω. 
Συμμετέχουν: 
• Το χορευτικό Στύρων του οργανισμού «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ»  
Καρύστου 
• Ο σύλλογος γυναικών Τσαριτσάνης Λάρισας
Είσοδος ελεύθερη.

Άλλες Εκδηλώσεις

17:00

Αποκριάτικες περιπέτειες
Μπαλνταφάν  με το παιδικό 
μουσικό θέατρο της ΦΕΞ
Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ

Η ΦΕΞ ξετυλίγει το κουβάρι του παραμυθιού και σας 
προσκαλεί στη θεατρική μουσική παράσταση «Αποκριάτικες 
περιπέτειες» του Παιδικού Μουσικού της Θεάτρου. Μικροί 
παραμυθένιοι ήρωες σε μια αποκριάτικη ιστορία που συνέβη 
κάποτε, ίσως και εδώ... που καταλήγει σε ένα ξέφρενο 
Μπαλνταφάν!!!
Σκηνοθεσία: Βάνια Φίτσεβα.
Γενική είσοδος: 3€, με χυμό και καφέ, οικονομική ενίσχυση 
του Μουσείου. 
Περιορισμένος αριθμός θέσεων - Κρατήσεις στο τηλ. 
2541025421
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17:30 (1η παράσταση), 19:30 (2η παράσταση)

Θίασος Σκιών «Τα Παραμύθια 
του Καραγκιόζη»
Παραστάσεις Καραγκιόζη: «Ο 
γάμος του Μπαρμπαγιώργου»
Πολιτιστικός Πολυχώρος Ι.Θ.Τ.Π. - 
Αίθουσα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών «Ι.Παπαχαρίση» - Καπναποθήκη 
«Π» - Καπνεργατών 9

Ο γέρο Σαμπαναγάς θέλει να παντρέψει την κόρη του. Οι 
υποψήφιοι γαμπροί είναι πολλοί, όμως η Φατμέ δε θέλει 
κανέναν. Τα πράγματα μπλέκουν, όταν ο μπάρμπα-Γιώργος 
δε δέχεται την απόρριψη και αποφασίζει να την παντρευτεί 
με το ζόρι. Πώς θα ξεφύγει η Φατμέ από τον έρωτα 
του επίμονου μπάρμπα-Γιώργου; Ο Καραγκιόζης έρχεται 
για να δώσει τη λύση. Με ποιον τρόπο; Αποφασίζει να 
μασκαρευτεί… 
Η συνέχεια στο πανί!!!
Με την υποστήριξη της Ακαδημίας Ποίησης και Παραμυθιού
Γενική είσοδος: 5€

21:00

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης 
- Ετήσιος αποκριάτικος χορός
Αίθουσα Δεξιώσεων  «Απόλλων» - 4ο 
χλμ. Ξάνθης – Λάγους

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης σας προσκαλεί στον 
ετήσιο αποκριάτικο χορό του. 
Ελάτε να χορέψουμε σε παραδοσιακούς  ρυθμούς με τη 
συνοδεία πολυμελούς ορχήστρας και να απολαύσετε τις 
αντιπροσωπευτικές χορευτικές ομάδες του Λυκείου των 
Ελληνίδων Ξάνθης σε παραδοσιακούς χορούς, όπως και την 
χορευτική ομάδα του Εκπολιτιστικού, Μορφωτικού Ομίλου 
Αρμενίων Κομοτηνής (ΕΜΟΑΚ). Μια συνεργασία του 
Σωματείου μας τον Αρμενικό Σταυρό Ελέους Ξάνθης.  
Τιμή εισόδου: 17€ για ενήλικες και 10€ για παιδιά, με 
πλήρες μενού και ποτό. 
Ρεζερβέ με δική σας ευθύνη στα τηλ. 2541070777, 
6944643310.
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Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017  
11:30

Παιδική Καρναβαλική Παρέλαση
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης 
 

Ξυλοπόδαροι, Ζογκλέρ, ο Μίκυ και κλόουν ξεκινούν…
Για τέταρτη συνεχόμενη φορά στα πλαίσια του θεσμού των 
Θρακικών Λαογραφικών Εορτών - Ξανθιώτικο Καρναβάλι 
πραγματοποιείται η παρέλαση των μικρών καρναβαλιστών με 
τίτλο: 
«και οι τέσσερις εποχές είναι υπέροχες...»
Μάσκες, γέλιο, μουσική, ντόμινο και κομφετί
Μια εικόνα μαγική, σε μια πόλη γιορτινή
Μια τρελή συμμετοχή, μαθητή καρναβαλιστή
Με ρυθμό και μουσική, ας χορέψουμε μαζί.
Καρναβάλι ονειρεμένο, κάθε χρόνο σε προσμένω.
Μες την Ξάνθη γεννημένο, και στα χρώματα ντυμένο.

Πιστοί στην εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλατε την 
παιδική καρναβαλική παρέλαση, ανανεώνουμε και φέτος 
το ραντεβού μας, με τον θεσμό που κερδίζει τα χαμόγελα 
και τον ενθουσιασμό των παιδιών! Οι μαθητές των 
δημοτικών σχολείων με την ευθύνη της Ένωσης Συλλόγων & 
Κηδεμόνων μαθητών Δ. Ξάνθης και των Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεμόνων θα παρελάσουν στου κεντρικούς δρόμους 
της πόλης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ξεκινώντας από τη 
διασταύρωση 28ης Οκτωβρίου και Καβάλας καταλήγοντας 
στην κεντρική πλατεία.
Μουσική επένδυση από το Νίκο Γκοτζιαμάνη.
Σε περίπτωση κακοκαιρίας η μεγάλη παιδική καρναβαλική 
παρέλαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 
Φεβρουαρίου 2017και ώρα 15.30
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13.00

Συναυλία Μαλού
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης

Η Μαλού για πρώτη φορά live στην Ξάνθη και στο 
Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2017.
Το δροσερό κορίτσι με την σπουδαία φωνή και η εξαιρετική 
μπάντα της μας προσκαλούν σε ένα ξέφρενο live party 
με pop/rock αποχρώσεις, latin ρυθμούς και δυνατές 
ερμηνευτικές στιγμές. 
Η Μαλού, που κλέβει την παράσταση με τις εμφανίσεις 
της και θα βρίσκεται κοντά μας για να μας τραγουδήσει τις 
επιτυχίες της «Μια φορά στο τόσο», «Τους είπες πως» και 
«Δες Με» αλλά και πολλά αγαπημένα τραγούδια που θα 
κρατήσουν το κέφι ψηλά και θα μας διασκεδάσουν με τρόπο 
μοναδικό.

20:30

Συναυλία «Μπάμπης Κούκος και 
ΦΑ ΔΙΕΣΗ» 
Αφιέρωμα στον Σταύρο 
Κουγιουμτζή
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης 

Οι «ΦΑ ΔΙΕΣΗ» είναι ένα ανοιχτό μουσικό σχήμα, εδώ και 
πολλά χρόνια, από το 1991, γνωστό τόσο για την τακτική 
ανιδιοτελή συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρώμενα της 
πόλης μας, όσο και για την ευαισθησία του που επιλέγει και 
παρουσιάζει το πρόγραμμά του.
Παίρνουν μέρος: Μπάμπης Κούκος (τραγούδι), Ηλίας 
Καραχριστοδούλου (μπουζούκι), Στέλιος Κολοβός (κιθάρα, 
ούτι και τραγούδι), Βασίλης Χρήστου Τσαρτσαφλής 
(μπουζούκι και τραγούδι), Σταύρος Ψαρός (ακορντεόν) 
Μάριος Κιοσές (μπάσο), Νεκτάριος Ουζουνίδης (τύμπανα), 
Μιχάλης Αράπης (πιάνο), Σία Φυτοπούλου (τραγούδι), 
Βάγια Δούκα (τραγούδι), Δημήτρης Πετρόπουλος 
(τραγούδι).

