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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ





Οι Γιορτές Παλιάς Πόλης φέτος συμπληρώνουν είκοσι εννέα χρόνια ζωής.

Υγειονομική κάλυψη

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, 
Περιφερειακού Τμήματος  Ξάνθης

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ξάνθης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αναλαμβάνει 
και φέτος την υγειονομική κάλυψη των Γιορτών Παλιάς Πόλης. Η Κεντρική Υγειονομική Μονάδα θα βρίσκεται στην πλατεία 
Μητροπόλεως, ενώ όλη η παλιά πόλη θα χωριστεί σε τομείς, στους οποίους ομάδες Σαμαρειτών και Διασωστών θα παρέ-
χουν επιτόπου πρώτες βοήθειες σε όσους έχουν ανάγκη και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα πραγματοποιούν τη διακομιδή 
των περιστατικών στην υγειονομική μονάδα. Σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ξάνθης θα 
πραγματοποιούνται διακομιδές προς το νοσοκομείο.



Η μεγάλη Κυρία, η Ξάνθη μας, η Αρχόντισσα της Θράκης, με τους πανέμορφους οικι-
σμούς της και τη σύγχρονη ζώσα πόλη με τις νεανικές φωνές και τη σοφία της ζωής, 
γιορτάζει!
Ο Θεσμός των Γιορτών Παλιάς Πόλης Ξάνθης, αποτελεί για εμάς τους Ξανθιώτες, πυ-
λώνα πολιτιστικής δημιουργίας, ανάδειξης και προβολής της Ξάνθης αλλά και της ευ-
ρύτερης περιοχής.
Γιορτές που αποτελούν ένα μοναδικό ταξίδι στο χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού. 
Γιορτές που αποτελούν ταυτόχρονα και ένα μοναδικό ταξίδι ψυχαγωγίας, ένα μοναδικό, 
συναρπαστικό ταξίδι που συνδέει το χτες με το σήμερα!
Για ακόμη μια χρονιά, με την καθοριστική συμβολή των χιλιάδων εθελοντών, των χιλιά-
δων ανθρώπων που απαρτίζουν τους πολιτιστικούς συλλόγους, που είναι το μυστικό και 
η καρδιά της επιτυχίας αυτής της Πόλης, φροντίσαμε ο θεσμός να ξεχωρίσει και πάλι, σε 
ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στις γειτονικές χώρες.
Η δύναμη των ανθρώπων, η πηγαία φιλοξενία και η αδιαπραγμάτευτη έννοια της δημι-
ουργίας, αποτυπώνεται στη μνήμη όλων όσων την επισκέπτονται αυτές τις ημέρες, αλλά 
και χαράσσεται στις καρδιές όλων, για να την επισκεφθούν όλο το διάστημα του έτους.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις και με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στη Ξάνθη την «δια-
τηρητέα», την Ξάνθη που όλοι αγαπάμε, σας καλωσορίζω στη Ξάνθη όπου ο πολιτισμός 
αποτελεί πηγή ζωής, δημιουργίας και εξέλιξης!

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
Δήμαρχος Ξάνθης

Στις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού η παλιά Ξάνθη κλείνει την αυλαία των πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα. Οι Γιορτές Παλιάς Πόλης, μια σημαντική έκφραση 
καλλιτεχνικής δημιουργίας και τέχνης, δίνουν το στίγμα των ανθρώπων της. Αναδεικνύ-
ουν την αρμονία, την ομορφιά, την ποιοτική διασκέδαση, την κουλτούρα καθώς και την 
φιλοξενία της περιοχής. 
Αισθάνομαι περήφανος αλλά και τυχερός που με την συνεργασία όλων των φορέων, 
συλλόγων, εθελοντών και εργαζομένων, τα τελευταία χρόνια καταφέραμε και βάλαμε 
ένα λιθαράκι στην βελτίωση αυτού του θεσμού. Η επιτυχία, πρωτίστως οφείλεται στους 
χιλιάδες φίλους που ανανεώνουν το ραντεβού τους κάθε χρόνο στην Ξάνθη, αλλά και 
στους πολιτιστικούς συλλόγους, που κάθε φορά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. 
Με άξονα τους νέους, την παράδοση, τον πολιτισμό παρουσιάζουμε φέτος ένα ολοκλη-
ρωμένο ποιοτικό πρόγραμμα, όπως αρμόζει στο ύφος της παλιάς Ξάνθης. Σκοπός μας 
αυτή η πόλη να παραμένει πρωταγωνιστής στον τομέα του πολιτισμού και της ψυχαγω-
γίας. Συναυλίες, μουσικές παραστάσεις, χορευτικές παραδοσιακές δράσεις, μουσικές 
εκδηλώσεις εργαστηρίων, εκθέσεις των εικαστικών τμημάτων, εκδηλώσεις συλλόγων 
και φορέων πλαισιώνουν το πρόγραμμα σε καθημερινή βάση. 
Σας περιμένουμε, λοιπόν, να επισκεφτείτε τον παραδοσιακό οικισμό και να ζήσετε μαζί 
μας το ξεχωριστό γεγονός των Γιορτών Παλιάς Πόλης. 

Πασχάλης Λύρατζης
Πρόεδρος Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης



Αντί χαιρετισμού:

«…Πηγαίνω συχνά να ξαποστάσω στο Δημοτικό Κήπο και παρακολουθώ τις γλυσίνες να 
μπουμπουκιάζουν, ν’ ανθίζουν, να στολίζουν με την αιθέρια παρουσία τους το γραφικό 
κιόσκι. Κάθε χρόνο οι γλυσίνες είναι το ίδιο απαλές, το ίδιο εύθραυστες. Το άρωμά τους 
με ξαναγυρίζει στα παλιά τότε που έπαιζα με τον παιδικό μου φίλο κάτω από τις γλυσίνες, 
ενώ οι μητέρες μας κεντούσαν και κουβέντιαζαν. Πόσα χρόνια να κύλησαν άραγε από 
το τότε;
Έχασα πια τον λογαριασμό! Να με θυμάται άραγε; Στη σκέψη αυτή αισθάνομαι ακόμα το 
κέντρισμα της νοσταλγίας.
Τι να πρωτοθυμηθώ….;»
Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου (Αναφορά στην παλιά πόλη της Ξάνθης)

Σας προσκαλούμε στις Γιορτές Παλιάς Πόλης για να ζήσετε στιγμές μοναδικές, όπως 
αυτές που περιγράφονται στο ως άνω κείμενο.
Καλή διαμονή και καλή διασκέδαση.

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ξάνθης





Με όπλα το καλό λαϊκό τραγούδι και την ποιότητα στη νυχτε-

ρινή διασκέδαση αλλά και την ισχυρή σχέση που διατηρούν 

με ένα μεγάλο κοινό, ο Χρήστος Νικολόπουλος, η Πίτσα Πα-

παδοπούλου και ο Γιάννης Σαββιδάκης κάνουν την εμφάνιση 

τους επί σκηνής ξέροντας ότι θα κερδίσουν το στοίχημα της 

επιτυχίας. Ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο μεγαλύτερος λαϊκός 

μας συνθέτης έχει αμέτρητα τραγούδια στο ενεργητικό του 

και μια αξιοζήλευτη πορεία γεμάτη επιτυχίες. Η Πίτσα Πα-

παδοπούλου, η κυρία του λαϊκού πενταγράμμου, με ιστορία 

και προσφορά δεκαετιών στο μουσικό μας τοπίο, με αμέτρητα 

τραγούδια, αληθινό πλούτο για την μουσική μας σκηνή και 

ο Γιάννης Σαββιδάκης, προικισμένος με υπέροχη φωνή που 

κουβαλάει ιστορία και θεωρείται ένας από τους πιο αγαπη-

τούς τραγουδιστές Το πρόγραμμα συνοδεύει πολυμελής ορ-

χήστρα με άριστους μουσικούς. Ένα πρόγραμμα που συνδυά-

ζει την ποιότητα στη διασκέδαση με το αστείρευτο κέφι.

Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30 
Επίσημη έναρξη των Γιορτών Παλιάς Πόλης
από τον Δήμαρχο Ξάνθης 

20:45 
Συναυλία 
Χρήστος Νικολόπουλος, Πίτσα Παπαδοπούλου, Γιάννης Σαββιδάκης
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Νεανική Σκηνή - Βασ. Σοφίας και Ύδρας
21:00 
Disco party. «Disco drops vol 3»

Η ομάδα Back Stage αποτελείται από βετεράνους dj’s. Για 
τρίτη χρονιά αναλαμβάνουν να μας θυμίσουν αγαπημένες 
χορευτικές μελωδίες από τα αμαρτωλά ‘60s και τα «λουλου-
δάτα» ‘70s μέχρι τα φανταχτερά ‘80s και τα ποπ ‘90s. Συμμε-
τέχουν οι dj’s της εποχής disco και όχι μόνο, που διασκέδα-
ζαν το κοινό στα τότε θρυλικά νεανικά στέκια όπως Pegasus, 
Comfusio, Tango, Θάμυρις, City, Fox, Fame, Sugar, Κήπος, 
Teenager και άλλα. Εδώ λοιπόν η ντισκομπάλα θα γυρίσει 
και πάλι πάνω από την πίστα και τα πολύχρωμα φωτορυθμικά 
θα αναβοσβήνουν σαν τρελά στον ρυθμό της Σαμάνθα Φοξ, 
της Νταϊανα Ρος, του Μάικλ Τζάκσον, των Bee Gees. Μπορεί 
τώρα να λείπουν οι βάτες, τα λαμέ και τα μαλλιά αφάνα και η 
χαίτη, δεν λείπει, ωστόσο, η διάθεση.
Οργάνωση Back Stage Team

Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης 
«Χρήστος Παυλίδης», Ορφέως και Πινδάρου
19:00 
Εγκαίνια εκθέσεων 
(βλέπε σελ 42)

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. 
Καπναποθήκη «Π», 
αίθουσα «Βιργινία Τσουδερού»

Έκθεση εικαστικών 
«Διέξοδος 2018-2019» 

(βλέπε σελ 42)
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10:00 
Γέφυρα ποταμού Κόσυνθου 
(καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών)
«Ιστορικοί περίπατοι - Ξάνθη, 
παλιά πόλη» 

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. Αρχή περιπάτου στη γέφυρα 
ποταμού Κόσυνθου. Συμμετοχή 2€ η είσοδος στο Μουσείο.  
Οργάνωση: ΦΕΞ - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης.

19:30 
Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, 
Στην αυλή με τα χαμάμ 
Παρουσίαση βιβλίου «Βικτώρια» 
της Λίνας Μουσιώνη

Δυο γλυκύτατα πλάσματα θα 
ξεκλειδώσουν τον κόσμο των 
ιστοριών η Βικτώρια και η Λίνα. 
Η πρώτη γεμάτη θάρρος θα σας 
περιμένει αν και ντροπαλή στην 
πιο παραμυθένια αυλή της πα-
λιάς πόλης ενώ θα έχει κάνει 
χώρο για τη δεύτερη, την πολυ-
γραφότατη και πολυαγαπημένη 
μας Λίνα Μουσιώνη. Η συγγρα-

φέας θα μας αφηγηθεί τη φρεσκοτυπωμένη ιστορία που σπά-
ει τα στερεότυπα συμπεριφοράς. Αλήθεια αφήνουμε χώρο για 
να δημιουργήσουν τα παιδιά τον χαρακτήρα τους; «Βικτώρια» 

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.
* Είσοδος ελεύθερη. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση 
θα γίνει μέσα στο Μουσείο
Οργάνωση: ΦΕΞ - Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάν-
θης– βιβλιοπωλείο Πυργελή 

20:00 
Πολυχώρος Λαογραφικού 
και Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης 

Εγκαίνια έκθεσης 
«Δημιουργίες…
από χέρι» 
(βλέπε σελ 42)

21:30 
Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ
Latin Salsa

Στη μεγάλη γιορτή του πολιτισμού και της συλλογικότητας που 
οι ίδιοι οι σύλλογοι εκφράζουν, το Εργαστήρι Λάτιν της ΦΕΞ 
δηλώνει παρόν. Οι Λάτιν ρυθμοί μας καλούν σε ένα πάρτι έως 
τις πρώτες πρωινές ώρες. Μπορείτε να αντισταθείτε;

Οργάνωση: ΦΕΞ -Εργαστήρι Latin Salsa της ΦΕΞ
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Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης 
Μουσικοχορευτική βραδιά 
με το «Θρηίκιο Ήχο»

Ο Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης, συμμετέχει και φέτος στις γιορ-
τές της Παλιάς Πόλης, με ένα πρωτότυπο στέκι παραδοσιακής 
έκφρασης, ένα χώρο επικοινωνίας και επέκτασης των γευσι-
γνωστικών εμπειριών. Καλώς να μας ορίσετε…
Στη σημερινή μας προσπάθειά για μια συνδυασμένη ανάδει-
ξη της πολιτιστικής κουλτούρας και των τοπικών προϊόντων 
συμπράττει και το Ξανθιώτικο σύνολο «Θρηίκιος ήχος». Ένα 
παραδοσιακό σχήμα που ξεκίνησε το 2012 από το τμήμα πα-
ραδοσιακής μουσικής του Λυκείου Ελληνίδων, με καθηγητή 
τον διακεκριμένο μουσικό Κυριάκο Γκουβέντα. Μέχρι σήμερα 
έχει συμμετάσχει σε δεκάδες μουσικές και χορευτικές εκδη-
λώσεις. Η μέριμνα των μελών του σχήματος για τη μελέτη 
της παραδοσιακής μουσικής και την εξέλιξή της, τους οδή-
γησε στην έκδοση και κυκλοφορία του πρώτου τους παρα-
δοσιακού τραγουδιού, με τίτλο «Ηρθι κιρός». Το ρεπερτόριό 
του με τη συνεργασία φίλων μουσικών συχνά επεκτείνεται 
και στους παραδοσιακούς ρυθμούς της υπόλοιπης Ελλάδας. 
Συμμετέχουν οι Αλέξης Κοκκαλίδης, τραγούδι και λύρα Θρά-
κης, Ηρακλής Ψωμαδόπουλος στην γκάιντα και καβάλι, Τάσος 
Δασκαλόπουλος στο λαούτο και Γιώργος Παπαδόπουλος στα 
κρουστά.  

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 
Ποντιακή βραδιά 
με τους Γιώργο Παπαγιαννίδη 
στο τραγούδι και τον 
Παναγιώτη Κοργιαννίδη λύρα

Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης 
«Ο Λεπενιώτης»
Μουσική βραδιά 
Τραγούδι Γιώργος Γραβάνης, 
κλαρίνο Κώστας Νικολάου
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Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος 
«Η Θράκη»
Θρακιώτικη βραδιά 
με τους Δούκα Θανάση 
γκάιντα, Αντρέα Τσαρακλή κλαρίνο, 
Δημήτρη Μπεζιργιαννίδη ακορντεόν, 
Γιάννη Σαρχοσάκη κρουστά

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος 
«Πρωτοπόροι» Λεύκης Ξάνθης 

Το πρόγραμμα ανοίγει τις γιορτές με τους «Λαϊκούς Διαβάτες» 
τον Αντώνη και Γιώργο Δρίγκα μαζί με τον Σάκη Καζάκο οι 
οποίοι ενώνουν τις ιδιοσυγκρασίες τους, αποδίδοντας φα-

νταστικά ηχοχρώματα. Με τη δική τους συνταγή ξετυλίγουν 
μπροστά μας ένα ρεπερτόριο συνδεδεμένο με τις μνήμες μας, 
με γνωστά και αξέχαστα τραγούδια, μουσικές αυθεντικές, με-
λωδίες μοναδικές, που θα οδηγήσουν το κέφι σας σε ρυθ-
μούς ξέφρενους.

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης, 
«Αλησμόνητες Πατρίδες» 
Παραδοσιακό γλέντι με μουσικές
από όλη την Ελλάδα.
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Οι δύο σπουδαίες και χαρισματικές ερμηνεύτριες, σε μία μου-

σική συνάντηση στην σκηνή Θα παρουσιάσουν ένα ξεχωρι-

στό, αυθεντικό, και ιδιαίτερα ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με τις 

επιτυχίες τους, αλλά και αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής 

δισκογραφίας.

Η Λένα Αλκαίου, η σημαντική αυτή ερμηνεύτρια, θεωρείται 

από πολλούς από τις πιο γνήσιες λαϊκές τραγουδίστριες της 

γενιάς της και έχει κερδίσει επάξια την αγάπη και την εκτίμη-

ση του κοινού. Παραμένει στην πρώτη γραμμή, σφραγίζοντας 

με τις αψεγάδιαστες ερμηνείες της πολλά και απαιτητικά είδη 

του ελληνικού τραγουδιού. Στις ζωντανές της εμφανίσεις ξε-

σηκώνει και ενθουσιάζει το κοινό με τα τραγούδια της.

Η Ζωή Παπαδοπούλου είναι μια από τις πιο γνήσιες και 

αγαπημένες ερμηνεύτριες του λαϊκού και έντεχνου τραγου-

διού. Η ιδιαίτερη χροιά της φωνής της μαγεύει το κοινό και 

τα τραγούδια που ερμηνεύει ξεσηκώνουν τον κόσμο, ενώ τα 

περισσότερα από αυτά αποτελούν διαχρονικά διαμάντια του 

σύγχρονου ρεπερτορίου. Έχει ξεχωρίσει για τις σημαντικές 

συνεργασίες της με την Χαρούλα Αλεξίου, τον Δημήτρη Μη-

τροπάνο, τον Κώστα Μακεδόνα, τον Δημήτρη Μπάση κ.α.. Η 

σκηνική της παρουσία είναι δυναμική και η επικοινωνία της 

με τον κόσμο ξεχωριστή.

Οι δύο κυρίες του ελληνικού πενταγράμμου θα είναι πλαισι-

ωμένες από πολυμελή ορχήστρα, αποτελούμενη από εξαίρε-

τους μουσικούς και καλλιτεχνική διεύθυνση του Κωνσταντί-

νου Βελλιάδη.

Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30 
Συναυλία με τις Λένα Αλκαίου και Ζωή Παπαδοπούλου 
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Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
10:00 
Έκθεση - ξενάγηση 
«Ξάνθη 1919 - 2019 / Ξάνθη ελεύθερη»
(βλέπε σελ 42)

Λαογραφικό και Ιστορικό  Μουσείο Ξάνθης
Στην αυλή με τα χαμάμ
19:30 
Παρουσίαση βιβλίου 
«Το χρυσαφένιο κουκούτσι» 

Για παιδιά και όχι μόνο, του συγγρα-
φέα Παναγιώτη Δημητρόπουλου.
Οργάνωση: ΦΕΞ  – βιβλιοπωλείο 
Πυργελή 

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Αγίου Γεωργίου 1
20:00 
Sweets on the street

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάν-
θης σας προσκαλεί σε ένα διήμερο 
event, γεμάτο από γλυκές δημιουρ-
γίες με ζάχαρη και κανέλα, με την 
συνδρομή της Φελίσιας Ραντζόγλου 
και Θεόδωρου Γιαλάογλου.

Πολυχώρος Λαογραφικού 
και Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης
20:00 
Εγκαίνια έκθεσης 
«Quilling της Δόμνας Παπαδοπούλου» 
(βλέπε σελ 42)

Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ
20:00
Swing party «Lindy Hop» 

Το Lindy Hop Xanthi επι-
στρέφει για 7η χρονιά στα 
πολιτιστικά δρώμενα της 
πόλης ανοίγοντας τη σεζόν 
όπως κάθε χρόνο με ένα 
Swing Party στις Γιορτές 
Παλιάς Πόλης.
Οργάνωση: ΦΕΞ -Εργα-
στήρι Lindy Hop [Swing]

Πλατεία Δημοκρατίας 
Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο 
(έναντι Δημαρχείου) 
21:00
Μουσικοχορευτική παραδοσιακή
βραδιά «Όπου το χθες συναντάει 
το σήμερα»

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Θά-
μυρις» και το μουσικό σχήμα 
«Εβρίτικη Ζυγιά» σας ταξιδεύει 
σε μια ιδιαίτερη βραδιά.



Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης 
Παραδοσιακό γλέντι με τους 
«Ταξιδιώτες της Παράδοσης»

Το ποιοτικό παραδοσιακό χαρμάνι που δημιουργήσαμε, με τα 
εκλεκτά αρώματα από ντόπιες γευστικές απολαύσεις, τους δι-
αχρονικούς ρυθμούς και τα μουσικά ακούσματα της Ελλάδας, 
συνεχίζεται για άλλη μια βραδιά στο στέκι μας. Την επιτυχία 
του εγγυάται μια παρέα μουσικών, συνοδοιπόρων και φίλων 
του Συλλόγου μας, οι δικοί μας «Ταξιδιώτες της παράδοσης». 
Ένα ευχάριστο μουσικό σύνολο που σέβεται τις πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες της πατρίδας μας. Μια μελωδική παρέα, που 
αναζητεί μέσα από το τραγούδι και το χορό την αλληλεπίδρα-
ση μουσικού και χορευτή. Ένα σύνολο καλλιτεχνών που με 
την παράδοση έχει μια πανέμορφη βιωματική και μυσταγωγι-
κή σχέση, απαραίτητη προϋπόθεση για το αυθόρμητο γλέντι. 
Σας περιμένουμε, αφού θαυμάσετε τα παλιά αρχοντικά και 
περιηγηθείτε στα στενοσόκακα της πόλης μας σας, να απο-
λαύσετε θρακιώτικες νοστιμιές από επιλεγμένα μαγαζιά, να 
γίνουμε μια παρέα, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι 
μαζί.

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 
Ποντιακή βραδιά παρέα 
με τον Στάθη Πορφυρίδη 
στην λύρα 
και το τραγούδι

Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης 
«Ο Λεπενιώτης»
Μουσική βραδιά 

Τραγούδι Παγώνα Αθανασίου και Γιάννης Μίγγος, κλαρίνο 
Αλέξανδρος Τσουμάνης.

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος 
«Η Θράκη»
Θρακιώτικη βραδιά 

Με τους Βαγγέλη Δωρόπουλο γκάιντα, Μαρία Κιάκου τραγού-
δι, Σπύρο Κούκκο βιολί και λύρα, Τάσο Φουρλάκη πλήκτρα.
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Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος 
«Πρωτοπόροι» Λεύκης Ξάνθης 
Συντροφιά με την λαϊκή ορχήστρα 
του «Ανέστη Χατζημεστή»

Ένα μουσικό καταξιωμένο ξανθιώτικο σχήμα. Καλλιτέχνες ξε-
χωριστοί με μεγάλο ταλέντο και εμπειρία, θα μας ταξιδέψουν 
μουσικά σε φανταστικά πεντάγραμμα του παρόντος και του 
παρελθόντος. Στα πλήκτρα ο Ανέστης Μελισσόπουλος. Αυτή 
βέβαια η μουσική επένδυση, αγκαλιάζει και δένει αρμονι-
κά με την χαρισματική φωνή της Μάνιας Ασλάνογλου, ενός 
πραγματικά γνήσιου ταλέντου στο λαϊκό, ρεμπέτικο, ακόμα 
και στο δημοτικό τραγούδι.

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησμόνητες Πατρίδες» 
Μικρασιάτικο γλέντι και συνέχεια 
με ρεμπέτικο-λαϊκό πρόγραμμα

 

Οι ήχοι της Ανατολής από την Καππαδοκία μέχρι την Σμύρνη 
συντροφιά με εκλεκτούς μεζέδες.
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Τα φιλοξενούμενα χορευτικά και τα χορευτικά συγκροτήματα των 

λαογραφικών συλλόγων της πόλης μας, θα χορέψουν χορούς από 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Συμμετέχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι Καστανιάς «Η ΓΕΝΝΕΤΕΙ-

ΡΑ», Θρακιωτών Επαρχίας Νέστου, Διομήδειας, Ποντίων Ν. Ξάν-

θης, Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης, Κιμμέριων «Ο Αμφέραος», 

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, Δραμινών Ν. Ξάνθης «Αγία Βαρβά-

ρα» και Προσοτσάνης «Μέγας Αλέξανδρος».

Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30 
Βραδιά Λαογραφίας 
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Νεανική Σκηνή - Βασ. Σοφίας και Ύδρας
20:00 
Συναυλία με τους «Eclipse», 
«The Rest», «Soundblast», 
«Fifth Dimension»

Το Μουσικό Εργαστήριο του Αγγέλου Μουρβάτη παρουσιάζει 
τα συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν μέσα από το project 
«Δημιουργία συγκροτημάτων από μαθητές». 

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Αγ. Γεωργίου 1
18:00 
Παιδική εκδήλωση 
«...παραμύθι ν’ αρχινήσει!»

Το Λύκειον των Ελληνί-
δων Ξάνθης σε συνερ-
γασία με την ΚοινΣΕπ 
Οξυγόνο και 25 παιδιά 
ηλικίας 8-12 ετών, θα 
παίξουν, θα διασκεδά-
σουν, θα μάθουν και 
στο τέλος θα γράψουν 
το δικό τους μικρό πα-

ραμύθι, παρέα με ήρωες γνωστών και αγνώστων παραμυ-
θιών. Μέσα από την αφήγηση και τις βιωματικές δραστηριό-
τητες, τα παιδιά θα πάρουν μια γεύση από τις μεθόδους που τα 
επιτρέπουν να κατανοούν νοήματα, να απελευθερώνουν την 
δημιουργικότητά τους, να αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση, 
τη φαντασία, τον λόγο και την κριτική τους σκέψη. Η συγκε-
κριμένη δράση ενισχύει την έννοια και το βίωμα της φιλανα-
γνωσίας σε βάθος χρόνου, επιτρέποντας στα παιδιά να ανα-
καλύψουν το λεξιλόγιο και την ευφάνταστη χρήση του λόγου 
με τρόπο που θα τους προσφέρει απόλαυση και διασκέδαση, 
πέρα από την ανάπτυξη της αντιληπτικής και κριτικής ικανό-
τητας. Υπεύθυνος υλοποίησης: Δημήτρης Μπουζάρας. Είσο-
δος 5 ευρώ. Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 2541028188 
και 6974586742.

Σκηνή Νησάκι - Ορφέως και Πινδάρου
19:30 
«Αφήγηση παραμυθιών για μικρούς 
και μεγάλους…»

Μια φορά κι έναν και-
ρό μια παρέα φίλων που 
αγαπά τα λαϊκά παραμύθια 
έφτιαξε την ομάδα «Πα-
ραμυθοΘράκες». Από τότε 
ανταμώνουμε, μικροί και 
μεγάλοι, και αφηγούμαστε 
παραμύθια, με το δικό μας 
τρόπο και τη δική σας βο-
ήθεια. Για να γίνει αφορμή 
το παραμύθι να ζήσουμε 

όλοι καλύτερα... 
Οργάνωση - Επιμέλεια: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδο-
σης- «ΠαραμυθοΘράκες»  
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Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Αγ. Γεωργίου 1
19:30 
«Εκτελούνται έργα… στην παλιά Ξάνθη»

Το Λύκειο των Ελλη-
νίδων Ξάνθης, σε συ-
νεργασία με τις «Αλ-
λιώτικες Προτάσεις» 
σας προσκαλεί και 
φέτος στην εκδήλωση 
«Εκτελούνται έργα…. 
στην παλιά Ξάνθη». 
Έτσι αναγκαζόμαστε 
να περπατήσουμε 

από σοκάκια, στενά και άγνωστες οδούς. Γνωρίζουμε όμως 
κρυμμένες ιστορίες, μασάλια και σημεία της παλιάς εποχής. 
Αφήγηση από τον καθηγητή Δημήτρη Γκαγκαλίδη, διάρκειας 
1 ώρας, με αφετηρία το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης. Σας πε-
ριμένουμε…

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
20:00
«Η Ξάνθη και η επαρχία της στην δίνη 
του Α’ Παγκοσμίου πολέμου - 
Οι επιχειρήσεις των εμπολέμων στην 
περιοχή και τα προσφυγικά ρεύματα»

Ομιλία του κου Ιωάννη Μπακιρτζή, 
επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 
Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.
Οργάνωση: ΦΕΞ -Λαογραφικό και 
Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Αγ. Γεωργίου 1
20:00
Sweets on the street

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάν-
θης σας προσκαλεί σε ένα διή-
μερο event, γεμάτο από γλυκές 
δημιουργίες με ζάχαρη και κα-
νέλα, με την συνδρομή της Φελί-
σιας Ραντζόγλου και Θεόδωρου 
Γιαλάογλου.

Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ
20:00
Βραδιά παρουσίασης των εργαστηρίων
Tai Chi Chuan της ΦΕΞ

Οργάνωση: ΦΕΞ -Εργαστήρι Tai Chi Chuan του αυθεντικού 
Yang στιλ.



Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης 
«Ελληνικό Πανηγύρι»

Μια μουσική πρόταση διαφορετική φέρνει στο στέκι των 
Εβριτών η παρέα των σημερινών μας μουσικών. Θα μας κρα-
τήσουν συντροφιά με ένα αμάλγαμα από γνωστά διαχρονικά 
παραδοσιακά τραγούδια που διαμόρφωσαν μουσικά την επο-
χή μας. Αντιπροσωπευτικά τραγούδια όλης της Ελλάδας που 
έχουν ερμηνευθεί από πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες και 
κάποια από αυτά άλλαξαν για πάντα την πορεία του δημοτικού 
μας τραγουδιού. Αναμφισβήτητα αξιόλογοι καλλιτέχνες όλοι 
τους, έχουν ενώσει τις μουσικές τους γνώσεις και συνεχίζουν 
με τον ενθουσιασμό, το πείσμα και τη δύναμη των ανθρώπων 
που πιστεύουν ότι έχουν να προσφέρουν κάτι στο χώρο της 
μουσικής μας παράδοσης. Μας υπόσχονται να φτιάξουν μια 
ονειρική ατμόσφαιρα που θα πατάει σε ρυθμούς αυθεντικούς. 
Ένα μουσικό σεργιάνι που θα γίνει ταξίδι κεφιού και θα κατα-
λήξει σε γιορτή χορού. Γιάννης Μίγγος τραγούδι, λαούτο και 
κλαρίνο, Γιώργος Απρίλης τραγούδι και κιθάρα, Χριστίνα Μίγ-
γου τραγούδι και κρουστά, Απόστολος Καβαρατζής πλήκτρα 
και φιλική συμμετοχή Γιώργος Μίγγος στο κλαρίνο.

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 
Ποντιακή βραδιά 

Παρέα με τον μοναδικό Στάθη Νικολαΐδη στο τραγούδι, τον 
Δημήτρη Ξενιτόπουλο στην λύρα και τον Κώστα Ζώη στο ντα-
ούλι.

Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης 
«Ο Λεπενιώτης»
Μουσική βραδιά

Τραγούδι Πάνος Πετεινός, Κώστας Μπανιώτης, Παναγιώτης 
Ούτος, κλαρίνο Κώστας Νικολάου.
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Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος 
«Η Θράκη»

Θράκη και πάλι με τους Βαγγέλη Δωρόπουλο γκάιντα και 
τραγούδι, Γιάννη Κοτσαμπάση ακορντεόν, Αλέξανδρο Τσάκο 
κρουστά.

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος
«Πρωτοπόροι» Λεύκης Ξάνθης 

Ο γνωστός πλέον σε όλους 
Νίκος Στογιαννίδης με το 
νεανικό καλλιτεχνικό του 
ταλέντο, παρέα με τον Μά-
ριο Κιοσσέ, αποτελούν για 
την πόλη της Ξάνθης και 
όχι μόνο, μια επιτυχημένη 
και μοναδική στο είδος της 
συνταγή για όσους θέλουν 
να ξεφύγουν από τα κλασ-
σικά ρεπερτόρια και να 
απολαύσουν δημιουργίες 

νεανικές, πιπεράτες, ικανές να σας απογειώσουν κάτω αλλά 
και… πάνω στα τραπέζια.

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησμόνητες Πατρίδες» 
Μικρασιάτικο γλέντι και συνέχεια 
με ρεμπέτικο-λαϊκό πρόγραμμα 

Οι ήχοι της Ανατολής από την Καππαδοκία μέχρι την Σμύρνη 
συντροφιά με εκλεκτούς μεζέδες.
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Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30 
Συναυλία με τους «Εμιγκρέ» 

Ένα από τα σημαντικότερα ελλη-
νικά συγκροτήματα της Pop και 
Rock σκηνής που έχει αφήσει το 
δικό του στίγμα στην ελληνική 
μουσική σκηνή. Δημιουργήθηκε 
τον Φεβρουάριο του 1998 στην 
Θεσσαλονίκη και στα 20 χρόνια 
ύπαρξης πολλές είναι οι συνερ-
γασίες του, ανάμεσα στις οποίες 
ξεχωρίζουν αυτές με τους Στα-
μάτη Κραουνάκη, Λαυρέντη Μα-
χαιρίτσα, Αντώνη Ρέμο, Goran 
Bregovic, Stavento, Γιώργο Μα-
ζωνάκη, Θοδωρή Αθερίδη, Λάκη 
Παπαδόπουλο, Γιάννη Σπανό, Φί-
λιππο Πλιάτσικα, Χρήστο Δάντη, 
Ελένη Δήμου, Κώστα Λειβαδά, 
Δήμο Αναστασιάδη, Ηρώ, Σοφία 
Βόσσου, Στάθη Παναγιωτόπουλο, 
Μαρίνα Σκιαδαρέση κ.α.
Με τον φρέσκο ήχο τους και τις 
ξεχωριστές ενορχηστρώσεις υπό 
την συνθετική καθοδήγηση του 
δημιουργού κιθαρίστα Γιάννη 
“emigre” Χανιωτάκη, το συγκρό-
τημα εξακολουθεί να λανσάρει 
μία νέα πρόταση στο χώρο της 
Ελληνικής δισκογραφίας.



Νεανική Σκηνή - Βασ. Σοφίας και Ύδρας
20:00 
Συναυλία με τους 
«Memento Mori», «Mouthless Dogs»

Το Μουσικό Εργαστήριο του Αγγέλου Μουρβάτη παρουσιάζει 
τα συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν μέσα από το project 
«Δημιουργία συγκροτημάτων από μαθητές». 

Σκηνή Νησάκι - Ορφέως και Πινδάρου
19:00 
Παιδική εκδήλωση 
«Το φιδάκι της Ευρώπης»
Τα παιδιά, 6-12 ετών, θα έχουν την δυνατότητα με την μορ-
φή παιχνιδιού σε επιδαπέδιες διαστάσεις να συμμετέχουν 
σε μια διαδραστική εκπαιδευτική διαδικασία, με δοκιμασίες, 
γρίφους, κρυμμένες γνώσεις κλπ, μέσω της οποίας θα γνω-
ρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις χώρες που την αποτελούν, 
τα δικαιώματά των ευρωπαίων πολιτών και τις γλώσσες των 
χωρών της Ε.Ε. 
Επιμέλεια Ζώη Βαμβακά, Πολιτικός Επιστήμονας, υπεύθυνη 
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας.
Οργάνωση: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, Κέντρο 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
Στην αυλή με τα χαμάμ 
21:30
Ταξιδεύοντας στην Ξάνθη του ’70 

Με μια διάθεση ανάλαφρη και χιουμοριστική, θέλουμε να με-
λετήσουμε την σύγχρονη Ξάνθη.
Οργάνωση: ΦΕΞ – Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης 
– Ράδιο Ξάνθη 93,5

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Αγ. Γεωργίου 1, Αυλή
20:30
Παράσταση 
«Ο Καραγκιόζης Φούρναρης»

Ο Χατζηαβάτης αποκτά 
δική του επιχείρηση, 
ένα φούρνο. Δεν ξέρει 
από φούρναρης και 
ψάχνει να βρει κάποιον 
να συνεταιριστεί. Ιδα-
νικότερος συνεταίρος 

απ τον Καραγκιόζη δεν υπάρχει, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη 
φούρναρη. Ο κόσμος καταφθάνει μαζί με φαγητά για να τα ψή-
σει ο νέος φούρναρης. Τα προβλήματα όμως αρχίζουν όταν οι 
μυρωδιές φθάνουν στο σεράι και ο Πασάς αντιλαμβάνεται ότι 
ανάμεσα στα φαγητά που είναι για ψήσιμο υπάρχει ένα γεύμα 
βασιλικό, μια χήνα παραγεμισμένη. Η εξουσία θέλει να βάλει 
«χέρι» στο φαΐ του κόσμου. Ο Καραγκιόζης θα υποκύψει στις 
προσταγές της; Είσοδος 3€.
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Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης 
Θρακιώτικη μουσικοχορευτική βραδιά

Ο Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης, αποτελεί τον κρίκο μιας πολι-
τισμικής αλυσίδας που οραματίζεται και δημιουργεί πάνω 
στην έννοια της παράδοσης. Με την ίδια φιλοσοφία, δεκαε-
τίες τώρα υπηρετεί το θεσμό των Γιορτών της Παλιάς Πόλης 
και λειτουργεί το στέκι του. Ντόπιες λιχουδιές, θρακιώτικα 
αποστάγματα, παραδοσιακοί καλλιτέχνες, επίδοξοι χορευτές, 
απαιτητικοί επισκέπτες, σμίγουν κάτω από το φως του φεγ-
γαριού δημιουργώντας μια γευστική - μουσικοχορευτική 
πανδαισία. 
Στα πλαίσια αυτά, απόψε θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε 
ένα χορευτικό ξεφάντωμα χωρίς φραγμούς, με το πιο εκφρα-
στικό ίσως μουσικό σχήμα των γιορτών Παλιάς Πόλης. Τα-
λαντούχοι μουσικοί, με πολύ μεράκι, θα μας αποζημιώσουν 
με αυτοσχεδιασμούς, γνώριμες μελωδίες, ακούσματα που 
αγαπήσαμε  και ρυθμούς που όλοι μας χορέψαμε, ιστορίες 
κατάλληλα διαμορφωμένες που θα μας ξεναγήσουν στον 
αμύθητο θησαυρό της Θρακιώτικης παράδοσης. 
Το σχήμα που θα μας κρατήσει συντροφιά απαρτίζουν οι Γιάν-
νης Κουμής τραγούδι και καβάλι, Ηρακλής Ψωμαδόπουλος 
γκάιντα, Δημήτρης Μπεζιργιαννίδης ακορντεόν και Αλέξαν-
δρος Τσάκος κρουστά.

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 

Ποντιακή βραδιά 

Παρέα με τον μοναδικό Στάθη Νικολαΐδη στο τραγούδι, τον 
Δημήτρη Ξενιτόπουλο στην λύρα τον Τάσο Πετρόπουλο στη 
λύρα και το τραγούδι και τον Κώστα Ζώη στο νταούλι.

Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης 
«Ο Λεπενιώτης»
Μουσική βραδιά 

Τραγούδι Γιάννης Γκόβαρης, Γιάννης Μπανιώτης, κλαρίνο 
Βαγγέλης Τσιλιγγίρης.
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Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος 
«Η Θράκη»
Θράκη και πάλι Θράκη … 
και τα γλέντια καλά κρατούν 

Δημήτρης Κυριακάκης γκάιντα και τραγούδι, Θάνος Καρακα-
τσιάνης, ακορντεόν, Γιώργος Αθανασιάδης κρουστά.

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος
«Πρωτοπόροι» Λεύκης Ξάνθης 

Συντροφιά μας η λαϊκή ορχήστρα του «Ανέστη Χατζημεστή», 
ένα μουσικό καταξιωμένο ξανθιώτικο σχήμα. Καλλιτέχνες ξε-
χωριστοί με μεγάλο ταλέντο και εμπειρία, θα μας ταξιδέψουν 
μουσικά σε φανταστικά πεντάγραμμα του παρόντος και του 
παρελθόντος. Στα πλήκτρα ο Ανέστης Μελισσόπουλος. Αυτή 
βέβαια η μουσική επένδυση, αγκαλιάζει και δένει αρμονι-
κά με την χαρισματική φωνή της Μάνιας Ασλάνογλου, ενός 
πραγματικά γνήσιου ταλέντου στο λαϊκό, ρεμπέτικο, ακόμα 
και στο δημοτικό τραγούδι.

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησμόνητες Πατρίδες» 
Παραδοσιακό γλέντι
Με μουσικές από όλη την Ελλάδα και συνέχεια με ρεμπέτι-
κο-λαϊκό πρόγραμμα και αυθεντικές λιχουδιές και εδέσματα 
της ανατολής. 
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Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30 
Συναυλία με την Χρύσπα

Η Χρύσπα έχει διανύσει τη δική της πορεία στην ελληνική 
μουσική σκηνή και είναι πλέον μια καταξιωμένη ερμηνεύτρια. 
Η πορεία αυτή έχει πολύ γερά θεμέλια, τις μουσικές σπουδές 
και τις γνώσεις της στο αντικείμενο και βέβαια το αδιαμφισβή-
τητο ταλέντο της. Γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε κλασι-
κό μπαλέτο, πιάνο, φωνητική και κλασική κιθάρα και αρχικά 
ήθελε να γίνει γυμνάστρια, όμως την κέρδισε η μουσική και 
το τραγούδι. Σε ηλικία 19 ετών ξεκίνησε η επαγγελματική της 
καριέρα όταν της προτάθηκε να συμμετάσχει στο άνοιγμα μιας 

συναυλίας της Σοφίας Βόσσου, στην Αίγινα. Έχει συνεργαστεί 
με τον Στέφανο Κορκολή, τον Θέμη Αδαμαντίδη, τον Βασίλη 
Καρρά, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πολλές ακόμη επιτυ-
χημένες συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες. Χαράζει 
την δίκη της πορεία καθώς έχει επιλέξει να εμφανίζεται σε 
νυχτερινά κέντρα με την μορφή ενός ξεχωριστού πάρτι, που 
απαρτίζεται από μια ολοκληρωμένη μουσική μπάντα και την 
ίδια και περιέχει μουσικές επιτυχίες.



Νεανική και Εναλλακτική Σκηνή
Βασ. Σοφίας και Ύδρας
20:00 
Συναυλία Μουσαδές Music school

Μαθητές και καθηγητές μαθαίνουν, μοιράζονται και διασκε-
δάζουν. Γίνονται μια μεγάλη παρέα μουσικής έτοιμη για με-
γάλες συναυλίες.