Ενορχήστρωση: Ηλίας Καραχριστοδούλου και Στέλιος 
Κολοβός
Προγραμματισμός – Επιμέλεια – Συντονισμός: Μπάμπης 
Κούκος 
Παρουσίαση - Κείμενα: Τηλέμαχος Αρναούτογλου.
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Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017  
16:00

Σύλλογος Δημοτικών 
Υπαλλήλων Ν. Ξάνθης 
Μπαλνταφάν 
Εμπορική Λέσχη Ξάνθης

Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Ξάνθης καλεί τους 
μικρούς μας φίλους - παιδιά των δημοτικών υπαλλήλων 
- και τους γονείς τους (που μένουν πάντα παιδιά) να 
μεταμφιεστούν και να χορέψουν σε ένα αποκριάτικο 
ξεφάντωμα και να γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή.
Συνδιοργάνωση: 
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης  - Σύλλογος Δημοτικών 
Υπαλλήλων Ν. Ξάνθης.

20:00

Μουσικοχορευτική βραδιά 
λαογραφικών συλλόγων 
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

Ο χορός, η μουσική και οι παραδόσεις κάθε λαού 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής του 
κληρονομιάς. Οι Λαογραφικοί Σύλλογοι της πόλης, ως 
συνεχιστές της παράδοσης, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα 
με πλούσιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις απ’ όλες τις 
περιοχές της Ελλάδας. 
Συμμετέχουν: Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αβάτου «Άβαντες», Σύλλογος Θρακιωτών 
Χρυσούπολης, Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, Πολιτιστικός 
Σύλλογος Ευμοίρου, Σύλλογος Κιμμερίων «Ο Αμφέραος», 
Σύλλογος Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης», 
Ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πηγαδίων – χορευτικό 
τμήμα ενηλίκων «Χατζηγυριώτες», Σύλλογος Ποντίων 
Χορευτών «Τραντέλλενες».
Τους χορευτές πλαισιώνει το μουσικό σχήμα «Μπάντα 
Τέτοια»
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Άλλες Εκδηλώσεις

22:00

Κινηματογραφική Λέσχη  της 
ΦΕΞ - Αφιέρωμα  ο μύθος του 
Ορφέα
Σπίτι πολιτισμού της ΦΕΞ

Από το αρχείο της ΦΕΞ ένα αφιέρωμα στο μύθο του 
Ορφέα. 
Η κινηματογραφική Λέσχη και το θεατρικό εργαστήρι 
της ΦΕΞ παρουσιάζουν ταινίες που οι δημιουργοί τους 
εμπνεύστηκαν από το μύθο του Ορφέα. Από τα Παρισινά 
καφέ του Jean Cocteau στον Αμερικάνικο νότο του 
Tennessee Williams και από την σκληρή Ελλάδα του Νίκου 
Νικολαϊδη στη Βραζιλία με τους ξέφρενους ρυθμούς του 
Marcel Camus. Ακόμη στους 93,5 Ράδιο Ξάνθη  σχόλια, 
soundtrack, συζητήσεις… 
Η Κινηματογραφική Λέσχη της Φιλοπρόοδης Ένωσης 
Ξάνθης οργανώνει σεμινάρια, εργαστήριο, διαλέξεις με 
ανθρώπους του κινηματογράφου και προβολές ταινιών. 
Κάθε Δευτέρα στο λαογραφικό μουσείο. 
Πληροφορίες συμμετοχές στο τηλ. 2541025421 
Οργάνωση: ΦΕΞ / Κινηματογραφική Λέσχη ΦΕΞ

17:30 -19.00

Παίδες εν δράσει… σε 
αποκριάτικη εικαστική 
έκφραση: «Προσωπεία…»
Πολιτιστικός Πολυχώρος Ι.Θ.Τ.Π. - 
Αίθουσα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών «Ι.Παπαχαρίση» - Καπναποθήκη 
«Π» - Καπνεργατών 9

Τα Εργαστήρια Ζωγραφικής και Εικαστικής - Δημιουργικής 
Έκφρασης του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, 
προσκαλούν τους μικρούς τους φίλους να εκφραστούν 
καλλιτεχνικά και δημιουργικά. Ελάτε να γνωρίσουμε τον 
πολυποίκιλο κόσμο της μάσκας και τον πολλαπλό ρόλο της 
σε διάφορους πολιτισμούς, στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο της  δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, με 
την εικαστική συμμετοχή των έμπειρων καθηγητών του 
Ιδρύματος. Τα παιδιά θα τολμήσουν να πειραματιστούν και 
να δημιουργήσουν τη δική τους μάσκα, συμμετέχοντας στη 
διαδικασία προετοιμασίας, κατασκευής και διακόσμησης 
αποκριάτικης μάσκας.
Απαραίτητη προϋπόθεση: κέφι, καλή διάθεση, όρεξη και 
φαντασία!!!
Είσοδος ελεύθερη.
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Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017   
18:00

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Μπαλνταφάν
Εμπορική Λέσχη Ξάνθης

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού  καλεί τους μικρούς και 
μεγάλους φίλους του σε ένα μοναδικό και ξέφρενο πάρτι. 
Κέφι, Χορός, Μουσική και πολλά Παιχνίδια είναι λίγα από 
αυτά που μπορούν να περιγράψουν  ένα δικό μας πάρτι. 
Βάλτε τα αποκριάτικά σας, εξοπλιστείτε με την πιο τρελή 
διάθεσή σας και ελάτε να διασκεδάσουμε

20:00

Μουσικοχορευτική βραδιά 
λαογραφικών συλλόγων
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

Ο χορός, η μουσική και οι παραδόσεις κάθε λαού 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής του 
κληρονομιάς. Οι Λαογραφικοί Σύλλογοι της πόλης, ως 
συνεχιστές της παράδοσης, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα 
με πλούσιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις απ’ όλες τις 
περιοχές της Ελλάδας. 
Συμμετέχουν: Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος 
«Η Θράκη», ΤΕΙ Καβάλας, Σύλλογος Μικρασιατών Ν. 
Ξάνθης, Σύλλογος Λεύκης «Οι Πρωτοπόροι», Σύλλογος 
Ποντίων Ν. Ξάνθης, Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος 
Σταυρούπολης «Ορφέας», Πολιτιστικός Σύλλογος Ερασμίου 
«Γεώργιος Βιζυηνός», Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης.  Κρητική 
αδελφότητα Ξάνθης.
Τους χορευτές πλαισιώνει το μουσικό σχήμα «Μπάντα 
Τέτοια».