1ο Δημοτικό Σχολείο, αυλή
18:00 
Παιδική εκδήλωση 
«Ανακύκλωση - Χρώμα - Έμπνευση»

Η εταιρεία χρωμάτων καλλιτε-
χνίας Maxi Decor Decoupage σε 
συνεργασία με το Κ.Δ.ΑΠ. ΜΕΑ 
Ξάνθης προσκαλεί τα παιδιά σε 
μία περιπετειώδη, πολύχρωμη και 
δημιουργική δραστηριότητα, όπου 
παράλληλα με το μήνυμα της ανα-

κύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, δίνεται η δυνατότη-
τα πειραματισμού με μίξεις και συνδυασμούς χρωμάτων.
Είσοδος ελεύθερη.

Σκηνή Νησάκι - Ορφέως και Πινδάρου
19:00 
«Μικροί Καλλιτέχνες… εν δράσει»

Οι μικροί καλλιτέχνες, 6 έως 
12 ετών, θα έχουν την δυνα-
τότητα να έρθουν σε επαφή με 
την ομαδική δημιουργία και 
την εικαστική έκφραση στην 
πράξη. Σε ένα γόνιμο συν-
δυασμό και των δύο αυτών 
δραστηριοτήτων, μαθαίνουν 
να εξασκούν δεξιότητες που 
ενισχύουν την προσωπική, 
μαθησιακή και κοινωνική 

τους ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζουν νέες εικαστικές 
τεχνοτροπίες, ανακαλύπτουν τη χρήση υλικών και οξύνουν 
την φαντασία και την δημιουργικότητά τους. Επιμέλεια Σοφία 
Μπακάλογλου, Νηπιαγωγός - Υπεύθυνη Εργαστηρίου Δημι-
ουργικής-Εικαστικής Έκφρασης του Ι.Θ.Τ.Π. Νικολέτα Ζουφι-
λήντα, Εικαστικός - Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ζωγραφικής-Ει-
καστικών του Ι.Θ.Τ.Π.
Οργάνωση: Εργαστήρι Δημιουργικής-Εικαστικής έκφρασης 
και Εργαστήρι Ζωγραφικής-Εικαστικών για παιδιά του Ιδρύ-
ματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. 

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
στην αυλή με τα χαμάμ  
19:30 

Παρουσίαση βιβλίου 
«Η παράξενη παρέα
του Ορφέα» 
του Βασίλη Κάργα
Οργάνωση: ΦΕΞ-Λαογραφικό και 
Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης – βιβλι-
οπωλείο Πυργελή.
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Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
στην αυλή με τα χαμάμ  
21:30 
Ταξιδεύοντας στην Ξάνθη του ’80.

Με μια διάθεση ανάλα-
φρη και χιουμοριστική, 
θέλουμε να μελετήσου-
με την σύγχρονη Ξάνθη.
Οργάνωση: ΦΕΞ – Λα-
ογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο Ξάνθης – Ρά-
διο Ξάνθη 93,5.

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης 
Αυλή του Ιερού Ναού Αγ. Βλασίου, 
έναντι οικίας Χατζιδάκι.
21:00 
Μουσική εκδήλωση: 
«Νύχτα Μαγικιά»

Μια βραδιά αφιερωμένη στον 
Μίκη Θεοδωράκη με τη συμ-
μέτοχη της παιδικής χορωδί-
ας και της ορχήστρας εφήβων 
του Λυκείου των Ελληνίδων 
Ξάνθης. Πιάνο Βασίλης Μα-
τζιούνης, κιθάρα Σταύρος Ευ-
φραιμίδης, σαξόφωνο Θανά-
σης Παπαναστασίου, κρούστα 
Πασχάλης Σίσκος. Μαζί τους 

στο τραγούδι ο Πάνος Κράιας και στο μπουζούκι ο Βαγγέλης 
Τσιαπλές. Καλλιτεχνική επιμέλεια Εύα Ξανθοπουλίδου. 
Είσοδος 5€.

Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης 
Μουσικοχορευτική βραδιά 
με τους Νίκο Ζαπάρτα και 
Κώστα Δεδούση

Μια υπέροχη μουσικοχορευτική βραδιά θα έχουν την τύχη 
να απολαύσουν απόψε οι επισκέπτες μας. Μερικά από τα πιο 
ηχηρά ονόματα του παραδοσιακού μουσικού στερεώματος 
τιμούν το στέκι μας και το μετατρέπουν σε «τόπο αρμονίας». 
Ο Νίκος Ζαπάρτας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του θρα-
κιώτικου τραγουδιού, ο καταξιωμένος δεξιοτέχνης του κλαρί-
νου Κώστας Δεδούσης, ο εξαίρετος ουτιέρης Βαγγέλης Κα-
τσουλίδης, με την προσθήκη του λαουτιέρη Γιάννη Μίγγου και 
του Νάκη Ξανθόπουλου στα κρουστά, συμπράττουν ειδικά για 
μας. Σπουδαίοι σολίστες οδηγούν χαρισματικά και ταξιδεύ-
ουν ακόμη και το ποιο ετερόκλιτο κοινό τους στα αρχέγονα 
μουσικά μονοπάτια, διεισδύουν στα στεγανά της ψυχής του, 
το απογειώνουν και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γεμάτη αυ-
θορμητισμό. Το πρόγραμμά τους δεν οριοθετείται, καλύπτουν 
όλο το φάσμα των παραδοσιακών ρυθμών και με σπάνια μαε-
στρία πλέκουν, τα αυθεντικά ηχοχρώματα της Θράκης με τους 
ηρωικούς στεριανούς ρυθμούς και τους γοητευτικούς ήχους 
της καθ’ ημάς Ανατολής με τους στρωτούς νησιώτικους χο-
ρούς. Καλώς να μας ορίσετε!!!
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Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 
Ποντιακή βραδιά 

Παρέα με τον Γιώργο Ιωαννίδη στο τραγούδι και τον Μπάμπη 
Κεμανετζίδη στην λύρα και το κλαρίνο.

Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης 
«Ο Λεπενιώτης»

Μουσική βραδιά
Τραγούδι Βασίλης Σερμπεζής, Σταύρος Μπόνιας, κλαρίνο Κώ-
στας Ζαραλής.

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος 
«Πρωτοπόροι» Λεύκης Ξάνθης 

Ο γνωστός πλέον σε όλους 
Νίκος Στογιαννίδης με το 
νεανικό καλλιτεχνικό του 
ταλέντο, παρέα με τον 
Μάριο Κιοσσέ, αποτελούν 
στην πόλη της Ξάνθης και 
όχι μόνο, μια επιτυχημένη 
και μοναδική στο είδος της 
συνταγή για όσους θέλουν 
να ξεφύγουν από τα κλασ-
σικά ρεπερτόρια και να 

απολαύσουν δημιουργίες νεανικές, πιπεράτες, ικανές να σας 
απογειώσουν κάτω αλλά και… πάνω στα τραπέζια.

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησμόνητες Πατρίδες» 

Τραγούδια της Προποντίδας 
και της Πόλης και ρεμπέτικο-λαϊκό
πρόγραμμα 
Με μεράκι και αγάπη για τις πατροπαράδοτες γεύσεις οι κυ-
ρίες του συλλόγου μαγειρεύουν με συνταγές των γιαγιάδων.
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Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30 
Συναυλία με τον Λεωνίδα Μπαλάφα

Ο πολυδιάστατος τραγουδοποι-
ός Λεωνίδας Μπαλάφας έρχεται 
στην πόλη της Ξάνθης παρέα με 
τα αγωνιστικά πουλάρια καλπάζο-
ντας από το «Ταξίδι για να σε βρω» 
μέχρι τον «Άνθρωπο μονάχο» και 
λίγο παραπέρα σε ακόμα πιο νέες 
μουσικές διαδρομές κάνοντας 
κάποιες στάσεις ανεφοδιασμού 
για κριθάρι και βρώμη σε παρα-
δοσιακά, καντάδες, λαϊκά και σε 
άλλα αγαπημένα τραγούδια και 
οργανικά για να μας ταξιδέψουν, 
να μας διασκεδάσουν και να μας 
ψυχαγωγήσουν. Καλώς να αντα-
μωθούμε!
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Νεανική Σκηνή, Βασ. Σοφίας και Ύδρας
20:00 
«Ηρ-ώδειο»

Η μουσική σχολή Ηρ-ώδειο, για μία ακόμη χρονιά συμμετέχει 
στις Γιορτές Παλιάς Πόλης. Οι μαθητές μαζί με τους καθηγητές 
τους, θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα δίωρο μουσι-
κό πρόγραμμα.

Σκηνή Νησάκι, Ορφέως και Πινδάρου
19:00 
«Μέσα στον παλιό καιρό»

Μια υπόθεση μυστηρίου εξιχνιάζεται στο πάρκο. Ο Νέστος, 
η Ξάνθη και ο Κόσυνθος είναι μια παρέα που κρατά το μίτο 
της ιστορίας, που έχει μπλεχτεί με το μύθο, κάνοντας κόμπο 
σε ένα μυστικό. Ένα μυστικό, το οποίο ξυπνά, ζωντανεύει την 

ιστορία της πόλης μας και την εξυψώνει με το μύθο. Μια υπό-
θεση μυστηρίου που στόχο έχει να φέρει τα παιδιά, 7 έως 12 
ετών, κοντά στην ιστορία του τόπου μας μέσα από το μύθο 
και το παιχνίδι ρόλων. Επιμέλεια: Βασιλική Στρώλη, Ιστορικός 
Οργάνωση: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, Εργα-
στήρι Τοπικής Ιστορίας.

Παλιά πόλη της Ξάνθης
19:00 
«Ξενάγηση στη γεύση της Ξάνθης»

Ποια είναι για σας η γεύση της Ξάνθης; Είναι γλυκιά ή αλμυ-
ρή; Πώς συνδέεται με την ιστορία της πόλης, τα μνημεία και 
τους ανθρώπους της; Εξερευνήστε το παρελθόν και το πα-
ρόν της Ξάνθης μέσα από τη νέα θεματική ξενάγηση που θα 
πραγματοποιηθεί με επαγγελματία ξεναγό και γαστρονόμο. Η 
διάρκεια της ξενάγησης είναι 1,5 ώρα και περιλαμβάνει δο-
κιμές εδεσμάτων. Δηλώστε συμμετοχή στην ξεναγό Νατάσα 
Μιχαηλίδου στα τηλέφωνα 6976478073 και 2541091973. Η 
ξενάγηση επαναλαμβάνεται για οργανωμένες ομάδες καθη-
μερινά καθ’ όλη την διάρκεια των γιορτών, κατόπιν συνεννό-
ησης. Κόστος συμμετοχής: 5€
Οργάνωση: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης



Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
στην αυλή με τα χαμάμ  
21:00 
«Ταξιδεύοντας στην Ξάνθη του ’90»

Με μια διάθεση ανάλα-
φρη και χιουμοριστική, 
θέλουμε να μελετήσου-
με την σύγχρονη Ξάνθη.
Οργάνωση: ΦΕΞ – Λα-
ογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο Ξάνθης – Ρά-
διο Ξάνθη 93,5

Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ
21:00 
Συναυλία με τους 
«Μπάντα Τέτοια» και στην τρομπέτα 
τον Πασχάλη Καρβουνάρη

Οργάνωση: ΦΕΞ -Χορευτικό εργαστήρι της ΦΕΞ

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης 
Αυλή του Ιερού Ναού Αγ. Βλασίου, 
έναντι οικίας Χατζιδάκι.
21:00 
Μουσική εκδήλωση «Στο Χοροστάσι»

Τηρώντας την παράδοση θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός στις 
19:00 και θα ακολουθήσει Χοροστάσι (Γλέντι) με την Παραδο-
σιακή Ορχήστρα του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης «Θρηί-
κιος Ήχος». Το Χοροστάσι ξεκινά όπως παλιά, για να θυμη-
θούν οι μεγαλύτεροι και να το γνωρίσουν οι νεότεροι. Μενού 
10 ευρώ κατ’ άτομο εκτός ποτού. 

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Παραδοσιακός οικισμός
21:00 
Μουσική δρόμου «Μπαντινάδα»

Η μπάντα αφροβραζιλιάνικων κρουστών του Λυκείου των Ελ-
ληνίδων Ξάνθης ξεκινώντας από την πλατεία Δημοκρατίας θα 
περιδιαβεί τους δρόμους της παλιάς Ξάνθης και τα στέκια των 
Συλλόγων χαρίζοντας αλλιώτικους ρυθμούς.
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Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης 
Μουσικοχορευτική βραδιά 
με τους «Ταξιδιώτες της Παράδοσης»

Όπως και κάθε βράδυ, στο φιλόξενο περιβάλλον που δημι-
ουργήσαμε, θα σας προσφέρουμε για άλλη μια φορά σπάνιες 
στιγμές ξεγνοιασιάς. Απόψε μαζί μας οι Ταξιδιώτες της Παρά-
δοσης που με το δικό τους ξεχωριστό ύφος θα ανασύρουν από  
το παρελθόν ευχάριστες μνήμες και θα μας δημιουργήσουν 
μια μαγική μουσική ατμόσφαιρα. Ένα γνώριμο Ξανθιώτικο 
μουσικό συγκρότημα με φρέσκο ήχο και με τεράστιο μουσικό 
ρεπερτόριο. Ένας μοναδικός πυρήνας τέχνης και πολιτισμού, 
όπου η πείρα συναντά το ταλέντο και οι γνώσεις το μεράκι. 
Εφαλτήριο τους σίγουρα η βιωματική τους θρακιώτικη μου-
σική, το πρόγραμμα τους όμως πολυσυλλεκτικό, το οποίο μά-
λιστα φροντίζουν επιμελώς να εμπλουτίζεται με παραδοσιακά 
μουσικά δημιουργήματα, όπως αυτά είναι επηρεασμένα από 
την γεωγραφική τους προέλευση, αρκεί να ταιριάζουν στη 
φιλοσοφία και στις αξίες τους. Το σχήμα απαρτίζουν οι Άγ-
γελος Ξανθόπουλος τραγούδι και ούτι, Βασίλης Παπαμιχαήλ 
κλαρίνο, Γιάννης Κοτσάμπασης ακορντεόν, Νάκης Ξανθόπου-
λος κρουστά. Μαζί τους και ο Σωτήρης Ιντζούδης με τραγούδι, 
γκάϊντα και καβάλι.