Άλλες Εκδηλώσεις

18:00

Αφήγηση αποκριάτικων 
παραμυθιών και όχι μόνο…
Πολιτιστικός Πολυχώρος Ι.Θ.Τ.Π. - 
Αίθουσα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών «Ι. Παπαχαρίση» - 
Καπναποθήκη «Π» - Καπνεργατών 9

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 του ΙΘΤΠ και της Ακαδημίας Ποίησης 
και Παραμυθιού.
Είσοδος ελεύθερη.
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20:00

Κινηματογραφική Λέσχη  της 
ΦΕΞ - Αφιέρωμα  ο μύθος του 
Ορφέα
Σπίτι πολιτισμού της ΦΕΞ

Από το αρχείο της ΦΕΞ ένα αφιέρωμα στο μύθο του 
Ορφέα. 
Η κινηματογραφική Λέσχη και το θεατρικό εργαστήρι 
της ΦΕΞ παρουσιάζουν ταινίες που οι δημιουργοί τους 
εμπνεύστηκαν από το μύθο του Ορφέα. Από τα Παρισινά 
καφέ του Jean Cocteau στον Αμερικάνικο νότο του 
Tennessee Williams και από την σκληρή Ελλάδα του Νίκου 
Νικολαϊδη στη Βραζιλία με τους ξέφρενους ρυθμούς του 
Marcel Camus. Ακόμη στους 93,5 Ράδιο Ξάνθη  σχόλια, 
soundtrack, συζητήσεις… 
Η Κινηματογραφική Λέσχη της Φιλοπρόοδης Ένωσης 
Ξάνθης οργανώνει σεμινάρια, εργαστήριο, διαλέξεις με 
ανθρώπους του κινηματογράφου και προβολές ταινιών. 
Κάθε Δευτέρα στο λαογραφικό μουσείο. 
Πληροφορίες συμμετοχές στο τηλ. 2541025421 
Οργάνωση: ΦΕΞ / Κινηματογραφική Λέσχη ΦΕΞ
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Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017  
15:00

Παιδικό Μπαλνταφάν
Εμπορική Λέσχη Ξάνθης

20:00

Θρακική σκηνή θέατρο
Μουσικοχορευτική Επιθεώρηση
«Μια βραδιά στο Πικαντίλι»
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

Η Θρακική Θεατρική Σκηνή διοργανώνει Μπαλνταφάν για τα 
παιδάκια προσφέροντας ΔΩΡΕΑΝ ένα αναψυκτικό και ένα 
γλύκισμα.
Είσοδος ελεύθερη.

Η μεγάλη μουσικοχορευτική επιθεώρηση «Μια βραδιά στο 
Πικαντίλι».
Γκεστ σταρ: Χαρούλα Λαμπράκη
Σκηνοθεσία - κείμενα: Πάνος Παπαδόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Δημήτρης Πετρόπουλος
Σκηνικά:..... Πετρόπουλος
Είσοδος ελεύθερη

Είναι ένα παιχνίδι που εστιάζεται κυρίως στον εσωτερικό 
κόσμο του κάθε capoeirista; Είναι μια μοναδική πολιτισμική 
έκφραση στο χώρο των πολεμικών τεχνών; Η τέχνη της 
Capoeira θα φέρει σε σας υγεία, ευτυχία και καλή φυσική 
κατάσταση; 
Ελάτε μικροί και μεγάλοι να γνωρίσετε και να λύσετε τις 
απορίες σας για την Capoeira σε ένα αποκριάτικο μάθημα 
επίδειξης.
Είσοδος ελεύθερη.

Άλλες Εκδηλώσεις

19:00

Εργαστήρι Capoeira ΙΘΤΠ: 
Παιχνίδι, Μάχη ή Χορός, τι 
ακριβώς είναι η Capoeira;
Πολιτιστικός Πολυχώρος Ι.Θ.Τ.Π. - 
Αίθουσα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών «Ι.Παπαχαρίση» - Καπναποθήκη 
«Π» - Καπνεργατών 9
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Στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών, στη 
σημερινή συνάντηση, θα παρουσιάσουμε τη ζωή και το 
έργο του Παναγή Λεκατσά (1911-1970), ενός από τους 
θεμελιωτές της θρησκειολογίας και εθνολογίας στην 
Ελλάδα. Από την πλούσια εργογραφία του θα φωτίσουμε  
τις σημαντικότερες πλευρές του εν πολλοίς αγνοημένου 
έργου του.
Είσοδος ελεύθερη.

20:00

Τμήμα Ιστορίας/Πολιτισμού 
Θράκης ΙΘΤΠ: «Παναγής 
Λεκατσάς, από το Διόνυσο στο 
σύγχρονο πολιτισμό»
Πολιτιστικός Πολυχώρος Ι.Θ.Τ.Π. - 
Αναγνωστήριο «Κυριάκος Σταματιάδης» 
- Καπναποθήκη «Π» - Καπνεργατών 9

22:00

“Dress up like a movie” party! - 
Lindy Hop Xanthi
Happy Living

Αποκριάτικο πάρτι του Lindy Hop Xanthi με θέμα 
χαρακτήρες ταινιών! 70’s-80’s μουσική, διαγωνισμός χορού, 
πολύ γέλιο και πολλές εκπλήξεις!
Το Lindy Hop είναι ο πρώτος αφροαμερικάνικος χορός 
σε ζευγάρια και αναπτύχθηκε στην Αμερική τις δεκαετίες 
‘20-’40 μέσα από τη swing μουσική των Big Bands και 
την ανάγκη των αφροαμερικανών να ξεφύγουν από τις 
δυσκολίες της καθημερινότητας. Είναι ένας ελεύθερος και 
αυτοσχεδιαστικός χορός που στηρίζεται στην επικοινωνία 
leader και follower καθώς και στην έκφραση των 
συναισθημάτων του χορευτή μέσα από τη μουσική. 
Οργάνωση ΦΕΞ / Εργαστήρι Lindy Hop [Swing]

22:00

Θρακική Σκηνή – Carnival Club
Μουσική Ταβέρνα Μυροβόλος

Βραδιά ρεμπέτικου και παλιού ελληνικού τραγουδιού – Το 
λαϊκό πάρτι της αποκριάς
Γκεστ σταρ: Χαρούλα Λαμπράκη
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες της ταβέρνας Μυροβόλος
Είσοδος: 15€ πλήρες μενού και ποτό.
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Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017  
15:00

Παιδικό Μπαλνταφάν
Εμπορική Λέσχη Ξάνθης

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Ξάνθης διοργανώνει αποκριάτικο Μπαλνταφάν για όλα 
τα παιδιά που φιλοξενούνται στα Τμήματα των Παιδικών 
Σταθμών.
Ελάτε να  μεταμφιεστούμε και να διασκεδάσουμε με πολύ 
μουσική και κέφι.

Συνδιοργάνωση:
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης  – Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης.

18.00

Συναυλία Γιώργος 
Παπαδόπουλος
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης 

Αναμφίβολα είναι ένας από πιο ταλαντούχους και 
αξιόλογους καλιτέχνες   της εποχής μας ,αφού πέρα 
από την ερμηνευτική του ικανότητα ,έχει γράψει  και 
τραγούδια για αρκετούς συναδέλφους του, όπως οι Νατάσα 
Θεοδωρίδου, Μελίνα Ασλανίδου, Νότης Σφακιανάκης, 
Καίτη Γαρμπή, Έλενα Παπαρίζου, Πέγκυ Ζήνα, Πάνος 
Κιάμος, Ευρυδίκη, Γιώργος Μαζωνάκης, Ραλλία Χρηστίδου, 
Ελένη Φουρέιρα κ.α.
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20.30

Συναυλία «Θράκη - Πόλη, ποιο 
φως μας ενώνει…»
Με τον Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

Συμμετέχουν:  Ο Ελληνικός Βυζαντινός Χορός «Οι Δομέστικοι και  η Παραδοσιακή Χορωδία του Λυκείου Ελληνίδων Δράμας. 
Συμπράττει 8μελές Μουσικό Σύνολο Παραδοσιακών & Λαϊκών Οργάνων (Ανδρέογλου Αντώνης-κλαρίνο, Γιώργου Σάκης-ούτι, 
Δεληγιάννης Γιώργος-βιολί, Κιουλπιώτης Θόδωρος-λαούτο, Κουλεντιανός Θανάσης-κανονάκι, Τότσιος Κώστας-μπουζούκι, 
Τότσιος Χρήστος-κρουστά, Τσιότσιου Στέλλα-βιολοντσέλο)