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 
Ποντιακή βραδιά 

Παρέα με τον Κώστα Θεοδοσιάδη στο τραγούδι, τον Τάσο Πε-
τρόπουλο στη λύρα και τον Γιάννη Πολυχρονίδη στο νταούλι.

Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης 
«Ο Λεπενιώτης»
Μουσική βραδιά 

Τραγούδι Σάκης Μπανιώτης, Σάκης Ντίνας, κλαρίνο: Σταύρος 
Τσίκος 
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Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος
«Πρωτοπόροι» Λεύκης Ξάνθης 

Συντροφιά μας η λαϊκή ορχήστρα του «Ανέστη Χατζημεστή», 
ένα μουσικό καταξιωμένο ξανθιώτικο σχήμα. Καλλιτέχνες ξε-
χωριστοί με μεγάλο ταλέντο και εμπειρία, θα μας ταξιδέψουν 
μουσικά σε φανταστικά πεντάγραμμα του παρόντος και του 
παρελθόντος. Στα πλήκτρα ο Ανέστης Μελισσόπουλος. Αυτή 
βέβαια η μουσική επένδυση, αγκαλιάζει και δένει αρμονι-
κά με την χαρισματική φωνή της Μάνιας Ασλάνογλου, ενός 
πραγματικά γνήσιου ταλέντου στο λαϊκό, ρεμπέτικο, ακόμα 
και στο δημοτικό τραγούδι.

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησμόνητες Πατρίδες» 
Παραδοσιακό γλέντι με μουσικές από όλη την Ελλάδα και συ-
νέχεια με ρεμπέτικο-λαϊκό πρόγραμμα και αυθεντικές λιχου-
διές και εδέσματα της ανατολής. 

Γιορτές Παλιάς Πόλης 2019 // 33 ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ



Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30 
Συναυλία με τους «Χρήστο Θηβαίο και String Demons»

Κακόφημα, δημιουργικά, συκοφαντημένα, ιδιαίτερα, καλλιτε-
χνικά, παραμελημένα. Κάποιοι από τους χαρακτηρισμούς που 
έχουν συνοδεύσει τα Εξάρχεια. Του χθες και του σήμερα. Την 
πιο εναλλακτική γειτονιά της Αθήνας. Τη γειτονιά που συνδέ-
θηκε με μερικές από τις πιο σημαντικές μορφές του νεότερου 
πολιτισμού μας: Νικόλα Άσιμο, Παύλο Σιδηρόπουλο, Αρλέτα, 
Κατερίνα Γώγου. Το αποτύπωμα τους στο παρόν αναζητά ο 
Χρήστος Θηβαίος, σε μια «Βόλτα στα Εξάρχεια», τη γειτονιά 
που αγαπά και κατοικεί από μικρός. Βόλτα στους μύθους και 
στα τραγούδια που φέρνουν το άρωμα των Εξαρχείων.
Μαζί του οι εκρηκτικοί String Demons, το ντουέτο των αιρε-
τικών εγχόρδων, που ξεχώρισε με τις αναιδείς και πρωτότυ-

πες διασκευές του σε τραγούδια κλασικής, rock, δημοτικής 
και pop μουσικής. Ο Κωνσταντίνος και η Λυδία Μπουντούνη 
θα ακολουθήσουν τον Χρήστο Θηβαίο στη διαδρομή του, ηλε-
κτρίζοντας με τον ήχο τους την βόλτα στα Εξάρχεια. 
Στο δεύτερο μέρος των παραστάσεων, ο Χρήστος Θηβαίος, 
τραγουδά όσα έχει και έχουμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρό-
νια: Άμλετ της Σελήνης, Ας Χαθείς, Αγάπη, Δεν Είμαι Άλλος, 
Ημερολόγιο, Παλιός Στρατιώτης, Μικρή Πατρίδα, Βροχή μου, 
Γυναίκα, Ποια Θάλασσα, Ημερολόγιο και τόσα άλλα που απο-
τελούν μια σπουδαία μουσική προίκα. Μαζί τους ο Μάξιμος 
Δράκος στο πιάνο και ο Καλλίστρατος Δρακόπουλος στα τύ-
μπανα.
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Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης 
«Χρήστος Παυλίδης», Ορφέως και Πινδάρου
19:00 
Παρουσίαση βιβλίου της συλλογής 
«Ηθμοί» της συγγραφέως 
Ελευθερίας Γανωτίδου

Στην ποιητική συλλογή 
της Ελευθερίας Γανωτί-
δου «Ηθμοί», που μάλιστα 
είναι και η πρώτη της, ο 
περιεκτικός ποιητικός 
λόγος, οι κατασταλαγμέ-
νες απόψεις, οι σκέψεις 
που το φίλτρο (ηθμός) του 
χρόνου διαμόρφωσε, οι 
εικόνες που με περισσή 
ευαισθησία αποτυπώ-
νονται παρασύρουν τον 
αναγνώστη σε μια ενδια-

φέρουσα περιδίνηση από την οποία αρνείται να διαφύγει.

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Αγ. Γεωργίου 1, αυλή
19:00 
Παιδική εκδήλωση «Αλεύρι και Ζυμάρι»

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης σε συνεργασία με τον Σύλ-
λογο Γυναικών Γενισέας καλεί τα παιδιά να πειραματιστούν 

και να παρασκευάσουν εδέσματα με αλεύρι. Παράλληλα θα 
ενημερωθούν από την Κυριακή Βασιλειάδου, Διαιτολόγο – 
Διατροφολόγο για τα οφέλη της παραδοσιακής μεσογειακής 
διατροφής. Είσοδος 3€.

Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Αγ. Γεωργίου 1, αυλή
22:00 
Πάρτι «Balkan Music Night»

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης σας προσκαλεί όλους στην 
αυλή του σε ένα ξέφρενο πάρτι σε ρυθμούς Balkan. To κέφι 
θα φτάσει στα ύψη με πολύ χορό και μουσική από τον μονα-
δικό dj Andreas Pap. Σας περιμένουμε όλους! Είσοδος 5€ με 
το πρώτο ποτό.
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Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης 
στην αυλή με τα χαμάμ 
19:30 
Παρουσίαση βιβλίου 
«Η Μίρκα και οι δουλειές του σπιτιού» 
της Μάρθας Αποστολίδου

Η ΦΕΞ και το βιβλιο-
πωλείο Πυργελή σας 
προσκαλούν να παί-
ξουμε με την Μίρκα την 
πολύχρωμη ηρωίδα της 
Μάρθας Αποστολίδου. 
Η συγγραφέας και εικο-
νογράφος του βιβλίου 
«Η Μίρκα και οι δου-

λειές του σπιτιού» έχει το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε τον 
κόσμο των παραμυθιών. Εσείς θα μείνετε από έξω;
Οργάνωση: ΦΕΞ-Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης – 
βιβλιοπωλείο Πυργελή 

Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ
21:00 
Θρακιώτικη παραδοσιακή βραδιά

Το χορευτικό εργαστήρι της ΦΕΞ οργανώνει μια ξεχωριστή 
βραδιά γλεντιού, παρουσιάζοντας την υπέροχη παραδοσιακή 
μουσική της Θράκης, με τους μουσικούς: Ηρακλή Ψωμαδό-

πουλο γκάιντα, καβάλι και τραγούδι, Γιάννη Κουμή γκάιντα, 
καβάλι και τραγούδι, Δημήτρη Μπεζιργιαννίδη ακορντεόν, 
Αλέξανδρο Τσάκο κρουστά.
«Από δε του μέλους και του ρυθμού και η μουσική πάσα θρα-
κία νενόμισται...»  Στράβων
Στ’ αρχαία χρόνια, όταν η μουσική ήταν συνώνυμη με την ιε-
ρότητα και το μυστήριο, η Θράκη έμελε να φιλοξενήσει, στους 
όμορφους τόπους της, τους πρώτους και σημαντικότερους 
Έλληνες μουσικούς και υμνωδούς.
Οργάνωση: Χορευτικό εργαστήρι της ΦΕΞ

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης 
στην αυλή με τα χαμάμ 
21:00 
Ταξιδεύοντας στην Ξάνθη του 2000

Με μια διάθεση ανάλα-
φρη και χιουμοριστική, 
θέλουμε να μελετήσου-
με την σύγχρονη Ξάνθη.
Οργάνωση: ΦΕΞ – Λα-
ογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο Ξάνθης – Ρά-
διο Ξάνθη 93,5

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

Μια βραδιά συμβολική, μια βραδιά εμπνευσμένη από τα πα-
νηγύρια μιας άλλης εποχής και τη μεθυστική ατμόσφαιρα που 
αποπνέουν. Μια εορταστική μάζωξη, για να βιώσουμε με τον 
πιο αυθεντικό τρόπο, την πολιτισμική ταυτότητα και την ιδιο-
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συστασία του τόπου μας. 
Μαζί μας το μουσικό σχήμα Μπάντα Τέτοια, ένα ιδιαίτερο 
σύνολο με τεράστιες δυνατότητες που η σύνθεσή του και 
το ρεπερτόριό του με ευχέρεια διαμορφώνεται ανάλογα με 
τις απαιτήσεις του κοινού. Γκεράκης Τσαρμαντίδης κλαρίνο, 
καβάλι και σαξόφωνο, Γιώργος Παραπέρογλου ακορντεόν, 
Γιώργος Μίχου λαούτο και Μελέτης Παντελίδης κρουστά.

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 
Ποντιακή βραδιά

Παρέα με τους Γιώργο Σιαμλίδη και τον Γιάννη Γκόσιο στο 
τραγούδι και τους Αβραάμ Γκόσιο και Τάσο Πετρόπουλο στην 
λύρα.

Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης 
«Ο Λεπενιώτης»
Μουσική βραδιά

Τραγούδι Κώστας Σαφέτης, Κώστας Μπανιώτης, κλαρίνο Μά-
κης Μποροδήμος.

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος 
«Η Θράκη»

Η Θράκη έχει την τιμητική της όταν «δυνατά» ονόματα της πα-
ραδοσιακής μουσικής από Έβρο και Ξάνθη ανταμώνουν οι: 
Γιώργος Ζιώγας τραγούδι, Βαγγέλης Δωρόπουλος γκάιντα, 
Μιχάλης Κυριακίδης βιολί, Γιάννης Κοτσαμπάσης ακορντεόν, 
Γιώργος Παπαδόπουλος κρουστά.

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος
«Πρωτοπόροι» Λεύκης Ξάνθης 

Το στέκι των «Πρω-
τοπόρων» φιλοξε-
νεί ένα εξαιρετικό 
καλλιτεχνικό σχή-
μα, το «Δίφωνο», 
που χρόνια τώρα 
είναι περιζήτητοι σε 
μουσικές εκδηλώ-

σεις για μια μοναδική βραδιά κουλτούρας και πολυπολιτισμι-
κών βιωμάτων. Ο Ηλίας Καραχριστοδούλου, δεξιοτέχνης του 
μπουζουκιού με πληθωρικό ταλέντο, παρέα με την μοναδική 
φωνή της Σίας Φυτοπούλου. Οι σπουδαίοι αυτοί καλλιτέχνες, 
ξετυλίγουν μπροστά μας ένα ξεχωριστό ποικίλο ρεπερτόριο 
που θα μείνει αξέχαστο για πολύ καιρό.

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης 
«Αλησμόνητες Πατρίδες» 
Μικρασιάτικο γλέντι και συνέχεια με ρεμπέτικο - λαϊκό πρό-
γραμμα. Οι ήχοι της Ανατολής από την Καππαδοκία μέχρι την 
Σμύρνη συντροφιά με εκλεκτούς μεζέδες.
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Κεντρική Σκηνή - Πλατεία Μητροπόλεως

20:30 
Συναυλία με την Φωτεινή Βελεσιώτου και τον Σωτήρη Μπαλλά 

Η Φωτεινή Βελεσιώτου συνεχίζει τα μουσικά της ταξίδια με 
αφετηρία την Αθήνα και στάσεις σε όλη την Ελλάδα. Μοιρά-
ζεται τις μουσικές που αγαπάει παρέα με τους μουσικούς που 
τους νιώθει σαν οικογένειά της και ταξιδεύει σε αγαπημένα 
της στέκια σε όλη την επικράτεια, με ανανεωμένο πρόγραμ-
μα και νέες μουσικές αναζητήσεις. Εκτός από τα αγαπημένα 
«μέλισσες», «διόδια» και «στάχτη», φέρνει στο προσκήνιο 
τραγούδια της προσωπικής της δισκογραφίας. Θα ακουστούν 
και νέα τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στο νέο της δίσκο 
που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Στο δεύτερο μέρος της 
παράστασης δίνει έμφαση στο λαϊκό ρεπερτόριο με τραγού-

δια σπουδαίων συνθετών όπως ο Άκης Πάνου, ο Απόστολος 
Καλδάρας, ο Γιώργος Ζαμπέτας, κ.α. Δίπλα της ο νέος ταλα-
ντούχος τραγουδιστής Σωτήρης Μπαλλάς έχοντας στα χέρια 
του την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά. Με 
τις ερμηνείες του εκφράζει ολοκληρωμένα τον επίκαιρο λόγο 
των ποιητών στην ελληνική μουσική. Επίσης, σταθεροί συ-
νταξιδιώτες τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Καραμφίλλης στο 
μπουζούκι, τον τζουρά και τον μπαγλαμά, ο Διονύσης Μακρής 
στο μπάσο, ο Θωμάς Κωστούλας στα τύμπανα και ο Νίκος Πα-
παναστασίου στην επιμέλεια της ορχήστρας, το πιάνο και το 
ακορντεόν.
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Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης 
στην αυλή με τα χαμάμ 
11:00 
«Τα παιδιά ζωγραφίζουν 
στην παλιά πόλη»

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

Πλατεία Δημοκρατίας
17:00 
Σκακιστικός Όμιλος Ξάνθης 
Τουρνουά Blitz

Το καθιερωμένο τουρνουά Blitz, θα διεξαχθεί και φέτος μπρο-
στά στην είσοδο του δημαρχιακού μεγάρου.