Η μουσική αυτή παράσταση με τίτλο «Θράκη-Πόλη, ποιο φως μας ενώνει…», είναι ο καρπός της τριαντάχρονης πορείας του 
Άρχοντος Πρωτοψάλτου και ερμηνευτή Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ στα μονοπάτια της μουσικής των Ελλήνων.
Ο προσανατολισμός της παράστασης, που ενθουσίασε και έλαβε θετικές κριτικές όπου παρουσιάστηκε (η πρεμιέρα έγινε στην 
Κωνσταντινούπολη την Κυριακή της Ορθοδοξίας 20.3.2016), θεωρούμενη ως πρωτοποριακή και ειλικρινής μουσική πρόταση 
ιδιαιτέρως έντεχνη αλλά ταυτόχρονα και βαθιά λαϊκή, κινείται στις δύο πλευρές της θάλασσας του Αιγαίου και στο μουσικό 
τόξο «Σμύρνη & Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη & Προποντίδα, Θράκη και Καππαδοκία». Η παράσταση τονίζει τη Μουσική 
πέρα από είδη, ιδιώματα και κατηγοριοποιήσεις, στέλνοντας μηνύματα ειρήνης, αγάπης, αλληλεγγύης και συναδέλφωσης των 
λαών!
Σκοπός του πολυτάλαντου και καταξιωμένου Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ είναι τα τραγούδια και τα ορχηστρικά θέματα που θα 
ακουστούν από τον ευρύτερο Ελληνικό, Βαλκανικό και Μεσογειακό χώρο, να πετύχουν την απενοχοποίηση των προσώπων – 
μουσικών και ακροατών – από μουσικές διαχωριστικές γραμμές και στεγανά, παραδοσιακά ή αντί-παραδοσιακά, επιδιώκοντας 
πάντα την εσωτερική αίσθηση, τη συγκίνηση, τη συμμετοχή και τη γοητεία της Μουσικής.



42 ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2017

Άλλες Εκδηλώσεις

Ξεναγήσεις στην παλιά Ξάνθη

Ελάτε μαζί μας στις θεματικές ξεναγήσεις που 
πραγματοποιούνται στην παλιά Ξάνθη, ώστε να γνωρίσετε 
με επαγγελματία ξεναγό τις ομορφιές και την ιστορία της 
πόλης. 
Διάρκεια ξεναγήσεων 1,5 ώρα   
Δήλωση Συμμετοχής: 6976478073 - 2541091973
Με την υποστήριξη του ΙΘΤΠ και του Συνδέσμου Ξεναγών 
Β. Ελλάδας.

17:30

Μπαλνταφάν
Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Αγ. Γεωργίου 1

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης καλεί τους μικρούς του 
χορευτές και φίλους σε αποκριάτικο μπαλνταφάν. Ελάτε να 
αναβιώσουμε παραδοσιακά παιχνίδια και να διασκεδάσουμε 
με διάφορες ψυχαγωγικές δράσεις.

20:00

Κάτι Παίζει και τις Πέμπτες στο 
Μουσείο - Αφιέρωμα στο μύθο 
του Ορφέα
Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο 
Ξάνθης

Η κινηματογραφική Λέσχη της ΕΛΜΕ Ξάνθης και της 
ΦΕΞ οργανώνουν έναν κύκλο ταινιών και συζητήσεων με 
θέματα που αφορούν τους εφήβους και όχι μόνο. Με την 
υποστήριξη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Β΄θμιας 
Εκπαίδευσης.
Από το αρχείο της ΦΕΞ ένα αφιέρωμα στο μύθο του 
Ορφέα. 
Η κινηματογραφική Λέσχη και το θεατρικό εργαστήρι 
της ΦΕΞ παρουσιάζουν ταινίες που οι δημιουργοί τους 
εμπνευστήκαν από το μύθο του Ορφέα. Από τα Παρισινά 
καφέ του Jean Cocteau στον Αμερικάνικο νότο του 
Tennessee Williams και από την σκληρή Ελλάδα του Νίκου 
Νικολαϊδη στη Βραζιλία με τους ξέφρενους ρυθμούς του 
Marcel Camus. Ακόμη στους 93,5 Ράδιο Ξάνθη  σχόλια, 
soundtrack, συζητήσεις… 
Περισσότερες  πληροφορίες στο http://elmexanthis.
blogspot.gr/ και στα τηλ. 25410 25421- 6932451755
Οργάνωση: ΦΕΞ / Εργαστήρι ζωγραφικής της ΦΕΞ 
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Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017   
11:30 
Μασκέ πάρτι για τη νεολαία
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης

Ένα πάρτι για όλους τους μαθητές της Ξάνθης. Η πόλη 
ζωντανεύει από το πρωί με το πιο ζωηρό κομμάτι της να 
καταλαμβάνει την κεντρική πλατεία με μουσική, χορό, 
φαντασία και χρώμα, με στόχο να μας συμπαρασύρει όλους 
στο ρυθμό του καρναβαλιού.
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12:00

Συναυλία Kings
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης

Οι Kings έκαναν την εμφάνιση τους τον Ιούνιο του 2012 
με το πρώτο τους single με τίτλο “Για Μια Φορά” και 
ακολούθησε το single “Όπου Με Πας” που τους οδήγησε 
στην κορυφή των charts. Τον Απρίλιο του 2013 οι 
Kings συνεργάζονται με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και 
δημιουργούν την international version του Όπου Με Πας 
με τίτλο “Follow The Night”. Το 2014 κάνουν εμφανίσεις 
σε όλη την Ελλάδα κι το 2015 - 2016 ακολουθούν οι 
επιτυχίες τους Mojito, Bikini, Παγωτό και η νέα τους 
επιτυχία με τον Γιάννη Πλούταρχο “Όσο θα λείπεις” .

18.00

Συναυλία Master Tempo
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης

Το group σχηματίστηκε το 2004 από τον Peter D και πήρε 
το τελικό του σχήμα με την συμμετοχή του Zanis, το 2006.
Κάνοντας είτε solo παραγωγές ή διασκευές από pop και R 
and B επιτυχίες ή συνεργασίες με μεγάλα ονόματα, και με 
την προσθήκη των παραγωγικών ικανοτήτων του Zanιs το 
2006, οι Master Tempo έγιναν το πιο καυτό συγκρότημα 
του είδους.
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20.00

Συναυλία Φανή Δρακοπούλου
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης

Η Φανή Δρακοπούλου είναι μία από τις καταξιωμένες 
τραγουδίστριες που διαπρέπει στον χώρο του ελληνικού 
τραγουδιού, με αρκετές επιτυχίες  και σημαντικές 
συνεργασίες (Γιάννης Πάριος, Νότης Σφακιανάκης, Γιάννης 
Πλούταρχος, Σταμάτης Γονίδης, Αργυρός, Φουρέϊρα κ.α.). 
Στα πλαίσια των χειμερινών της εμφανίσεων στην Ελλάδα 
και εξωτερικό ,υπόσχεται να απογειώσει το κέφι και να 
διασκεδάσει το κοινό, τόσο με τις επιτυχίες της όσο και με 
το γνήσιο ταμπεραμέντο που διαθέτει.
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21:30

Κατασκηνωτές
Εμπορική Λέσχη Ξάνθης

Οι Κατασκηνωτές σας προσκαλούν να ταξιδέψετε μαζί τους 
πίσω στο χρόνο σε έναν αποκριάτικο χορό που για τέταρτη 
χρονιά δείχνει τη δυναμική του. Χωρίς συγκεκριμένο 
θέμα εμφάνισης, αυτοσχεδιάστε και ανηφορίστε μαζί μας 
τις μουσικές δεκαετίες που επηρέασαν την εξέλιξη της 
παγκόσμιας μουσικής. 
Η χρονομηχανή μας θα βρίσκεται στην Εμπορική Λέσχη 
Ξάνθης και είμαστε σίγουροι πως θα σας παρασύρει σε ένα 
ανεπανάληπτο μουσικοχορευτικό ντελίριο.
Η μόνη μας συμβουλή είναι… ‘Κρατηθείτε γερά γιατί θα 
υπάρξουν έντονες μουσικές αναταράξεις’. Go Campers!!!!
Η είσοδος είναι ελεύθερη και ωραία. 