Πλατεία Δημοκρατίας
19:00 
Όμιλος Αντισφαίρισης Ξάνθης 
Γνωριμία με το τένις
Στην εκδήλωση που απευθύνεται στα παιδιά, σας περιμέ-
νουμε για μία αξέχαστη εμπειρία. Οι μικροί «Τσιτσιπάδες» θα 
έχουν την ευκαιρία για μία πρώτη γνωριμία με το άθλημα του 

τένις. Οι προπονητές μας θα είναι εκεί με ρακέτες και μπάλες 
για την πρώτη επαφή με το άθλημα. Απαραίτητη προϋπόθεση 
μόνο η παρουσία και η καλή διάθεση.

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
στην αυλή με τα χαμάμ
19:30 
Παρουσίαση βιβλίου 
«Η αχαριστία του κροκόδειλου» 
της Κατερίνα Νιζάμη

Στην παρουσίαση του βι-
βλίου η συγγραφέας παίζει 
κουκλοθέατρο και παρου-
σιάζει, μέσα από αυτή τη 
μορφή της δραματικής τέ-
χνης, την πλοκή του παρα-
μυθιού. 

Οργάνωση: ΦΕΞ Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης 
στην αυλή με τα χαμάμ 
21:00 
Ταξιδεύοντας στην Ξάνθη του 2010

Με μια διάθεση ανάλαφρη 
και χιουμοριστική, θέλου-
με να μελετήσουμε την 
σύγχρονη Ξάνθη.
Οργάνωση: ΦΕΞ - Λα-
ογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο Ξάνθης – Ράδιο 
Ξάνθη 93,5



Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ
21:00 
Θρακιώτικη παραδοσιακή βραδιά 

Οργάνωση: Χορευτικό εργαστήρι της ΦΕΞ.

Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ, 1ος όροφος
22:00 
Βραδιά Milonga «El Barrio Antiguo» 

Οργάνωση: ΦΕΞ Oμάδα Tango Aires της ΦΕΞ

Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης 
Μουσικοχορευτική βραδιά 
με το σχήμα «Θρακιώτικη Σπείρα»
Με την ευαισθησία και την υπευθυνότητα που απαιτούν οι 
Γιορτές Παλιάς Πόλης της Ξάνθης, ο Σύλλογος Εβριτών επι-
μένει να στηρίζει και να αναδεικνύει νέους καλλιτέχνες που 
καταγίνονται και αγαπούν την Θρακιώτικη μουσική παράδο-
ση. Η Θρακιώτικη Σπείρα αποτελείται από μια παρέα μαθητών 

του μουσικού σχολείου 
και της Φιλαρμονικής 
ορχήστρας Δράμας που 
παρά το νεαρό της ηλι-
κίας τους έχουν λάβει 
μέρος σε πολλές εκδη-
λώσεις, ανταμώματα, 
χορευτικά και μουσικά 
φεστιβάλ στην Ελλάδα 

καθώς και στο φεστιβάλ γκάιντας στο Svrljig της Σερβίας. 
Μετά την περσινή εντυπωσιακή παρουσία τους στο στέκι 
μας, έρχονται για άλλη μια φορά να μας γοητεύσουν με την 
ενέργειά τους και να μας παρασύρουν με τον δικό τους τρόπο 
στο χορευτικό πανδαιμόνιο που θα ακολουθήσει. Ίσως ο πιο 
όμορφος επίλογος για τις Γιορτές Παλιάς Πόλης της Ξάνθης. 
Κωνσταντίνος Ζεμαδάνης νταούλι, Παναγιώτης Καλαβρινός 
καβάλι και τραγούδι, Σταύρος Τσακιρίδης θρακιώτικη λύρα 
και Χρήστος Τσακιρίδης γκάιντα.

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 
Ποντιακή βραδιά

Παρέα με τα παιδιά του συλλόγου μας τον Γιώργο Κουμουλί-
δη στη λύρα, τον Μιχάλη Θεοχαρίδη στο τραγούδι και τον Σίμο 
Αναστασιάδη στη λύρα και το τραγούδι.
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Σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης 
«Ο Λεπενιώτης»
Μουσική βραδιά

Τραγούδι Δημήτρης Δροσάκης, Σάκης Ντίνας, κλαρίνο Βαγγέ-
λης Τσιλιγγίρης.

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος 
«Η Θράκη»

Και φυσικά, στο κλείσιμο έχει Θράκη σε όλο της το μεγαλείο: 
Βαγγέλης Δωρόπουλος γκάιντα, Γιώργος Ζιώγας τραγούδι, 
Μιχάλης Κυριακίδης βιολί, Γιάννης Κοτσαμπάσης ακορντεόν, 
Αλέξανδρος Τσάκος κρουστά.
 

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος 
«Πρωτοπόροι» Λεύκης Ξάνθης 

Το πρόγραμμα κλείνει τις γιορτές με τους «Λαϊκούς Διαβάτες» 
τον Αντώνη και Γιώργο Δρίγκα, μαζί με τον Σάκη Καζάκο οι 
οποίοι ενώνουν τις ιδιοσυγκρασίες τους, αποδίδοντας φα-
νταστικά ηχοχρώματα. Με τη δική τους συνταγή ξετυλίγουν 
μπροστά μας ένα ρεπερτόριο συνδεδεμένο με τις μνήμες μας, 
με γνωστά και αξέχαστα τραγούδια, μουσικές αυθεντικές, με-
λωδίες μοναδικές, που θα οδηγήσουν το κέφι σας σε ρυθ-
μούς ξέφρενους.

Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης
«Αλησμόνητες Πατρίδες» 
Ο σύλλογος μας έχει την χαρά να φιλοξενεί το μουσικό συ-
γκρότημα «Τα Πέριξ». Το παραπάνω συγκρότημα αποτελεί-
ται από τους: Φώτη Σπαθάρη μπουζούκι - τραγούδι, Χρήστο 
Σαγώνα κιθάρα-τραγούδι, Πασχάλη Κιούπκιολη μπουζούκι 
- τραγούδι, Ηλία Κρομμύδα ακορντεόν. Μαζί τους η Ανατολή 
Μαριόλα στο τραγούδι. Μια ξεχωριστή βραδιά με ρεμπέτικο 
αλλά και ποιοτικό λαϊκό τραγούδι.



Ε ΚΘ Ε Σ Ε Ι Σ



Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης 
«Χρήστος Παυλίδης», Ορφέως και Πινδάρου

Στεγάζεται σε ένα αρχοντικό η οικοδόμηση του οποίου το-
ποθετείται στα μέσα του 19ου αιώνα. Αποτελεί ένα από τα 
εξαιρετικότερα δείγματα Δυτικομακεδονικής - Ηπειρωτικής 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με κύριο χαρακτηριστικό γνώ-
ρισμα τα ξυλόγλυπτα ταβάνια, που είναι μοναδικά στην περι-
οχή. Βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της παλιάς 
πόλης και από το 1993 είναι ιδιοκτησία του Δήμου Ξάνθης. Οι 
δύο όροφοι του συμπεριλαμβανομένου και ενός ημιυπόγειου 
χώρου καλύπτουν επιφάνεια 675 τ.μ. και στη μόνιμη έκθεσή 
τους φιλοξενούν έργα ζωγράφων της πόλης. Επιπλέον ο ίδιος 
χώρος φιλοξενεί άλλες περιοδικές εκθέσεις.

31 Αυγούστου 2019 
19:00 
Εγκαίνια εκθέσεων από τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμονα
Διάρκεια εκθέσεων από 31 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου
Ώρες λειτουργίας 10:00 – 14:30 και 18:00 – 23:00

2ος όροφος
Έκθεση φωτογραφίας «1919-2019, 
100 Χρόνια Ελεύθερη Ξάνθη»

Οι Γιορτές Παλιάς Πόλης είναι ένας καθιερωμένος πολιτιστι-
κός θεσμός της πόλης μας, στον οποίο η Ιερά Μητρόπολις 
Ξάνθης και Περιθεωρίου συμμετέχει με τη διοργάνωση φω-
τογραφικών και εικαστικών εκθέσεων. Το 2019 αποτελεί ένα 
χρονικό ορόσημο για τον τόπο μας, αφού συμπληρώνονται 
100 χρόνια από την απελευθέρωσή του και την ένταξή του 
στον εθνικό κορμό. Σε αυτή την επέτειο είναι αφιερωμένη η 
φετινή φωτογραφική έκθεση με τίτλο «100 χρόνια ελεύθε-
ρη Ξάνθη. Φωτογραφικά στιγμιότυπα», στην οποία εκτίθεται 
μέρος του πολύτιμου φωτογραφικού αρχείου του γνωστού 
συλλέκτη Αναστάσιου Τεφρωνίδη, σε συνδιοργάνωση με 
την Περιφερειακή Ενότητα και το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης. 
Η φωτογραφική κάμερα απαθανατίζει τις ιστορικές στιγμές 
ώστε αυτές να μην χάνονται στο χρόνο, αλλά να μένουν στο 
παρόν και να εμπνέουν για το μέλλον. 
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1ος όροφος - Κεντρική αίθουσα
Έκθεση φωτογραφίας της 
«Ερασιτεχνικής Ομάδας Φωτογράφων
Ξάνθης» 

Φωτογραφίες από περισ-
σότερους από 15 ερασι-
τέχνες Ξανθιώτες φω-
τογράφους. Στην έκθεση 
συμμετέχει με έργα του και 
ο διεθνώς βραβευμένος 
φωτογράφος των Σερρών 
Νίκος Τζαναβάρης που κα-
τέκτησε το Λούβρο με τις 
φωτογραφίες του.
Επιμέλεια έκθεσης, Βαρ-
βάρα Δήμου. Οργάνωση, 

Χρήστος Λερίδης, Μαίρη Δαληκριάδου.

Μικρή αίθουσα 1

Έκθεση 
«Δημιουργίες με
διάφορες πέτρες»
της Δήμητρας 

Γκεβρέκη - Κούκου

Μικρή αίθουσα 2

Έκθεση 
Αγιογραφίας 

Γεωργίας Σαρρή 

Αύλειος χώρος

Ζωγραφική: Ανθίππη Πάγκαλου, Γαρυφαλιά Μπαρή, Νούλη 
Χοχλιούρου, Ντιντέμ Αλήτσογλου, Γιώργος Παπινιάν, Αναστα-
σία Μπαΐρα, Ελπίδα Ευφραιμίδου. 
Πυρογραφία: Περικλής Χονδρός, Δημήτρης Δετσαρίδης
Κοσμήματα - διακοσμητικά: Νικολέτα Μπελέρη.
Χειροποίητο κόσμημα: Δάφνη Κεχάγιογλου, Άννα Καφφετζή, 
Γιώτα Ευφραιμίδου.
Ψηφιακή σκιτσογραφία: Θόδωρος Γιαλάογλου
Μεικτές τεχνικές σε επιτοίχια μπούστα: Μαίρη Μαγνήσαλη.
Ομαδική έκθεση των μελών του ΚΑΠΗ Ξάνθης.

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
Έκθεση-ξενάγηση «Ξάνθη 1919 - 2019 / 
Ξάνθη ελεύθερη» 

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέ-
ρωση της Ξάνθης (1919-2019) και την πορεία προς την ενσω-
μάτωση της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα ένα χρόνο αργότε-
ρα (1920) το μουσείο παρουσιάζει τα ιστορικά γεγονότα μιας 
πολυτάραχης εποχής. που έκριναν την τύχη της πόλης μας και 
διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της ως μέλους της ελληνικής 
επικράτειας. «Μαρτυρολόγια…Οι πρώτοι Όμηροι. Τα ντουρ-
ντουβάκια… Διασυμμαχική κατοχή…» Είσοδος 2€. 
Διάρκεια έκθεσης έως 7 Σεπτεμβρίου.
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Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης
Πολυχώρος Λαογραφικού 
και Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης 
«Δημιουργίες … από χέρι»

Έκθεση χειροποίητου κοσμή-
ματος και άλλων καλλιτεχνικών 
κατασκευών. Κάθε χρόνο στον 
πολυχώρο του λαογραφικού και 
ιστορικού μουσείου Ξάνθης και 
στο πλαίσιο των γιορτών παλιάς 
πόλης η ομάδα παρουσιάζει τις 
νέες της δημιουργίες τις «δη-
μιουργίες…από χέρι». Διάρκεια 
έκθεσης έως 7 Σεπτεμβρίου.

Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ
Έκθεση Ζωγραφικής
Παρουσίαση μέρους της συλλογής της 
«Μικρής πινακοθήκης της ΦΕΞ»
Παρουσιάζονται έργα των: Δημήτρη Σταθόπουλου, Αναΐδα 
Χουρσουντιάν, Άννα Τενέζη, Γιάννη Μενεσσίδη, Γ. Χωριατέλλη, 
Ιωάννη Μητράκα, Κώστα Λαχά, Στάθη Κατσαρέλη, Σκοντράνη 
Ηλία, Σταύρου Παναγιωτάκη κ.ά. Τα έργα έχουν δωριστεί στη 
ΦΕΞ από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Διάρκεια έκθεσης 
έως 7 Σεπτεμβρίου.

Πολυχώρος Λαογραφικού 
και Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης 
Έκθεση «Quilling 
της Δόμνας Παπαδοπούλου» 
Quilling ονομάζεται η τέχνη της δημιουργίας επίπεδων ή και 
τρισδιάστατων έργων και αντικειμένων, χρησιμοποιώντας ως 
βασικό υλικό μακριές και στενές χάρτινες λωρίδες σε διάφο-
ρα  χρώματα. Πολλές χώρες διεκδικούν την προέλευση αυτής 

της τέχνης, όπως η Κίνα, μετά 
την ανακάλυψη του χαρτιού, η 
αρχαία Αίγυπτος και περιοχές 
της Μεσογείου, αλλά υπάρχουν 
και επίσημες καταγραφές στην 
Ευρώπη.  Διάρκεια έκθεσης έως 
7 Σεπτεμβρίου.