Άλλες Εκδηλώσεις

17:00

Παίδες εν δράσει… σε 
αποκριάτικη χορευτική  
έκφραση
Ι.Θ.Τ.Π. - Κτήριο 1 - 12 Αποστόλων 45

Τα Εργαστήρια Σύγχρονου-Μοντέρνου Χορού για παιδιά 
4-9 του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, 
παρουσιάζουν μία χορευτική παράσταση, ένα ταξίδι στη 
φαντασμαγορία του χορού με πρωταγωνιστές παιδιά και 
εφήβους και προσκαλεί τους μικρούς του φίλους, να 
εκφραστούν καλλιτεχνικά. Ελάτε να ακούσουμε μουσική, 
να χορέψουμε και να γίνουμε… «Μικροί χορευτές εν 
δράσει…»
Απαραίτητη προϋπόθεση: κέφι, καλή διάθεση, όρεξη και 
φαντασία!
Είσοδος ελεύθερη.

17:00

Μπαλνταφάν με το παιδικό 
μουσικό θέατρο της ΦΕΞ
Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ

Η ΦΕΞ, ξετυλίγει το κουβάρι του παραμυθιού και σας 
προσκαλεί στη θεατρική μουσική παράσταση «Αποκριάτικες 
περιπέτειες» του Παιδικού Μουσικού της Θεάτρου. Μικροί 
παραμυθένιοι ήρωες σε μια αποκριάτικη ιστορία που συνέβη 
κάποτε, ίσως και εδώ... που καταλήγει σε ένα  ξέφρενο 
Μπαλνταφάν!
Σκηνοθεσία Βάνια Φίτσεβα.
Γενική είσοδος: 3€, με χυμό και καφέ, οικονομική ενίσχυση 
του Μουσείου. 
Περιορισμένος αριθμός θέσεων - Κρατήσεις στο τηλ. 
2541025421

18:30

Μουσικές Απο-Δράσεις
Πολιτιστικός Πολυχώρος Ι.Θ.Τ.Π. - 
Κεντρική Αίθουσα - Καπναποθήκη «Π» 
- Καπνεργατών 9

Η Μουσική Σχολή “ΗΡ-ΩΔΕΙΟ” και το studio MUSIC BOX 
(μαθητές και  καθηγητές) αποδεχόμενοι την πρόσκληση 
του ΙΘΤΠ, διοργανώνουν Συναυλία – Party και μέσα από 
pop-rock, έντεχνους και λαϊκούς δρόμους, υποδέχονται την 
Αποκριά!!!
Είσοδος ελεύθερη.
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Ξεναγήσεις στην παλιά Ξάνθη

Ελάτε μαζί μας στις θεματικές ξεναγήσεις που 
πραγματοποιούνται στην παλιά Ξάνθη, ώστε να γνωρίσετε 
με επαγγελματία ξεναγό τις ομορφιές και την ιστορία της 
πόλης. 
Διάρκεια ξεναγήσεων 1,5 ώρα   
Δήλωση Συμμετοχής: 6976478073 - 2541091973
Με την υποστήριξη του ΙΘΤΠ και του Συνδέσμου Ξεναγών 
Β. Ελλάδας

19:00

Εργαστήρι ζωγραφικής και 
κατασκευής μάσκας Ι
Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο 
Ξάνθης

Το εργαστήριο ζωγραφικής της ΦΕΞ καλεί τους μικρούς του 
φίλους να κατασκευάσουν και να ζωγραφίσουν τις μάσκες 
που θα φορέσουν στη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής.  
Το εργαστήρι ζωγραφικής της ΦΕΞ οργανώνει κάθε χρόνο 
ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για μικρές ηλικίες, όπου με 
την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, γνωρίζουν τον χώρο των 
εικαστικών τεχνών, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά, αλλά 
και σύγχρονα μέσα. Στο τμήμα οι μικροί μας θα γνωρίσουν 
ακόμη την τέχνη και την τεχνική της φωτογραφίας, 
χαρακτικής, γλυπτικής. 
Υπεύθυνη: Μαρκέτα Σπανού – πληροφορίες: 25410 
25421 
Είσοδος μόνο με προσκλήσεις. 
Οργάνωση ΦΕΞ - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

20:00

Νυχτερινή Καρναβαλική 
Ποδηλατοβόλτα
Κεντρική πλατεία Ξάνθης

Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης Ο ΠΗΓΑΣΟΣ, Επίσημο 
Μέλος Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, στα 
πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών-Ξανθιώτικο 
Καρναβάλι 2017, διοργανώνει Νυχτερινή Καρναβαλική 
Ποδηλατοβόλτα. Μικροί και μεγάλοι μασκαράδες πάρτε 
όλοι το αγαπημένο σας ποδήλατο και ελάτε στην κεντρική 
πλατεία.

20:00

Σαρακατσάνικη Βραδιά
Κέντρο διασκέδασης «Απόλλων»

Ο Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης», σας 
προσκαλεί στη Σαρακατσάνικη Βραδιά με τους Γιώργο 
Γραβάνη, Κωνσταντίνο Μπανιώτη, Παναγιώτη Ούτο και 
Ευάγγελο Τσιλιγγίρη στο κλαρίνο. 
Είσοδος: 15 ευρώ (με φαγητό και ποτό)
Τηλ. Επικοινωνίας : 6983 727204 
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Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017  
13.00

Συναυλία Κωνσταντίνος Κουφός
Κεντρική Πλατεία Ξάνθης

Τον Οκτώβριο του 2015 ο Κωνσταντίνος Κουφός ξεκίνησε 
τις εμφανίσεις του αποσπώντας ιδιαίτερα θετικές κριτικές. 
Στις αρχές του 2016 κυκλοφόρησε το δεύτερο τραγούδι 
του με τίτλο «Μετρώ Αντίστροφα (5,4,3,2,1)» σε μουσική 
και στίχους του ίδιου και έγινε γρήγορα δημοφιλές. 
Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη κυκλοφορία του με το 
πραγματικό του όνομα, αφού όπως δήλωσε ο ίδιος το 
«PersonaS» δήλωνε απλά το group στο οποίο ήταν μέλος 
πριν ξεκινήσει τη solo καριέρα του. Ενώ έκανε στη συνέχεια 
σημαντικές συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες.
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19:30 

Βραδινή Καρναβαλική Παρέλαση

Τα αποκριάτικα πληρώματα που θα πάρουν μέρος στην 
μεγάλη καρναβαλική παρέλαση της Κυριακής, ξεκινώντας 
στις 19:30 από την διασταύρωση 28ης Οκτωβρίου και 
Καβάλας, θα παρελάσουν χορεύοντας σε ξέφρενους 
καρναβαλικούς ρυθμούς. Η παρέλαση θα καταλήξει 
στην Κεντρική Πλατεία όπου το γλέντι θα συνεχιστεί 
μ’ένα ξέφρενο πάρτι. Μουσική επένδυση από τον Θέμη 
Γεωργαντά και τον Joe Vida.

Βραβεύσεις 
Ο Δήμος Ξάνθης και το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 
βραβεύουν με απόφαση της επιτροπής τον Σύλλογο 
«Κατασκηνωτές» για την καλύτερη οργάνωση και τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο «Θάμυρις» για την καλύτερη στολή 
συμμετοχής τους, στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση των 
Θρακικών Λαογραφικών Εορτών - Ξανθιώτικο Καρναβάλι 
2016.

Το εργαστήριο ζωγραφικής της ΦΕΞ καλεί τους μικρούς του 
φίλους να κατασκευάσουν και να ζωγραφίσουν τις μάσκες 
που θα φορέσουν στη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής.  
Το εργαστήρι ζωγραφικής της ΦΕΞ οργανώνει κάθε χρόνο 
ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για μικρές ηλικίες, όπου με 
την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, γνωρίζουν τον χώρο των 
εικαστικών τεχνών, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά αλλά 
και σύγχρονα μέσα. Στο τμήμα οι μικροί μας θα γνωρίσουν 
ακόμη την τέχνη και την τεχνική της φωτογραφίας, 
χαρακτικής, γλυπτικής. 
Υπεύθυνη: Μαρκέτα Σπανού - πληροφορίες: 25410 
25421  
Είσοδος μόνο με προσκλήσεις. 
Οργάνωση ΦΕΞ - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Άλλες Εκδηλώσεις

10:00

Εργαστήρι ζωγραφικής και 
κατασκευής μάσκας ΙΙ
Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο 
Ξάνθης
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18:30 έως 22:00

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης 
στη συμβολή των οδών Αγ. Γεωργίου 
και Βενιζέλου γωνία, στον 1ο όροφο

22:00

Beach party!!
Factory  Art House
(Βουλγαροκτόνου 35)

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ανοίγει το Μουσείο 
Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας στο χώρο του.

20:00

Ετήσιος χορός Συλλόγου 
Εβριτών Ξάνθης
«Κέντρο Απόλλων»

Τη στιγμή που η πόλη της Ξάνθης, για μια ακόμα χρονιά 
παραδίδεται στους ρυθμούς του σύγχρονου Ξανθιώτικου 
Καρναβαλιού, ο Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης επιμένει να 
εμπλουτίζει το πολιτιστικό γίγνεσθαι της περιοχής μας με 
παραδοσιακούς παλμούς. 
Για τους Εβρίτες, η παράδοση μπορεί να αποτελέσει 
ανεπανάληπτο αντίδοτο στη σημερινή γκρίζα 
πραγματικότητα και να εμπνεύσει αισιόδοξα μηνύματα για 
μια ανθρώπινη και καλύτερη επόμενη μέρα. Με αυτήν την 
πίστη, μας καλούν σε ένα εκστατικό αποκριάτικο ξεφάντωμα 
με την καθοδήγηση των αρχέγονων ήχων του μουσικού 
συγκροτήματος “Εβρίτικη Ζυγιά”, που ειδικά την βραδιά 
αυτή θα συνυπάρξει με τους βιρτουόζους μουσικούς Νίκο 
Μπόζογλου στο ακορντεόν και Νίκο Ζάρκο στο κλαρίνο. 
Μαζί τους θα γίνουμε όλοι μια παρέα, θα ταξιδέψουμε με 
τρόπο μοναδικό και ανεπανάληπτο στη χώρα του Διονύσου, 
στη χώρα του αέναου κεφιού, της διασκέδασης και της 
απόδρασης από την πραγματικότητα. Οι Αποκριές το 
επιβάλουν. 
Είσοδος: Πλήρες μενού, απεριόριστο ποτό 15€.

Θα κάνουμε  το μεγαλύτερο  πάρτι του καλοκαιριού!!!
-Καρναβάλι είναι Απαράδεκτε!
-Ε τι τέσσερις εποχές λένε τότε  βρε Νεολαίρα;
-Αυτό  είναι  το θέμα  της παρέλασης!!!
-Θα κάνουμε  beach party στο Factory  Art House!!
-Beach party; Στο Factory Art House;
-Έλα ρεεε εδώ γάμο κάναμε!!!

Οι πολιτιστικοί  σύλλογοι  Απαράδεκτοι και Νεολαί®α  
ξαναχτυπούν και σας  προσκαλούν στο πάρτι που θα αφήσει 
εποχή γιατί θα αλλάξει εποχή.
Dress code: beach chic, beach formal, beach casual, 
beach cocktail..γενικά beach
Είσοδος  ελεύθερη 
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21:00

Αποκριάτικος χορός 
Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Διόνυσος» Λυσιστράτη
Κέντρο Διασκέδασης «Διογένης»

Η πιο διασκεδαστική διασκευή της Λυσιστράτης, 
παρουσιάζεται από τα μέλη του Συλλόγου μας στην 
πιο ανατρεπτική εκδοχή της γνωστής κωμωδίας του 
Αριστοφάνη. Προσοχή όμως γιατί τα δρώμενα είναι 
ακατάλληλα για ανηλίκους!
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947202843 Σάκης.

Το εργαστήρι latin της ΦΕΞ, διοργανώνει το Carnival Latin 
Party με πολύ κέφι και χορό. 
Στο εργαστήριο διδάσκονται οι χοροί Salsa Cubana, 
Rueda de Casino, Bachata, Merengue, Rumba Cubana, 
Reggaeton, Kizomba, Paso Doble, Samba, Cha-cha.
Σας περιμένουμε στο πάρτι μας… 
Οργάνωση ΦΕΞ / Εργαστήρι Latin Salsa της ΦΕΞ

22:30

Color Milonga – TangoAires
Καπναποθήκη της ΦΕΞ – (Πλάτωνος 27)

Η ομάδα TangoAires της ΦΕΞ, διοργανώνει «color milonga» 
με show από τους Lucas Gauto και Ναϊμα Γερασοπούλου! 
Φορέστε τις μάσκες σας και ελάτε να χορέψουμε σε 
ρυθμούς Tango, του πιο ερωτικού χορού!
Η ομάδα TangoAires της ΦΕΞ οργανώνει μαθήματα 
εκμάθησης Αργεντίνικου Tango για αρχάριους και 
προχωρημένους, χορούς – milonga – ποιητικές βραδιές και 
άλλες δράσεις φέροντας τους ενδιαφερόμενους κοντά στην 
αργεντίνικη κουλτούρα.
Οργάνωση ΦΕΞ / Εργαστήρι TangoAires της ΦΕΞ

22:30

Carnival Latin Party
Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ
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Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017  
13.30

«Μεγάλη Καρναβαλική 
Παρέλαση»
Είσοδος Πόλης (από Καβάλα)

Το αποκορύφωμα των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών, η Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση είναι πια γεγονός… Μια πόλη με 
αστείρευτο κέφι, χορό και τραγούδι υποδέχεται πλήθος κόσμου. Άρματα, χιλιάδες καρναβαλιστές, μικροί, μεγάλοι ξεχύνονται 
στους δρόμους της πόλης σε ξέφρενους ρυθμούς, σε μία πανδαισία χρωμάτων, ήχων και γλεντιού. Σε μουσική επένδυση από 
τον Dj Joe Vida. Η Ξάνθη συνεχίζει να διατηρεί την πρωτοπορία του αποκριάτικου ξεφαντώματος. Η παρέλαση ξεκινάει από 
την είσοδο της πόλης, το γνωστό Φόρο, και μέσω της 28ης Οκτωβρίου περνάει από την Κεντρική Πλατεία για να καταλήξει 
στο χώρο του γηπέδου του ΑΟΞάνθης, όπου βρίσκονται τα στέκια των συλλόγων. Εκεί ξεκινάει ένα ξέφρενο γλέντι, ένα 
μεγάλο πάρτι στο πάρκο απέναντι από το γήπεδο με τη συμμετοχή όχι μόνο των Καρναβαλιστών αλλά και του κόσμου.
Μουσική από τον Dj Morrello, πυροτεχνήματα, άφθονο κρασί και χορό.