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης
Αίθουσα «Βιργινία Τσουδερού 
Καπναποθήκη Π»
Έκθεση εικαστικών 
«Διέξοδος 2018-2019»

Η έκθεση των έργων των κα-
θηγητών και μαθητών των τμη-
μάτων του ΙΘΤΠ θα δώσει τη 
δυνατότητα στους επισκέπτες να 
αποτιμήσουν την ποιότητα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης, να 
ενημερωθούν από τους καθη-
γητές για τα τμήματα της επό-
μενης ακαδημαϊκής χρονιάς και 
να ξεναγηθούν στα προηγμένα 

και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια του ΙΘΤΠ. Εικαστικοί: Κα-
θηγητές και μαθητές των τμημάτων του Ιδρύματος Θρακικής 
Τέχνης και Παράδοσης. Επιμέλεια έκθεσης: Βασίλης Μακέδος 
ιστορικός τέχνης Ώρες λειτουργίας: 18:00-21:00 Διάρκεια έκ-
θεσης έως 7 Σεπτεμβρίου.
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Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης
Αγ. Γεωργίου 1, 1ος όροφος
Έκθεση παραδοσιακών φορεσιών 

Έκθεση παραδοσιακών φορε-
σιών στον χώρο του «Μουσεί-
ου της Ιστορίας της Ελληνικής 
Ενδυμασίας», όπου εκθέτει 
αυθεντικές φορεσιές και πιστά 
αντίγραφά τους από τη συλ-
λογή του. Ώρες λειτουργίας: 
19:30-21:30 Διάρκεια έκθεσης 
έως 7 Σεπτεμβρίου.

Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης 
(ΠΑΚΕΘΡΑ), Στάλιου 13

Έκθεση αρχιτεκτονικών σχεδίων της Λιβαδιώτισσας αρχιτέ-
κτονος Άννας Ψωμά με θέματα από την Ξάνθη, την Κωνστα-
ντινούπολη την Ανατολική Θράκη και τη Μικρασία. Ώρες λει-
τουργίας: 19:30-23:30 Διάρκεια έκθεσης έως 7 Σεπτεμβρίου.
(Στην φωτογραφία, το σπίτι στην οδό Στάλιου 13 ζωγραφισμέ-
νο από την Άννα Ψωμά).

724 Τάγμα Μηχανικού, 
Τοξότες Ξάνθης 
μετά την γέφυρα του ποταμού Νέστου

Το στρατιωτικό μουσείο ιστορίας του όπλου του Μηχανικού 
ιδρύθηκε το έτος 2014 και εδρεύει στο 724 Τάγμα Μηχανικού. 
Αποτελείται από έναν κλειστό χώρο, καθώς και από διάφορα 
υπαίθρια εκθέματα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε κατάλ-
ληλα σημεία του στρατοπέδου. Σκοπός του μουσείου είναι η 
ανάδειξη του έργου και της προσφοράς του Όπλου του Μηχα-
νικού, αλλά και του 724 ΤΜΧ ειδικότερα. Επίσης, η επίδειξη 
επιλεγμένων μέσων και υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή και 
χρησιμοποιούνται από το Μηχανικό. Επιπλέον, στο μουσείο 
του 724 ΤΜΧ διατηρείται το φωτογραφικό αρχείο της μονάδας 
σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή, Διάρκεια έκθεσης: 
Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 έως 14:00 κατόπιν τηλε-
φωνικής συνεννόησης: 6932741077 Α/λχιας (μχ) Αμανάτιος 
Αμανατίδης.
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Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης
Ο πολιτιστικός – περιβαλλοντικός - ζωοφιλικός σύλλογος 

ιδρύθηκε το 2016 και συμμετέχει για τέταρτη συνεχή χρο-

νιά 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, δραστη-

ριοποιείται 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 Γιορ-

τές, στο γνωστό πλέον στέκι της πλατείας της εκκλησίας 

Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Καβάκι). Το στέκι θα λειτουργή-

σει και πλάι ως ταβερνάκι στον ωραίο και ανακαινισμένο 

χώρο της πλατείας και καλούμε όλους τους φίλους Ξαν-

θιώτες και μη, να γευθούν τα ωραία φαγητά που θα ετοι-

μάσει ο Σύλλογος και θα διασκεδάσουν με την ωραία ζω-

ντανή μουσική.

Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος 
Αντίκας
Ο Π.Α.Σ Αντίκας λαμβάνει φέτος για δεύτερη φορά μέρος 

στις Γιορτές, στο στέκι οπού εδρεύει ο σύλλογος στη Χασιρ-

τζόγλου 8. Παρακαλούμε περάστε να γνωρίσετε το μικρό 

μας παράδεισο πολιτισμού και διασκέδασης.

Ο Αμφέραος
Ο σύλλογος Κιμμερίων «Ο Αμφέραος» συστήθηκε το 2009 

σαν ένα παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Πα-

λιάς Πόλης, έχοντας τη φιλοσοφία των ζαχαροπλαστείων 

της παλιάς εποχής και έχει κερδίσει τις εντυπώσεις! Στη 

συμβολή των οδών Σηλυβρίας και Ορφέως, σας προσκα-

λούμε να δοκιμάσουμε τις αυθεντικές γεύσεις των χει-

ροποίητων παραδοσιακών - και όχι μόνο - γλυκών, που 

φτιάχνουν καθημερινά τα μέλη του συλλόγου. Για τους πιο 

μερακλήδες και πεινασμένους, ο σύλλογος σερβίρει τσί-

πουρο 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, δημιουρ-

γώντας ταυτόχρονα τα πιο όμορφα και νοσταλγικά συναι-

σθήματα, 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 Παλαι-

ολόγου γωνία (λίγο πιο πάνω από το παλιό Δημαρχείο, 

αριστερά)
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Αθλητικός-Μορφωτικός Σύλλογος 
«Άτλας Σελίνου»
Σας προσκαλούμε να διασκεδάσετε μαζί μας με καλό φα-

γητό 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 Ξάν-

θης! 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
Όπως κάθε χρόνο το γλέντι μας γίνεται στην πλατεία Μα-

τσίνη κάτω από τον πλάτανο μετά μουσικής, φαγητού και 

οινοποσίας. Σας περιμένουμε από το Σάββατο 31 Αυγού-

στου μέχρι και το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου για το γνωστό 

Βιστωνικό γλέντι, το οποίο θα συνοδεύεται από την «Παρέα 

του Πλατάνου». Ο σύλλογος μας θα προσφέρει την Τετάρτη 

4 Σεπτεμβρίου παραδοσιακή «φασουλάδα» και το Σάββατο 

7 Σεπτεμβρίου παραδοσιακό σιμιγδαλένιο χαλβά. Σας περι-

μένουμε όλους και φέτος για αξέχαστες βραδιές κάτω από 

τον πλάτανο.

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
Ατόμων με Αναπηρία του Παραρτήματος
Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία 

του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης (πρώην 

Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης), συμμετέχει όπως κάθε χρόνο 

στις Γιορτές Παλιάς Πόλης και σας προσκαλεί στο στέκι του 

(στην αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου), για να δοκιμά-

σετε ποικιλία από κρεατικά όλα ψημένα στα κάρβουνα και 

παράλληλα να στηρίξετε με την παρουσία σας την προσπά-

θεια όλων μας, για την κοινωνική αποδοχή και  ενσωμά-

τωση των ατόμων με αναπηρία. Ο στόχος της συμμετοχής 

μας στις Γιορτές Παλιάς Πόλης είναι η γνωριμία με τον 

σύλλογό μας και η ευαισθητοποίηση του κοινού της πόλης 

μας, η άρση των προκαταλήψεων καθώς και η ένταξη των 

ατόμων με αναπηρία διαμέσου τέτοιων εκδηλώσεων στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι.

Σύλλογος Εβριτών Ξάνθης  
Ο σύλλογος Εβριτών Ξάνθης από την ίδρυσή του συμμε-

τέχει ανελλιπώς στις Γιορτές Παλιάς Πόλης, συνεισφέρο-

ντας 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 Πα-

τρίδες, ενώ θα σας προσφέρονται εκλεκτά νωπά κρεατικά 

και ποτά από επιλεγμένα μαγαζιά της Ξάνθης. Ακόμη δε 

θα λείπουν τα σουφλιώτικα λουκάνικα και το εβρίτικο τσί-
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πουρο. Αφού περπατήσετε λοιπόν και θαυμάσετε την Παλιά 

Πόλη, οι Εβρίτες θα σας περιμένουν να κλείσετε τη βραδιά 

σας γλεντώντας μαζί τους.

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών 
Κιμμερίων «Η Ζωοδόχος Πηγή»
Είμαστε και φέτος απέναντι από το «Ελισώ» με εκλεκτά 

χειροποίητα παραδοσιακά προϊόντα, όπως χυλοπίτες, λευ-

κό και κόκκινο τραχανά, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, 

ηδύποτα, θεραπευτικά βότανα, σπαθόλαδο, κηραλοιφές 

κ.α. Περιμένουμε τα μέλη, φίλους, συνταξιδιώτες και μη, 

για να οργανώσουμε τις επόμενες αποδράσεις μας. Πως 

σας φαίνεται το Γαλαξίδι, η Ναύπακτος και η ιερά πόλις του 

Μεσολογγίου;

Η Θράκη
Σας περιμένουμε και φέτος στο στέκι μας να φάμε, να πιού-

με 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 

των τεχνικών υπηρεσιών δίπλα στην πυροσβεστική.

Οι Κάβειροι 
Ο πολιτιστικός σύλλογος οι Κάβειροι επιθυμεί να σας φι-

λοξενήσει και φέτος στην υπαίθρια ταβέρνα του δίπλα στην 

πλατεία Μητροπόλεως. Με θέα τα μουσικά και χορευτικά 

σχήματα στην Κεντρική Σκηνή των εκδηλώσεων, απολαμ-

βάνοντας ζωντανά τους ρυθμούς της μουσικής που μεθά 

την Παλιά Πόλη, ελάτε να σας προσφέρουμε τους παραδο-

σιακούς μεζέδες μας με άφθονο κρασί, να γλεντήσουμε και 

να χορέψουμε μαζί, όπως ξέρουμε μόνο εμείς.

Κατασκηνωτές 

Γιορτές παλιάς Ξάνθης χωρίς τους πρωτεργάτες Κατασκη-

νωτές απλά δεν γίνονται. Σας προσκαλούμε για άλλη μια 

χρονιά στο πλέον πολυμορφικό στέκι που βρίσκεται στην 

καρδιά της παλιάς πόλης (στη γωνία των οδών Αμοιρί-

δη 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 παλαιότε-

ρους συλλόγους της Ξάνθης ιδρύθηκε το έτος 1934 από 

μόνιμους κατοίκους της Ξάνθης Κρητικής καταγωγής με 

σκοπό του Συλλόγου την συμβολή στην ανάδειξη, διατή-

ρηση 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 πο-

λιτιστικά 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 
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Κρητικής Αδελφότητας Ξάνθης σας περιμένουν να διασκε-

δάσετε μαζί τους και να δοκιμάσετε πεντανόστιμα κρητικά 

εδέσματα και άφθονο ποτό.

Σύλλογος Κυπρίων Ν. Ξάνθης
Δίπλα στην εκκλησία του Ιωάννη Προδρόμου, ο σύλλογος 

Κυπρίων Ν. Ξάνθης σας καλεί σε μια γευστική γνωριμία με 

τα κυπριακά εδέσματα και τις ομορφιές του νησιού.

Λύκειον των Ελληνίδων, 
παράρτημα Ξάνθης
Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης είναι Παράρτημα του 

Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών και ιδρύθηκε το 1976. 

Επιδεικνύει αξιόλογο πολιτιστικό έργο στην ακριτική Ξάν-

θη, έργο που στηρίζεται στον εθελοντισμό και την προσφο-

ρά. Αποτελεί θεματοφύλακα της παράδοσης με ανελλιπή 

παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα, όχι μόνο της Ξάνθης 

και της Θράκης, αλλά και όλης της Ελλάδας σε Ευρώπη 

και Αμερική, όπου έχει κληθεί. Έχει διακόσια μέλη και στα 

τμήματα του, των ελληνικών παραδοσιακών χορών, των 

παραδοσιακών μουσικών οργάνων, της ορχήστρας, χορω-

δίας παιδιών και ενηλίκων, της θεατρικής παιδείας και της 

κοπτικής- ραπτικής, φοιτούν κατά έτος περίπου 550 άτομα. 

Διαθέτει επίσης Μουσείο Ιστορίας Ελληνικής Ενδυμασίας 

και πλούσια ιματιοθήκη από 640 φορεσιές. Διοργανώνει 

εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές συγκε-

ντρώσεις, ομιλίες, εκθέσεις βιβλίων, ζωγραφικής, φωτο-

γραφίας, έργων λαϊκής τέχνης, παραδοσιακού κοσμήματος 

και εκπονεί δράσεις για τον απόδημο ελληνισμό. Έχει απο-

σπάσει πολλά βραβεία με σημαντικότερο αυτό της Ακαδη-

μίας 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 ευρύχω-

ρη αυλή σας προσκαλεί να διασκεδάσετε, με αυθεντικές 

μικρασιάτικες γεύσεις καθώς και με εδέσματα της ώρας 

τα οποία είναι παρασκευασμένα με αγνές ντόπιες πρώτες 

ύλες, με σεβασμό και μεράκι για όλους εσάς. Καθ’ όλη την 

διάρκεια των Γιορτών Παλιάς Πόλης ο σύλλογος μικρασια-

τών σε συνεργασία με παραδοσιακό μουσικό σχήμα δημι-

ουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα παραδοσιακού γλεντιού 

που παραπέμπει σε θύμησες μιας άλλης εποχής. Οι μουσι-

κές από την τουρκόφωνη παράδοση της Καππαδοκίας (που 

υπήρξε κέντρο του ορθόδοξου χριστιανικού μοναχισμού), 

μέχρι την κοσμοπολιτική Σμύρνη (της οποίας τα αρώματα 

συνδυάζουν μοναδικά την Ανατολή με την Δύση), από τις 

παρυφές του Πόντου μέχρι την Ήπειρο και από την Μακε-

δονία και Θράκη μέχρι τα νησιά του Αιγαίου μας όπως επί-

σης και επιλογές από το ρεμπέτικο και λαϊκό ρεπερτόριο, 

παρουσιάζονται με τον πλέον αυθεντικότερο και αρτιότερο 

μουσικά τρόπο από τους χρόνια καταξιωμένους μουσικούς 

του σχήματος το οποίο αποτελείται από: Γιάννη Κατσούλη 

ούτι-τραγούδι, Χρήστο Μπαρτζόπουλο κανονάκι-τραγούδι, 

Γιάννη Πούλιο βιολί, Δημήτρη Παναγούλια κρουστά, Νίκο 

Αγγούση κλαρίνο.
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ΝΕΟΛΑΙ®Α
Ο πολιτιστικός σύλλογος ΝΕΟΛΑΙ®Α, συμμετέχει για τέταρ-

τη χρονιά 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.

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 εκκλη-

σίας Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Καβάκι). Ταξιδεύουμε για 

άλλη μια χρόνια μαζί σας, σε μια εβδομάδα με πολύ μουσι-

κή και μαγικές γεύσεις.

Οδρύσσες
Ο πολιτιστικός σύλλογος Οδρύσσες ιδρύθηκε το 1993, συμ-

μετέχει ενεργά στο Καρναβάλι της Ξάνθης, ενώ τα μέλη του 

συμμετέχουν στις Γιορτές Παλιάς Πόλης από την πρώτη 

χρονιά δημιουργίας τους μέχρι σήμερα. Αγόρια και κορί-

τσια με πολύ κέφι και μεράκι σας περιμένουν να δοκιμάσε-

τε τους ντόπιους χειροποίητους μεζέδες και το καλό κρασί.

Π.Α.ΚΕ.ΘΡΑ.
Το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης θα συμμετέχει, 

πέραν από το σταθερό του πρόγραμμα προσφοράς δείπνου 

σε συνθήκες ευπρεπείς, με έκθεση αρχιτεκτονικών σχεδί-

ων της Λιβαδιώτισσας αρχιτέκτονος Άννας Ψωμά με θέ-

ματα από την Ξάνθη, την Κωνσταντινούπολη την Ανατολική 

Θράκη και τη Μικρασία.

Ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
Πηγαδίων 
Από το 2011 στην Ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πη-

γαδίων συλλογικά προσπαθούμε για την αναζήτηση και 

διατήρηση της παράδοσης. Μέσα από την παράδοση μα-

θαίνουμε πρώτα το εμείς και μετά το εγώ, χωρίς να καταρ-

γείται η προσωπική μας αυτοσυνειδησία και τελικά, προ-

σπαθώντας να σώσουμε την παράδοση μας, ανακαλύψαμε 

ότι αυτή θα σώσει εμάς. Συμμετέχοντας και φέτος ενεργά 

στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης θα προσφέρουμε στις 

Γιορτές Παλιάς Πόλης παραδοσιακά προϊόντα του χωριού 

μας, όπως σπιτικά γλυκά κουταλιού και μαρμελάδες, θερα-

πευτικά βότανα και αφεψήματα, παραδοσιακές χειροτεχνί-

ες οικιακής χρήσεως, τραχανά, χυλοπίτες κ.α.

Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης 
Ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης, δημιούργημα των προ-

σφύγων και της πρώτης γενιάς απογόνων Ποντίων της 

Ξάνθης, δραστηριοποιείται στον Νομό μας από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1950, στην αρχή ως παράρτημα του σω-

ματείου «Παναγία Σουμελά», στην συνέχεια ως σύλλογος 

«Παναγία Σουμελά» και με την σημερινή του μορφή από 

το 1974, με βασική επιδίωξη να διατηρήσει και να μετα-

δώσει την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του 

αλησμόνητου Πόντου μας, στις  νεότερες γενιές. Στην ιδιό-

κτητη πενταόροφη πολιτιστική του κυψέλη, που κατασκευ-

άσθηκε από το υστέρημα των Ξανθιωτών Ποντίων και μη, 
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διατηρεί ποικίλα τμήματα όπως τμήμα Νεολαίας, Γυναικών, 

Χορωδίας, εκμάθησης Ποντιακών παραδοσιακών χορών, 

Ποντιακής διαλέκτου, Ποντιακής κουζίνας, λύρας, τμήμα 

θεάτρου, βιβλιοθήκης, κ.ά. Συμμετέχει για 7η συνεχή χρο-

νιά στις Γιορτές Παλιάς Πόλης, στην οδό Λευκού  Πύργου 

και Χασιρτζόγλου (στο πάρκινγκ) και σας καλεί στο  στέκι 

του για 8 μοναδικές βραδιές.

Καλώς να ορίσετε!

Πρωτοπόροι Λεύκης Ξάνθης 
Η πόλη με τα χίλια χρώματα, η Ξάνθη,  μας δανείζει την 

παράδοση, ενώ  το μεράκι και η ψυχή των Θρακών, μας 

δωρίζει την έμπνευση. Από τις τέχνες και τα γράμματα, πη-

γάζει η αστείρευτη δημιουργία, ενώ το πνεύμα και η καρδιά 

μας λατρεύει τον πολιτισμό. Ότι πιο πολύτιμο, ότι πιο αξιο-

θαύμαστο, στη γη του Ορφέα. Όπως η ίδια η χαρά της ζωής, 

που θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Γιατί, εκεί που 

οι σχέσεις των ανθρώπων είναι αληθινές, εκεί γεννιέται 

πολιτισμός. Πολιτισμός που προσφέρεται σε όσους ξέρουν 

να τον εκτιμήσουν. Εμείς οι Πρωτοπόροι μάθαμε αν όχι να 

δημιουργούμε πρωτογενή πολιτισμό, τουλάχιστον … να τον 

εκτιμούμε.

Ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός σύλλογος Πρωτοπόροι 

Λεύκης, συμμετέχοντας όπως κάθε χρόνο στις Γιορτές Πα-

λιάς Ξάνθης, δημιούργησε δίπλα στο χαρακτηριστικό νε-

ρόμυλο του Λημνίου έναν ξεχωριστό, φιλόξενο χώρο για 

κεφάτες βραδιές, με καθημερινά ζωντανά μουσικά σύνολα. 

Μικροί και μεγάλοι εθελοντές, με μεράκι και δημιουργική 

διάθεση, συμμετέχουν στην οργάνωση μιας πανδαισίας 

ακουσμάτων, αισθήσεων και γεύσεων. Σας προτείνουμε 

λοιπόν, αφού περιηγηθείτε από νωρίς στα σοκάκια της πα-

λιάς πόλης και θαυμάσετε την αρχοντιά που εκπέμπουν, να 

κατηφορίσετε στο στέκι μας για να γευτείτε τις ποιοτικό-

τερες γευστικές δημιουργίες, αλλά και να απογειώσετε το 

κέφι σας, χορεύοντας στους ρυθμούς του μουσικοχορευτι-

κού μας προγράμματος, που θα σας ξεναγήσει σε μονοπά-

τια μουσικά και θα σας χαρίσει λίγες αλησμόνητες στιγμές 

ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης. 

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 βρά-

δυ.

Σύλλογος Γυναικών Ν. Ξάνθης
Αναζητάτε τα λαχταριστά μας χατσαπούρι ή τα παραδοσι-

ακά πιροσκί; Ο Σύλλογος Γυναικών Ν. Ξάνθης και φέτος 

πιστός στο ραντεβού με την παράδοση και την γεύση, σας 

περιμένει στο στέκι του στο πεζοδρόμιο του Λιμνίου, για να 

γευτείτε και να μαγευτείτε!
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Σύλλογος Γυναικών Γενισέας Ν. Ξάνθης
Ο Σύλλογος Γυναικών Γενισέας Ν. Ξάνθης συμμετέχει στις 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης 2019 

με την παρασκευή και πώληση παραδοσιακών εδεσμάτων 

(πιροσκί και ωτία).

Σύλλογος για την προστασία 
και αναβίωση της παλιάς Ξάνθης 
Στη νέα έδρα του Συλλόγου στην Ι. Σγουρού 8 απέναντι από 

το καφέ Μπλε, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και δρά-

σεις όπως: Έκθεση φωτογραφίας «Τα ωραία και τα άσχημα: 

Κατοικίες που ανεγέρθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Πα-

λιά Ξάνθη», μουσικές βραδιές «Όπως παλιά» χωρίς μικρο-

φωνικές, Νεροπιστολοπόλεμος για μικρούς και μεγάλους 

και άλλες.

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού είναι εθελοντική οργάνωση 

νέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό τη διαπαι-

δαγώγηση των παιδιών και των εφήβων ώστε να εξελι-

χθούν 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 δημιουρ-

γικά μέλη της κοινωνίας.

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 
Οι Πρόσκοποι Ξάνθης καλούν όλους τους επισκέπτες να 

περάσουν αξέχαστες βραδιές μαζί τους μέσα σ’ ένα ειδυλ-

λιακό περιβάλλον, μέσα στο πράσινο, όπως οι αυλές των 

σπιτιών της παλιάς εποχής (Βασ. Σοφίας), 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 31 Αυγούστου  

μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2019 και υπόσχεται πολύ γλέντι, χορό 

και τραγούδι. Ελάτε όλοι να γλεντήσουμε παρέα, να γευ-

τούμε μοναδικούς και εκλεκτούς μεζέδες και να απολαύ-

σουμε μαζί υπέροχες και μοναδικές βραδιές. Θα χαρούμε 

να σας έχουμε κοντά μας. Μουσική επιμέλεια: μαέστρος Σ. 

Καρά.

Σπάρτακοι 82’
Ο πολιτιστικός σύλλογος Σπάρτακοι 82’ με την έντονη Πολι-

τιστική δραστηριότητά του στην πόλη μας, όπως κάθε χρό-

νο έτσι και φέτος δίνει το έντονο παρόν του και στις Γιορτές 

Παλιάς Ξάνθης. Με το κέφι και τη ζωντάνια των μελών μας, 

σας περιμένουμε και φέτος στην όμορφη και γραφική αυλή 

του 5ου Παιδικού Σταθμού, στην Πλατεία Μητροπόλεως, 

όπου με πολύ μεράκι στήσαμε το στέκι μας με φιλική δι-

άθεση, πλούσιους μεζέδες, πολύ μουσική και περιποίηση.

Σας περιμένουμε να γλεντήσουμε μαζί, όπως εμείς ξέρου-

με.



Σύλλογος Ποντίων χορευτών 
«Τραντέλλενες» 
Ο σύλλογος Ποντίων Χορευτών Ξάνθης «Τραντέλλενες» 

σας προσκαλεί στα 8α Παρακάθια-Μουχαμπέτια, στο Λη-

μνίο της Ξάνθης, από το Σάββατο 31 Αυγούστου έως και το 

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019, για ένα μαραθώνιο ποντια-

κής διασκέδασης.

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης 
Ο παλαιότερος και πολυπληθέστερος πολιτιστικός φορέας 

της περιοχής μας, προσφέρει εδώ και έξι δεκαετίες μια 

ιδιαίτερη γεύση πολιτισμού. Στόχος της είναι να ισορρο-

πεί 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 κτήρια της Ξάνθης, όπου 

στεγάζει και τις περισσότερες από τις δραστηριότητές της. 

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.
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Σύλλογος     Υπεύθυνος    Τηλέφωνο
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων    Κλαίρη Τσίγγα    6936541943

      Άκης Παρχαρίδης    6981618198

Κατασκηνωτές     Ανέστης Κουτσούδης   6936974386

Σπάρτακοι 82΄     Μανώλης Αποκορωνιοτάκης   6987102008

Οδρύσσες     Γεώργιος Ταγκλής    6978007107

Εργαζομένων ΣΕΚΕ     Παναγιώτης Χαλκίδης   6946067932

Κάβειροι      Βασίλης Βερβερίδης   6977235955

Άνοιξη      Μίμης Μίλκογλου    6932417070

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού    Φούλη Ηλιάδου    6946020112

Βάτραχοι      Μιχάλης Τσέπελης    6942840233

Βίστωνες      Άννα Aquino-Δήμητσα   6937414652

Απαράδεκτοι     Ερασμία Μεταξά    6909944443

Εβριτών Ξάνθης     Απόστολος Πολυμένης   6937219384

Μικρασιατών Ν. Ξάνθης     Γόνη Βλαχοπούλου    6980014663

Ποντίων Ν. Ξάνθης     Γιώργος Χαραλαμπίδης   6987266928

Κιμμερίων «Ο Αμφέραος»    Δέσποινα Μπουγιουκλή   6932399693

Η Θράκη      Βαγγέλης Δωρόπουλος   6972275052

Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης    Γεώργιος Μπίκος    6944876300

Γονέων και Κηδεμόνων

Ατόμων με Αναπηρία    Γλυκερία Νότα    6940822555

Νεολαί®α     Ευάγγελος Κελγιώργης   6987104944

Ποντίων «Τραντέλλενες»    Δημήτρης Τερζανίδης   6973382036

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης    Ισιδώρα Βουλκίδου   6944676296

Λύκειο των Ελληνίδων    Ευτέρπη Στάντσιου    6974586742

Κρητική Αδελφότητα    Βασίλης Διαμάντης    6975869100

Ο Άτλας      Γιάννης Δαλακούρας   6948728081

Ξενιτεμένοι     Βασίλης Μπαρσεγιαννίδης   6937141103

Λεύκης «Οι Πρωτοπόροι»    Δημήτριος Τέτος    6936545658

ΠΑΣ Αντίκας     Ιορδάνης Γιαννακίδης   6984158640

Συλλ. Κυπρίων Ν. Ξάνθης    Ελένη Χατζηγεωργίου   6977458109

Π.Α.ΚΕ.ΘΡΑ     Άγγελος Σαββανίδης   6945805486

Σύλλογος για την προστασία 

και την αναβίωση της παλαιάς Ξάνθης   Κων/νος Κουρτίδης   6973246247

Παράδοση      Παναγιώτης Αμβροσιάδης   6973177815

Υπεύθυνος Υγειονομικής Κάλυψης:
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός   Γιώργος Μπρατίδης    6981895807
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Πληροφορίες 
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 
e-mail: eventskpdx@gmail.com 
τηλ. 2541073640, 2541072554

www.cultureofxanthi.gr
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