Την Καρναβαλική Παρέλαση για τη Δημόσια Τηλεόραση θα παρουσιάσει ο Θέμης Γεωργαντάς και η Μαρία Παπαδοπούλου.
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18:00

Γέφυρα Ποταμού Κόσυνθου

Μία ακόμη Καρναβαλική Παρέλαση έφτασε στο τέλος! Και 
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αναβιώνει το Ξανθιώτικο 
έθιμο «το κάψιμο του Τζάρου» στον ποταμό Κόσυνθο. Ένα 
φαντασμαγορικό υπερθέαμα σηματοδοτεί το τέλος του 
καρναβαλιού. Πλήθος κόσμου, ντόπιοι και επισκέπτες, 
παρακολουθούν τη λήξη των Θρακικών Λαογραφικών 
Εορτών κάτω από τη λάμψη ενός εντυπωσιακού σόου με 
πυροτεχνήματα.
Ο «Τζάρος» ή η «Τζάρους» κατά τους κατοίκους της 
Ανατολικής Θράκης, ήταν ένα κατασκευασμένο ανθρώπινο 
ομοίωμα, τοποθετημένο πάνω σε έναν σωρό από πουρνάρια. 
Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς καιγόταν στο κέντρο 
αλάνας, πλατείας ή σε υψώματα, για να μην έχουν το 
καλοκαίρι ψύλλους. Το έθιμο αυτό το έφεραν οι πρόσφυγες 
από το Σαμακώβ της Ανατολικής Θράκης και αναβιώνει κάθε 
χρόνο από τους κατοίκους του ομώνυμου συνοικισμού, ο 
οποίος βρίσκεται κοντά στη γέφυρα του ποταμού Κόσυνθου 
της Ξάνθης.

Άλλες Εκδηλώσεις

18:30 έως 22:00

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης – στη 
συμβολή των οδών Αγ. Γεωργίου και 
Βενιζέλου γωνία, στον 1ο όροφο

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ανοίγει το Μουσείο 
Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας στο χώρο του.
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Καθαρή Δευτέρα 
27 Φεβρουαρίου 2017  

Δημοτική Ενότητα 
Σταυρούπολης 
Λαογραφικές εκδηλώσεις 
Καθαρής Δευτέρας 

Και φέτος την Καθαρή Δευτέρα όλοι δρόμοι οδηγούν στη Δ.Ε. Σταυρούπολης Ξάνθης. Κάτοικοι και πολιτιστικοί σύλλογοι της 
περιοχής, περιμένουν να υποδεχθούν τους καρναβαλιστές της κυριακάτικης παρέλασης, άλλα και όσους θέλουν να περάσουν 
την ημέρα τους σε έναν τόπο με μοναδικά πολιτιστικά, λαογραφικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία, στην καρδιά ενός φυσικού 
παράδεισου της κοιλάδας του ποταμού Νέστου.

Πρόγραμμα 
Οικισμός Σταυρούπολης

11:00

Έναρξη Εκδηλώσεων
Κεντρική Πλατεία Σταυρούπολης

Από το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, 
παραδοσιακοί ήχοι θα πλαισιώνουν τα δρώμενα και ο 
Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρούπολης 
«Ορφέας» θα μοιράζει στους παρευρισκομένους δωρεάν 
νηστίσιμα εδέσματα και άφθονο κρασί. Παράλληλα η Ένωση 
Παλαιών Δασοπροσκόπων Ξάνθης θα απασχολεί τους 
μικρούς μας φίλους στο θρακιώτικο έθιμο «Κρέμασμα του 
Χαλβά».

12:00 

Έναρξη Εθίμου της Καμήλας
Κεντρική Πλατεία Σταυρούπολης

Στην κεντρική πλατεία του οικισμού της Σταυρούπολης, 
οι κάτοικοί της μαζί με τους επισκέπτες, μεταμφιεσμένοι 
και κάνοντας διάφορους ήχους θα συμμετάσχουν σε μια 
παρέλαση χρωμάτων και χαράς, με οδηγό ένα ομοίωμα 
καμήλας και έναν ενήλικο να παριστάνει τον καμηλιέρη 
Άραβα. 
Το έθιμο της καμήλας αρχικά είχε παγανιστικό χαρακτήρα, 
τελούνταν και συμβόλιζε την δέηση των κατοίκων για τη 
γονιμότητα της γης, αφού η χρονική στιγμή συνέπιπτε με 
τον ερχομό της άνοιξης και την έναρξη των αγροτικών 
εργασιών. Αργότερα σε συνδυασμό με την Ορθόδοξη πίστη 
και θρησκεία που θέτει την ημέρα αυτή ως την Αρχή της 
Σαρακοστής, άλλαξε χαρακτήρα και συμβολίζει πια στο νου 
των κατοίκων το τέλος των εορτών του καρναβαλιού και την 
αρχή της νηστείας.



11:00

Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγ. 
Δημητρίου Κιμμερίων
Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων
Οικισμός Κιμμερίων
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12:30

Έναρξη ποντιακού λαϊκού 
δρώμενου των Μωμόγερων
Κεντρική Πλατεία Σταυρούπολης

Το Κέντρο πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε συνεργασία με 
τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Τέχνης και Παράδοσης της Δ.Ε. 
Σταυρούπολης και την πρότυπη καλλιτεχνική ομάδα χορού 
του Κωνσταντίνου  Νικολαΐδη «΄Εκνευσις», θα παρουσιάσουν 
το λαϊκό ποντιακό δρώμενο των Μωμόγερων. 
Το ενταγμένο από το υπουργείο πολιτισμού στον κατάλογο 
της άυλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας (ΟΥΝΕΣΚΟ – 
2016) έθιμο των Μωμόγερων, σκοπό έχει να παρουσιάσει 
με τρόπο σατιρικό την αναγέννηση της φύσης με την αλλαγή 
του έτους.
Οι συμμετέχοντες ντυμένοι με τομάρια ζώων ή με στολές 
ανθρώπων οπλισμένων με σπαθιά και μορφή γεροντικών 
προσώπων, θα τριγυρνούν στην πλατεία της Σταυρούπολης 
και θα πλαισιώνουν τους τρεις πρωταγωνιστές του 
δρώμενου, τον γέρο Κιτί Γοτσά (συμβολίζει τον παλιό 
χρόνο), τη νύφη (συμβολίζει την φύση και την γονιμότητα) 
και τον “αράπη” (συμβολίζει τον καινούριο χρόνο), με 
εναλλασσόμενες αρπαγές της νύφης, πότε από τον “αράπη” 
και πότε από τον γέρο Κιτί Γοτσά.
Στο τέλος θα ακολουθήσει πολύς χορός, τραγούδι και 
ποντιακό γλέντι.

12:00

Ποντιακό γλέντι
Οικισμός Κομνηνών

Στον οικισμό Κομνηνών, στην κεντρική πλατεία, συνοδεία 
ποντιακής λύρας, κάτοικοι και επισκέπτες, μπορούν να 
χορέψουν σε μία γιορτή βασισμένη στην  τοπική παράδοση. 
Κατά τη διάρκεια του γλεντιού, μοιράζεται στους 
παρευρισκομένους δωρεάν η πατροπαράδοτη φασολάδα, 
συνοδευμένη από τουρσί, ελιές, χαλβά και λαγάνα.

Ο Πολιτιστικός  Σύλλογος Γυναικών Κιμμερίων Η 
ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ γιορτάζει τα Κούλουμα, με αχνιστή 
φασολάδα, λαγάνες κ.ά. νηστίσιμα εδέσματα, παραδοσιακή 
μουσική, μουτζουρώματα και χαρταετούς.
Σας περιμένουμε να πετάξουμε τα «τσερκένια» των 
Σμυρνιών, τους «ουτσουρμάδες» των Κωνσταντινουπολιτών, 
τα «πουλία» των Ποντίων, τα «πετάκια» των Θρακιωτών και 
να ξετυλίξουμε μαζί, την… καλούμπα της ιστορίας τους.

Ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Λεύκης «Οι 
Πρωτοπόροι» όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος την Καθαρά 
Δευτέρα, οργανώνει και παραθέτει στον προαύλιο χώρο του 
Συλλόγου (αλλά και εντός των αιθουσών του αν χρειαστεί), 
την παραδοσιακή φασολάδα, αλλά και κάθε γνωστό 
σαρακοστιανό έδεσμα, μαζί με άφθονο κρασί, τσίπουρο 
και ακούσματα που αρμόζουν σε μια τέτοια γιορτή. Ελάτε 
να πετάξετε τον χαρταετό σας ψηλά και μετά ελάτε να 
απογειώσετε το κέφι σας στα ύψη μαζί μας, πριν έλθει... η 
Μεγάλη Σαρακοστή.  

11.00

Προαύλιο Πολιτιστικού και 
Περιβαλλοντικού Συλλόγου 
Λεύκης «Οι Πρωτοπόροι».
Οικισμός Λεύκης
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1. Κυπριακή Ένωση Φοιτ. και Φίλων – Μελένιοι
2. Κατασκηνωτές – There is magic in the air (league of legends)
3. Θάμυρις – Crazy rabbits
4. Mυρωδάτο «Οι Απίθανοι» -  Πολικά γατάκια
5. Οδρύσσες – Who let the dogs out?
6. Εργαζομένων ΣΕΚΕ – Ο κήπος του παραδείσου - Λουλούδια
7. Σπάρτακοι 82 - Cupcakes
8. Άτλας – Frozen… Παγώσαμε και πως θα ζεσταθούμε…
9. Νεολαί®α – Trolls - Ευχούληδες
10. Διόνυσος – Κότες
11. Οι Φίλοι - … Στον κάμπο πέφτει χιόνι (Χιονάνθρωπος)
12. Συλλ. Δαφνιωτών «Η Δήμητρα» - Δεν κάνει κρύο στα ορεινά Νεστοχώρια
13. Αμφιτρύωνες - Pacman
14. Κάβειροι – Assasin’s Greed ΑΣΣΑΣΙΝΟΙ – Ταγμένοι σε έναν ανελέητο αγώνα 

κεφιού και γλεντιού ενάντια στην κρίση και στα δεσμά της
15. Συλλ. Θρακιωτών Χρυσούπολης – Η νύφη το ΄σκασε  
16. Άνοιξη – Οι κυνηγοί του χρόνου…
17. Ατίθασοι – Κλόουν
18. Βίστωνες - Πόκεμον
19. Τrel@cademy.kom – Τρel@candy Crush
20. Απαράδεκτοι – Απαράδεκτες Μπάμπουσκες 
21. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού – Ένα ξωτικό δεν φέρνει την άνοιξη
22. Συλλ. Φοιτητών «Η Γέφυρα» - M & M’s
23. Βάτραχοι – Greek horror story
24. Θρακική Θεατρική Σκηνή –ΞΩΤΙΚΑ…Ταξίδι στο παραμύθι! 
25. Ξενιτεμένοι – Χορεύουμε Samba για να μην Κάνουμε TRAMP-ΠΑΑΑΑ
26. Συλλ. Κρητών Φοιτ. «Ο Ψηλορείτης» - Μαδαγασκάρη
27. Συλλ. Ίάσμου - Αγρότες
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ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ



Κυπριακή Ένωση Φοιτ. και Φίλων 
Κατασκηνωτές

Θάμυρις
Μυρωδάτο «Οι Απίθανοι

Οδρύσσες
Συλλ. Εργαζ. ΣΕΚΕ 

Σπάρτακοι 82΄
Συλλ. Σελίνου «Ο Άτλας»

Νεολαί®α
Διόνυσος
Οι Φίλοι

Συλλ. Δαφνιωτών «Η Δήμητρα»
Αμφιτρύωνες

Κάβειροι
Συλλ. Θρακ. Χρυσούπολης

Άνοιξη
Ατίθασοι
Βίστωνες

Τρel@cademy.kom
Απαράδεκτοι

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Η Γέφυρα
Βάτραχοι

Θρακική Θεατρική Σκηνή
Ξενιτεμένοι

Συλλ. Κρητών Φοιτ. «Ο Ψηλορείτης»
Σπιτικόγατοι

Συλλ. Ιάσμου

Παναγιώτης Νικολάου - 6946619989
Ανέστης Κουτσούδης - 6936974386
Μιχάλης Ζαμπάρας - 6930457457
Ανέστης Τερζίδης - 6946811020
Γεώργιος Ταγκλής - 6978007107
Ρούλα Κηπουρού - 6933066223
Μανώλης Αποκορωνιοτάκης - 6987102008
Γιάννης Δαλακούρας - 6948728081
Ευάγγελος Κελγιώργης - 6987104944
Σάκης Χατζηαντωνίου - 6947202843
Αφροδίτη Κωνσταντινίδου - 6974370347
Νικόλαος Ευφραιμίδης - 6977682334
Ελπινίκη Πετροπούλου - 6937071406
Ιωάννης Μέλιδης - 6973439747
Σάκης Παπαδάκης - 6931028293
Μίμης Μίλκογλου - 6932417070
Νίκη Αβραμίδου - 6937113499
Άννα Δήμιτσα - 6937414652
Τζωρτζίνα Εξαμηλιώτου - 6983088015
Χαρά Τσακίρη - 6936063020
Μαρία Παπαδοπούλου - 6937156299
Χριστίνα Ευαγγελοπούλου - 6987891460
Μιχάλης Τσέπελης - 6942840233
Τόρης Παπαδήμας - 6989593404
Βασίλης Μπαρσεγιαννίδης - 6937141103
Χριστίνα Δραγατάκη - 6933192889
Γιάννης Αμπατζής - 2541074316
Νίκος Μηνάς - 6987877034
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Σωτήρης Στόικος - 6993956668
Δημήτριος Τέτος - 6936545658-59
Μανώλης Εγγλεζάκης - 6976974579
Ευτέρπη Στάντσιου - 6974586742
Ιωάννης Γκορόγιας - 6945837013
Απόστολος Πολυμένης - 6937219384
Γόνη Βλαχοπούλου - 6980014663
Μιλτιάδης Αποστολίδης - 6977983901
Γεώργιος Μπίκος - 6944876300
Δέσποινα Μπουγιουκλή - 6932399693
Βαγγέλης Δωρόπουλος - 6972275052
Ελένη Χατζηγεωργίου - 6977458109
Νικόλαος Τσαρδίδης - 6984098010
Παναγιώτης Παναγιωτίδης - 6938952905
Δημήτρης Τερζανίδης - 6973382036
Έλσα Ραπτοπούλου - 6972404314
Χάρης Βαχαρέλης - 6974360695
Ιωάννης Βαρσάμης - 6974901763
Σμαρώ Ψαλτοπούλου - 6983772227
Χριστόδουλος Γκρίτζης - 6981076762
Αντώνης Βαρβατσούλιας - 2541029282
Χαρίκλεια Μαργαριτοπούλου - 2541023995
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Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Λεύκης «Οι Πρωτοπόροι»

Κρητική Αδελφότητα Ξάνθης
Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης
Συλλ. Εβριτών Ν. Ξάνθης

Συλλ. Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες Πατρίδες»
Συλλ. Ποντίων Ν. Ξάνθης

Συλλ. Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης»
Σύλλ. Κιμμερίων «Ο Αμφέραος»

Πολ. Λαογρ. Σύλλ. «Η Θράκη»
Συλλ. Κυπρίων Ν. Ξάνθης

Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης
Συλλ. Σταυρούπολης

Συλλ. Ποντίων Χορευτών «Τραντέλλενες»
Πολ. Σύλλ. Ευμοίρου

Συλλ. Αβάτου «Άβαντες»
Ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πηγαδίων
Συλλ. Γυναικών Κιμμερίων Ζωοδόχος Πηγή

Συλλ. Ερασμίου
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης κ Παράδοσης

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός








