Σν Κέληξν Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή
δηνξγαλώλνπλ ηηο Γηνξηέο Παιηάο Ξάλζεο 2016 πνπ θέηνο ζπκπιεξώλνπλ είθνζη
έμη (26) ρξόληα δσήο.
Γηα πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζηα ηειέθσλα: 2541073640 & 2541072554, ή ζηελ
ηζηνζειίδα www.paliapoli.gr

Τγεηνλνκηθή θάιπςε
Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο – ψκα Δζεινληψλ ακαξεηηψλ θαη Γηαζσζηψλ,
Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Ξάλζεο
Σν ψκα Δζεινληψλ ακαξεηηψλ θαη Γηαζσζηψλ Ξάλζεο ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ
ηαπξνχ, αλαιακβάλεη θαη θέηνο ηελ πγεηνλνκηθή θάιπςε (δει. παξνρή πξψησλ
βνεζεηψλ θαη δηαθνκηδή ζην Ννζνθνκείν) ησλ Γηνξηψλ Παιηάο Ξάλζεο. Ζ Κεληξηθή
Τγεηνλνκηθή Μνλάδα θαη ην φρεκα ηνπ ψκαηνο ζα βξίζθνληαη ζηελ Πιαηεία
Μεηξνπφιεσο, ελψ φιε ε Παιηά Πφιε ζα ρσξηζηεί ζε νρηψ (8) Σνκείο, νη νπνίνη ζα
απνηεινχληαη απφ νκάδεο ακαξεηηψλ θαη Γηαζσζηψλ πνπ ζα δίλνπλ επηηφπνπ ηηο
πξψηεο βνήζεηεο ζε φζνπο ηηο έρνπλ αλάγθε ή ζα πξαγκαηνπνηνχλ ηε δηαθνκηδή ζην
Ννζνθνκείν ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν Ξάλζεο.
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ΓΗΟΡΣΔ ΠΑΛΗΑ ΞΑΝΘΖ 2016
Πάκε Ξάλζε. Πάκε Γηνξηέο Παιηάο Πφιεο. Να νκνξθχλνπκε ηηο ηειεπηαίεο
θαινθαηξηλέο λχρηεο, λα δήζνπκε κηα δηαθνξεηηθή εκπεηξία θαη κηα πλνή αηζηνδνμίαο
θαη ραξάο!
Πάκε λα ζηγνηξαγνπδήζνπκε, λα ρνξέςνπκε θαη λα απνιαχζνπκε παξαζηάζεηο θάησ
απφ ηνλ έλαζηξν νπξαλφ θαη λα δήζνπκε φινη ηε καγεία ηνπ απνπλένπλ νη γηνξηέο.
Αο μεράζνπκε γηα ιίγν θάζε ζθνηνχξα, θάζε έλλνηα θαη αο δηαζθεδάζνπκε.
Δγγχεζε γηα φια απηά, νη θηιφμελνη θάηνηθνη ηεο Ξάλζεο, πνπ παξακέλνπλ πηζηνί
ζηελ ηζηνξία πνπ θνπβαιάεη ζηηο πιάηεο ηεο απηή ε γε. Δίλαη αλνηρηνί ζε θάζε ηη λέν
θαη δεκηνπξγηθφ, ζε αμίεο θαη ηδαληθά, ζηελ αμηνδήιεπηε θαη πξαγκαηηθά
παξαδεηζέληα θχζε ηεο, ζηα ήζε θαη ζηα έζηκα θαη ηφζα άιια.
ινη εδψ. ηελ Ξάλζε, πνπ ζηα δχζθνια κα θαη ζηα φκνξθα νη άλζξσπνί ηεο
μέξνπλε λα θξαηάλε ν έλαο ην ρέξη ηνπ άιινπ, λα ζπζπεηξψλνληαη θαη λα
ζπλεξγάδνληαη, γηαηί ε αγάπε ηνπο γηα ηνλ ηφπν μεπεξλά θάζε εκπφδην θαη ελψλεη.
Δδψ ζηελ Ξάλζε, ε θιφγα ηεο κλήκεο θαηά ηεο ιήζεο παξακέλεη άζβεζηε, γη‟ απηφ
είλαη θαη επινγεκέλνο ηφπνο. Απηή ε θιφγα, κε ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ηνπ Γήκνπ
Ξάλζεο, ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ, αιιά θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, ησλ
εζεινληψλ θαη ησλ Ξαλζησηψλ είλαη πνπ θέξλεη έλα κνλαδηθφ, δεκηνπξγηθφ
πνιηηηζκηθφ απνηέιεζκα θαη κηα ηδηαίηεξε εθηίκεζε.
Πάκε Ξάλζε γηα λα πεξπαηήζνπκε ηα ζνθάθηα ηεο παιηάο πφιεο καο θαη λα
ηξαγνπδήζνπκε ζηα θαιληεξίκηα ηεο ηελ ίδηα ηελ δσή, ηελ αγάπε θαη ηελ
αηζηνδνμία, λα δηαζθεδάζνπκε θαη λα γλσξίζνπκε θαιχηεξα ηηο νκνξθηέο θαη ηα
αμηνζέαηα ηεο, πάκε γηα λα δήζνπκε ζηηγκέο κνλαδηθέο.
ΠΑΜΔ ΣΖΝ ΞΑΝΘΖ ΛΟΗΠΟΝ ΠΟΤ ΟΛΟΗ ΑΓΑΠΑΜΔ!

Ο Γήκαξρνο Ξάλζεο
Υαξάιακπνο Αζ. Γεκαξρφπνπινο
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Μήλπκα ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ΑΜ-Θ Γηψξγνπ Παπιίδε.
Ζ Παιηά Πφιεο ηεο Ξάλζεο δσληαλεχεη μαλά.
26 ρξφληα γηνξηέο παξάδνζεο θαη πνιηηηζκνχ δίλνπλ ηε δηθή ηνπο λφηα ραξάο θαη
δηαζθέδαζεο ζηνλ ηφπν απηφ.
Γηνξηέο κνλαδηθέο ζε πξσηνηππία, ζπλδένπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, ηελ παξάδνζε,
ηα ήζε θαη ηα έζηκα, κέζα απφ ήρνπο, ρνξνχο, δξψκελα, εθζέζεηο θαη πνηθίιεο
ζεκαηηθέο δξάζεηο πνπ κέλνπλ αμέραζηεο ζην λνπ θαη ηελ θαξδηά ησλ ρηιηάδσλ
επηζθεπηψλ.
Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ θαηνίθσλ, παηδηψλ θαη ελειίθσλ είλαη πξαγκαηηθά
εθπιεθηηθή θαη ε ελεξγνπνίεζή ηνπο ζ‟ απηέο ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο
είλαη ε απάληεζε ζην κέιινλ ηεο ρψξαο. Γηαηί ηαπηφρξνλα απνηεινχλ έλα ηζρπξφ
κέζν ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Πφιεο ηεο Ξάλζεο θαη ηεο Πεξηθέξεηάο καο κε
ζεκαληηθή ηφλσζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηεο.
Να πεξάζεηε αμέραζηεο ζηηγκέο.

Ο Πεξηθεξεηάξρεο ΑΜ-Θ
Γηψξγνο Παπιίδεο
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Μήλπκα ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο Π.Δ Ξάλζεο Κσλζηαληίλνπ Εαγλαθέξε.
Οη γηνξηέο ηεο Παιηάο Πφιεο ηεο Ξάλζεο, έλα ηδηαίηεξν πνιηηηζηηθφ γεγνλφο
απνηεινχλ πιένλ ζεζκφ άξξεθηα δεκέλν κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο πφιεο. Σα θαληαζηηθά
κνλνπάηηα, ηα πνιχρξσκα ζνθάθηα, δεκηνπξγνχλ έλα καγηθφ ηφπν πνπ ζαο κεηαθέξεη
πίζσ ζηνλ ρξφλν θαη πξνθαιεί ζαπκαζκφ γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο Παιηάο Πφιεο
ηεο Ξάλζεο.
Οη κνπζηθέο ηαμηδεχνπλ κέζα ζηελ πφιε, απφ ηηο δηάθνξεο ζθελέο πνπ παίδνπλ φια
ηα είδε κνπζηθήο. Οη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη ηεο Ξάλζεο, δεκηνπξγνχλ κηα ραιαξή
αηκφζθαηξα πνπ ζε θάλεη λα ληψζεηο ακέζσο κέινο ηεο παξέαο. ιε ε πφιε
δηαζθεδάδεη ζαλ κηα παξέα. Μηα παξέα ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ επηζθέπηεο απφ φιε
ηελ Διιάδα θαη φρη κφλν.

Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ Ξάλζεο
Κσλζηαληίλνο Εαγλαθέξεο
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Κάιεζκα ηνπ Πξνέδξνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο Παζράιε Λχξαηδε.
ηελ παλέκνξθε πφιε ηεο Ξάλζεο, ζηελ βαζίιηζζα ηεο Θξάθεο, γηα αθφκε κηα
ρξνληά, ε 26ε γηα ηελ αθξίβεηα, δηνξγαλψλνληαη νη Γηνξηέο Παιηάο Πφιεο.
ε κηα κνλαδηθή θαη γξαθηθή πεξηνρή κε ππέξνρα ζνθάθηα, κε θηινμελνχκελνπο θαη
πάληα ρακνγειαζηνχο αλζξψπνπο, απφ ηηο 3 έσο ηηο 10 επηεκβξίνπ ζα βηψζνπκε
αλεπαλάιεπηεο ζηηγκέο κε παξαδνζηαθέο κνπζηθέο αιιά θαη δηαθνξεηηθά κνπζηθά
αθνχζκαηα πνπ ζα καο κεηαθέξνπλ ζε φλεηξα κηα άιιεο επνρήο φπνπ ε θξίζε ησλ
ηειεπηαίσλ εηψλ καο έθαλε λα μεράζνπκε.
ινη καδί ινηπφλ αο δηαζθεδάζνπκε, ρνξέςνπκε θαη αο μεράζνπκε έζησ θαη ιίγν ηα
πξνβιήκαηά καο.
αο πεξηκέλνπκε…
Παζράιεο Λχξαηδεο
Πξφεδξνο
Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΠΞ 2016
άββαην 3 επηεκβξίνπ 2016
Κεληξηθή θελή - Πιαηεία Μεηξνπόιεσο
20:30 Δπίζεκε έλαξμε ησλ Γηνξηώλ Παιηάο Ξάλζεο από ηνλ Γήκαξρν Ξάλζεο
Υαξάιακπν Γεκαξρόπνπιν
πλαπιία Άγγεινο θαη ηέιηνο Γηνλπζίνπ
Ο Άγγεινο θαη ν ηέιηνο Γηνλπζίνπ ηηκνχλ ηελ θαιιηηερληθή πνξεία ηνπ παηέξα ηνπο
θαη εξκελεχνπλ ηηο θνξπθαίεο ιατθέο επηηπρίεο ηνπ.
Έλα πινχζην κνπζηθφ πξφγξακκα αθηεξσκέλν ζηνλ κεγάιν εξκελεπηή ηξάην
Γηνλπζίνπ. Μηα κνπζηθή ζπλάληεζε γεκάηε αλακλήζεηο απφ ηα αμέραζηα ηξαγνχδηα
ηνπ, φπσο: «Άθνπ βξε θίιε», «Βξέρεη θσηηά ζηε ζηξάηα κνπ», «Σα πήξεο φια», «Ο
αινληθηφο», «Με ζθφησζε γηαηί ηελ αγαπνχζα», «Δγψ ν μέλνο» θαη άιια ....
Λανγξαθηθό & Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο
11:00 Party κε ηνπο παξαγσγνύο ηνπ Ράδην Ξάλζε
Οη κνπζηθνί παξαγσγνί ηνπ Ράδην Ξάλζε 93,5 νξγαλψλνπλ ην πάξηπ ζηελ απιή κε ηα
Υακάκ. Σν http://www.radioxanthi.gr/Ράδην Ξάλζε 93,5 είλαη ην πνιηηηζηηθφ
ξαδηφθσλν ηεο πφιεο. Απφ ην 1988 ζπκκεηέρεη ζηελ πνιπθσλία ζηα FM. Πνιιή θαη
επηιεγκέλε κνπζηθή, (θιαζζηθή, jazz, παξαδνζηαθή θαη έληερλε) αμηφινγεο
ηνπνζεηήζεηο, ζπλεληεχμεηο, απφςεηο θαη ζρφιηα πνπ βειηηψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο
πφιεο. ήκεξα, ζπλερίδεη λα θαηέρεη κηα απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ
αθξναηψλ.
Οξγάλσζε: ΦΔΞ
Λανγξαθηθφ & Ηζηνξηθφ Μνπζείν Ξάλζεο – Ράδην Ξάλζε 93,5
πίηη πνιηηηζκνύ ΦΔΞ
16:00 Capoeira – εκηλάξην Η
To Δξγαζηήξην Capoeira ηεο ΦΔΞ νξγαλψλεη ζεκηλάξην Capoeira κε ηνλ Mestre
Pitbull απφ ην Group Jacobina Arte ηεο Θεζ/ληθεο, ην άββαην 3 θαη ηελ Κπξηαθή 4
Απγνχζηνπ. Πιεξνθνξίεο εγγξαθέο ζην 2541025421 & 6938886605.
Σν εξγαζηήξη capoeira ηεο Φ.Δ.Ξ. μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, είλαη θνκκάηη
ηνπ Groupo International Jacobina Arte κε ηδξπηή ην Mestre Pitbull απφ ηελ Bahia,
Βξαδηιία θαη έρεη παξνπζία ζε 6 ρψξεο.
Ζ Capoeira είλαη κηα κνλαδηθή ηέρλε ηνπ Βξαδηιηάληθνπ πνιηηηζκνχ πνπ ζπλδπάδεη
κνπζηθή, ρνξφ, κάρε, αθξνβαηηθά, θηινζνθία, θνπιηνχξα θαη απηνάκπλα. Δίλαη κηα
απφ ηηο πην νινθιεξσκέλεο εθθξάζεηο πνπ ζπλαληψληαη ζην ρψξν ησλ πνιεκηθψλ
ηερλψλ. Γεκηνπξγήζεθε πξηλ 400 ρξφληα ζηε Βξαδηιία απφ Αθξηθαλνχο ζθιάβνπο,
θαη έθηνηε έρεη αθνινπζήζεη ηε θπζηθή πνξεία ηεο εμέιημεο αλάινγα κε ηηο
θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεηψπηζε ζ ηε δηαδξνκή
ηεο.
Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Δξγαζηήξην Capoeira.
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Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Ξάλζεο "Υξήζηνο Παπιίδεο"
Οξθέσο θαη Πηλδάξνπ, Παιηά Ξάλζε ηει. 2541076363
19:00 Δγθαίληα Δθζέζεσλ
2νο όξνθνο
Ηεξά Μεηξόπνιηο Ξάλζεο θαη Πεξηζεσξίνπ - ύιινγνο Κππξίσλ Ν. Ξάλζεο
Έθζεζε θσηνγξαθίαο
Σα Θξεζθεπηηθά κλεκεία ζηελ θαηερόκελε Κύπξν - όςεηο θαη πξάμεηο κηαο
ζπλερηδόκελεο θαηαζηξνθήο.
Δγθαίληα έθζεζεο απφ ην εβαζκηφηαην Μεηξνπνιίηε Ξάλζεο θ.θ. Παληειεήκνλα,
παξνπζία θαη ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο έθζεζεο θ. Υαξάιακπνπ Υνηδάθνγινπ πνπ ζα
θάλεη εηδηθή ελεκέξσζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο.
Γηνξγάλσζε: Ηεξά Μεηξφπνιε Ξάλζεο θαη Πεξηζεσξίνπ - χιινγνο Κππξίσλ Ν.
Ξάλζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Βήκα Θξεζθεηψλ θαη Πνιηηηζκψλ ηεο Ηεξάο Μνλήο
Κχθθνπ.
Κεληξηθή Αίζνπζα
Έθζεζε Εσγξαθηθήο
Μελεζίδεο Ησάλλεο
Κξπσλάο .
1νο όξνθνο
Μηθξή Αίζνπζα
 αξξή Γεσξγία Αγηνγξαθία
 Οκαδηθή Έθζεζε Εσγξαθηθήο
Αύιεηνο Υώξνο
Καιιηηέρλεο εθζέηνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο.
Λανγξαθηθό & Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο
19:30 «Φειά ηα ρέξηα κόλν ζηε δσή θαη ζηε ραξά»
ηελ απιή ηνπ Ηζηνξηθνχ θαη Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ Ξάλζεο ζα ζαο πεξηκέλνπκε
γηα λα παηρληδίζνπκε κε ηηο ηζηνξίεο πνπ έρεη ζθαξψζεη ε ζπγγξαθέαο θα Έιελα
Αξηδαλίδνπ. Με ην ζχλζεκα «Φειά ηα ρέξηα κφλν ζηε δσή θαη ζηε ραξά»
«O Σδίκεο ζην ζρνιείν θνπβαιάεη όπια πνπ θαηαζθεπάδεη. ηα δηαιείκκαηα ηνπ αξέζεη
λα ηξνκάδεη ηε Μαιέλα, λα θνβίδεη ηε Θενθίιε θαη λα θάλεη ηελ Αθξνδίηε λα θιαίεη.
Σα άιια παηδηά ηνλ απνθεύγνπλ. Μόλν ε Μαιέλα θαη ν Πεξηθιήο κπαίλνπλ κπξνζηά
ηνπ θαη πξνζπαζνύλ λα ηνπ αιιάμνπλ ζπλήζεηεο ώζηε λα ζηακαηήζεη λα θσλάδεη
ζπλερώο: «Ψειά ηα ρέξηα αιιηώο ζα ζαο ηελ αλάςσ». Θα θαηαθέξνπλ, άξαγε, λα
ληθήζνπλ ηνλ θόβν πνπ πξνζπαζεί λα πξνθαιέζεη ζε όινπο ν Σδίκεο;»
Να κελ ιείςεη θαλείο, κεγάινη θαη κηθξνί ζηελ φκνξθε απιή, γηαηί νη ηζηνξίεο θαη
ηα παξακχζηα δελ είλαη κφλν γηα κηθξά παηδηά!
Οξγάλσζε: ΦΔΞ,
Λανγξαθηθφ & Ηζηνξηθφ Μνπζείν Ξάλζεο, Βηβιηνπσιείν Ππξγειή.
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Γίθηπν Λόγνπ θαη Πξάμεο
19:30 Θεαηξάθη ζην Μνλνπάηη ηεο Εσήο
«Από ην Κάζηξν ηεο Θξαθηάο, ζηα βήκαηα ηνπ Οξθέα»
Σν Γίθηπν Λφγνπ θαη Πξάμεο ππνδέρεηαη ην Γηδπκφηεηρν.
Μία βξαδηά ζηελ αχξα ηεο κνπζηθήο, ηεο πνίεζεο, ηεο ιανγξαθίαο, ηεο ηζηνξηθήο
κλήκεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Καζηξνπνιηηείαο ηνπ Γηδπκνηείρνπ.
Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ Ηζηνξηθνχ θαη Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Γηδπκνηείρνπ
«ΚΑΣΡΟΠΟΛΗΣΔ – Γλψζε θαη Γξάζε» θαη ηνπ Χδείνπ Βνξείνπ Έβξνπ
«Καξπίδα».
ύιινγνο Δβξηηώλ Ξάλζεο
20:30 Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε κε ηελ «Κνκπαλία ηνπ Λαγνύ»
Ο Λαγφο είλαη έλαο κηθξφο νηθηζκφο ηνπ Γηδπκνηείρνπ κε κφιηο ιίγεο δεθάδεο ςπρέο.
Οη θάηνηθνί ηνπ Παξαπαγγαίνη πξφζθπγεο, απφ ην Μαιθφηο θαη ην Σζαιί ηεο Αλ.
Θξάθεο, ζεσξνχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο ηε κνπζηθή θαη
ην ρνξφ.
Πξφζθαηα δπν απφ ηνπο παιηνχο νξγαλνπαίρηεο ηνπ ρσξηνχ, ν βηνιηληδήο Βαγγέιεο
Μαπξνπδίδεο θαη ν θιαξηληδήο ηαχξνο Περιηβάλεο, πιαηζησκέλνη απφ ηνπο
ζπγρσξηαλνχο ηνπο Κψζηα Κεηζάηε ζηα θξνπζηά θαη ηνλ πνιιά ππνζρφκελν λεαξφ
γθατληαηδή Γηψξγν πκεσλίδε, απνθάζηζαλ λα ζπζηήζνπλ παξαδνζηαθή θνκπαλία
πνπ ζα αλαδείμεη ηα ηξαγνχδηα εθείλα πνπ είηε πξνέξρνληαη απφ ην ρσξηφ ηνπο, είηε
αγαπήζεθαλ, ρνξεχηεθαλ θαη ελζσκαηψζεθαλ ζην πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη ηε κηθξήο
ηνπο θνηλσλίαο.
Οη Δβξίηεο ηεο Ξάλζεο ζαο δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα, καδί κε ηηο κνλαδηθέο γεχζεηο απφ
ληφπηα πξντφληα, λα απνιαχζεηε απηνχο ηνπο ηδηαίηεξνπο κνπζηθνχο, πνπ ζα θέξνπλ
ζην ζπκηθφ καο αλακλήζεηο θαη ρξφληα πνπ φινη αλαπνινχκε… Θα καο μππλήζνπλ
κλήκεο απφ ηα ρσξηά καο θαη ηα παλεγχξηα καο..
ύιινγνο Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο
ηέθη πι. Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο (Λεπθνχ Πχξγνπ & Υαζηξηδφγινπ ζην Parking)
Πνληηαθή βξαδηά κε ηνλ Κψζηα Καινχζε ζηε Λχξα θαη ην Σξαγνχδη.
ύιινγνο αξαθαηζάλσλ Ξάλζεο «Ο Λεπεληώηεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνλ Γηψξγν Γξαβάλε
Κιαξίλν: Βαγγέιεο Σζηιηγγίξεο
ύιινγνο Πνληίσλ Υνξεπηώλ Ξάλζεο «Σξαληέιιελεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο Γηψξγν Οξθαλίδε θαη Αληψλε Νηθεθνξίδε
Πνιηηηζηηθόο Λανγξαθηθόο ύιινγνο «Ζ Θξάθε»
Θξείθηνο ήρνο. Νέα παηδηά κε ζπλείδεζε ζηελ παξάδνζε καο ηαμηδεχνπλ ζε κνπζηθέο
ηνπ ηφπνπ καο!!!
Ζξαθιήο Φσκαδφπνπινο - γθάηληα
Γηψξγνο Παπαδφπνπινο - θξνπζηά
Αιέμαλδξνο Κνθθαιίδεο - ζξαθηψηηθε ιχξα
Σάζνο Γαζθαιφπνπινο – ιανχην
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Πνιηηηζηηθόο Πεξηβαιινληηθόο ύιινγνο Πξσηνπόξνη Λεύθεο Ξάλζεο
Ο Γηάλλεο Γνχθνγινπ (θηζάξα), ν Ζιίαο Μαπξνιηφο (θσλεηηθά) θαη ν Βαγγέιεο
Μαπξνιηφο (Μπνπδνχθη) είλαη εδψ θαη ρξφληα έλα θαηαμησκέλν ζρήκα, κε απίζηεπηα
ειθπζηηθφ ξεπεξηφξην πνπ απαξηίδεηαη απφ παιηά ιατθά αιιά θαη ξεκπέηηθα
ηξαγνχδηα πνπ γξάςαλ ηζηνξία ζην ειιεληθφ πεληάγξακκν. ζνη ηπρεξνί βξεζνχλ
θνληά καο, ζα απνιαχζνπλ ην απζεληηθφ ηαιέλην θαη ην θέθη πνπ βγάδνπλ.
ύιινγνο Μηθξαζηαηώλ Ν. Ξάλζεο, «Αιεζκόλεηεο Παηξίδεο»

ην ζηέθη ηνπ πιιφγνπ Μηθξαζηαηψλ, Ησαθείκ γνπξνχ απέλαληη απν
ην παξεθθιήζην ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο (πάλσ θαη πίζσ απν ην θαθέ
Μπιε), παξαδνζηαθφ γιέληη κε κνπζηθέο απφ φιε ηελ Διιάδα θαη
ζπλέρεηα κε ξεκπέηηθν-ιατθφ πξφγξακκα θαη απζεληηθέο ιηρνπδηέο θαη
εδέζκαηα ηεο αλαηνιήο.

Κπξηαθή 4 επηεκβξίνπ 2016
Κεληξηθή θελή - Πιαηεία Μεηξνπόιεσο
20:30 πλαπιία Νίθνο Εσηδάθεο
Σν φλνκα, ηνπ γελλεκέλνπ θαη κεγαισκέλνπ ζηα Υαληά, Νίθνπ Εσηδάθε είλαη
γλσζηφ ζηνπο θίινπο ηεο Κξεηηθήο κνπζηθήο απφ ην 1978 φηαλ μεθίλεζε λα
αζρνιείηαη κε ηελ ιχξα εξαζηηερληθά (επαγγεικαηηθά απφ ην 1981). Απφ ην 1985
κπαίλεη ζηελ δηζθνγξαθία κε ην πξψην ηνπ δίζθν ν νπνίνο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ Μηράιε Σδνπγαλάθε θαη ηνλ Παληειή Κξαζαλάθε κε ηίηιν «Σο΄ αγάπεο ην
ρακπέξη» θη απφ εθεί θη έπεηηα σο θαη ζήκεξα έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ πέληε
πξνζσπηθνχο
δίζθνπο
θαη
πάλσ
απφ
είθνζη
ζε
ζπλεξγαζία.
Τπαίζξηνο Υώξνο έλαληη Γεπέδνπ Α.Ο.Ξ.
11:00 8νο Παλειιήληνο Πνδειαηηθόο Αγώλαο Γξόκνπ Αληνρήο 80,00 ρικ.
«Μηα αθόκα κείδνλα ρεηξνλνκία από έλαλ ρακειόθσλν δεκηνπξγό»
Ο Πνδειαηηθφο χιινγνο Ξάλζεο «Ο Πήγαζνο», ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν
Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ηνλ Γήκν Αβδήξσλ θαη ηνλ Γήκν Σνπείξνπ
δηνξγαλψλνπλ πνδειαηηθφ αγψλα δξφκνπ γηα αζιεηέο κε Γειηίν θαη OPEN.
Ώξα εθθίλεζεο 11:00 π.κ. γηα ηελ θαηεγνξία Αλδξψλ θαη 11:15 π.κ. γηα ηελ ΟΡΔΝ
θαηεγνξία.
H δηαδξνκή ζα είλαη θπθιηθή κε Αθεηεξία ηνλ ρψξν Γεπέδνπ Α.Ο.Ξ, Κεληξηθή
Πιαηεία, Κηκκέξηα, Πεγάδηα, Κφκβνο ΔΒΑΘ, Γεληζζέα, Πεδνχια, Γθηψλα,
Μέιηζζα, Κφκβνο Μαγγάλσλ, Κφκβνο Μπξσδάηνπ, Αξραηνινγηθφο Υψξνο
Αβδήξσλ, Παξαιία Αβδήξσλ, Παξαιία Μάλδξαο, Νεα Κεζζάλε, Κφκβνο Κνπηζνχ,
πδηλή, Πνιχζηηνο, έιεξν, Λεπθφπεηξα, Κηκκέξηα, Ξάλζε, Σεξκαηηζκφο ρψξνο
Γεπέδνπ Α.Ο.Ξ.
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Λανγξαθηθό & Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο, ζηελ απιή κε ηα ρακάκ
11:00 Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ ζηελ παιηά πόιε.
Σν εξγαζηήξην δσγξαθηθήο ηεο ΦΔΞ θαιεί ηνπο κηθξνχο ηνπ θίινπο λα δσγξαθίζνπλ
ζηελ απιή κε ηα ρακάκ. Φνξάκε πξφρεηξα ξνχρα θαη δσγξαθίδνπκε επηθάλεηεο – ηα
ζθηάδηα ηεο απιήο κε ηα ρακάκ.
Σν εξγαζηήξη δσγξαθηθήο ηεο ΦΔΞ νξγαλψλεη θάζε ρξφλν έλα ελδηαθέξνλ
πξφγξακκα γηα κηθξέο ειηθίεο, φπνπ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηή, γλσξίδνπλ
ηνλ ρψξν ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ρξεζηκνπνηψληαο παξαδνζηαθά αιιά θαη ζχγρξνλα
κέζα. ην ηκήκα νη κηθξνί καο ζα γλσξίζνπλ αθφκε ηελ ηέρλε θαη ηελ ηερληθή ηεο
θσηνγξαθίαο, ραξαθηηθήο, γιππηηθήο.
Τπεχζπλε: Μαξθέηα παλνχ – πιεξνθνξίεο ζην ηει 25410 25421
πίηη πνιηηηζκνύ ΦΔΞ
16:00 Capoeira – εκηλάξην ΗΗ
πλερίδνληαη ηα ζεκηλάξηα Capoeira.
Ζ Capoeira είλαη κηα κνλαδηθή ηέρλε ηνπ Βξαδηιηάληθνπ πνιηηηζκνχ πνπ ζπλδπάδεη
κνπζηθή, ρνξφ, κάρε, αθξνβαηηθά, θηινζνθία, θνπιηνχξα θαη απηνάκπλα. Δίλαη κηα
απφ ηηο πην νινθιεξσκέλεο εθθξάζεηο πνπ ζπλαληψληαη ζην ρψξν ησλ πνιεκηθψλ
ηερλψλ. Γεκηνπξγήζεθε πξηλ 400 ρξφληα ζηε Βξαδηιία απφ Αθξηθαλνχο ζθιάβνπο,
θαη έθηνηε έρεη αθνινπζήζεη ηε θπζηθή πνξεία ηεο εμέιημεο αλάινγα κε ηηο
θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεηψπηζε ζηε δηαδξνκή
ηεο.
Πιεξνθνξίεο εγγξαθέο ζην 2541025421 & 6938886605.
Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Δξγαζηήξην Capoeira
ηνλ πνιπρώξν ηνπ Λανγξαθηθνύ & Ηζηνξηθνύ Μνπζείνπ Ξάλζεο,
19:00 Δγθαίληα έθζεζεο «Γεκηνπξγίεο … από ρέξη»
Δηθαζηηθόο πεξίπαηνο ζηελ Παιηά πόιε ηεο Ξάλζεο ΗΗ
Έθζεζε ρεηξνπνίεηνπ θνζκήκαηνο απφ ηηο Γθνπληή Αγγειηθή, Λίηζνπ Γέζπνηλα,
Μαγλήζαιε Μαίξε, Παπαδεκεηξίνπ νθία, Παξαζθειίδνπ Αζελά,
πχξνπ
Παξαζθεπή.
Γηάξθεηα έθζεζεο απφ 4 έσο 11 επηεκβξίνπ 2015.
Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Λανγξαθηθφ & Ηζηνξηθφ Μνπζείν Ξάλζεο
πίηη πνιηηηζκνύ ΦΔΞ
20:00 Lindy Hop (Swing)
Σν Lindy Hop Xanthi - ΦΔΞ μεθηλά γηα πέκπηε ρξνληά θαη πάιη καζήκαηα ζην πίηη
Πνιηηηζκνχ ηεο ΦΔΞ! Μπεο θη εζχ ζην καγηθφ θφζκν ηνπ swing κε έλα δσξεάλ
δνθηκαζηηθφ κάζεκα ζηηο 20:00 – 21.00 ζην πίηη Πνιηηηζκνχ! Ακέζσο κεηά ζα
αθνινπζήζεη πάξηπ κε ηελ θαιχηεξε swing κνπζηθή θαη πνιχ ρνξφ!
Δξγαζηήξη Lindy Hop [Swing]
To Lindy Hop είλαη ν ρνξφο ζηε swing κνπζηθή. Δίλαη ην πξψην απφ φια ηα είδε
Swing ρνξνχ πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ Big Band Swing
Music ησλ δεθαεηηψλ 1920 έσο 1940…
Τπεχζπλε εξγαζηεξίνπ: Γεσξγία Βαζηιεηάδνπ 6981223204
Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Δξγαζηήξη Lindy Hop [Swing]
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Γίθηπν Λόγνπ θαη Πξάμεο
20:00 Θεαηξάθη ζην Μνλνπάηη ηεο Εσήο
Αλνηθηή πξόζθιεζε ζε λένπο επηζηήκνλεο, θαιιηηέρλεο θαη δεκηνπξγνύο
Απφ ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ (2010) ην Γίθηπν Λφγνπ θαη Πξάμεο ππεξεηεί ηελ ηδέα
λα ζπληνληζηνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ νη λένη επηζηήκνλεο θαη δεκηνπξγνί ηεο πφιεο
θαη ηεο πεξηνρήο καο. Να εξγαζηνχκε θαη λα ζπλεξγαζηνχκε ψζηε λα δείμνπκε ην
πξφζσπφ καο θαη ηηο δπλαηφηεηέο καο. ε πξνεγνχκελεο πξνζθιήζεηο καο
αληαπνθξίζεθαλ αξθεηνί/αξθεηέο, κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαζηήθακε κε ζεηηθά
απνηειέζκαηα.
Απηέο ηηο κέξεο ζεσξνχκε πσο είλαη πάιη επθαηξία λα θνπβεληηάζνπκε απφ θνληά.
ζνη/φζεο ζέινπλ, κπνξνχκε λα βξεζνχκε, λα θάλνπκε ραιαξά κηα ζπδήηεζε
γλσξηκίαο… Απφ θεη θαη πέξα ην κέιινλ είλαη δηθφ καο, ζην Μνλνπάηη ηεο Εσήο.
Τπαίζξην ζέαηξν Κεληξηθήο Πιαηείαο Ξάλζεο
20:00 «ΖΜΔΡΑ TAI CHI – ΖΜΔΡΑ ΤΓΔΗΑ»
Δπηδείμεηο Tai Chi & Qi Gong Yang Style θαη Wuji Qi Gong & Tai Chi
Γηα άιιε κία ρξνληά ζαο πξνζθαιεί ην Δξγαζηήξη καο ζε απηή εθδήισζε κε ζθνπφ
ηελ δηάδνζε ηνπ Tai Chi, ηελ γλσξηκία θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ ηεο Ξάλζεο
γηα ηα νθέιε απηήο ηεο άζθεζεο ζηελ πγεία ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαη ηε
ζεξαπεπηηθή ηεο αμία.
Φέηνο έρνπκε θνληά καο απφ ηελ Θεζζαινλίθε ηνλ δάζθαιν Tai Chi & Qi Gong
Pierre Kouzmenko κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη άιινπο θίινπο ηνπ Σαη Σζη.
Θα πξαγκαηνπνηεζεί επίδεημε ησλ ελήιηθσλ ηκεκάησλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Tai Chi
Chuan ηεο Φ.Δ.Ξ ζηηο δηάθνξεο θφξκεο ηνπ „Απζεληηθνχ‟ Yang ηπι θαζψο θαη ησλ
πξνζθεθιεκέλσλ καο θίισλ απφ ηε Θεζζαινλίθε.
Ζ εθδήισζε είλαη αλνηρηή ζην θνηλφ ηεο Ξάλζεο
Οξγάλσζε: ΦΔΞ
Δξγαζηήξη Tai Chi Chuan θαη ην Παηδηθφ εξγαζηήξη Tai Chi Chuan ηεο ΦΔΞ
ύιινγνο Δβξηηώλ Ξάλζεο
20:30 Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε κε ην «Θξηεθίν ήρν».
Κάζε ρξνληά, ηέηνηα επνρή, ζην πξφγξακκα ηεο κνπζηθήο ζθελήο ησλ Δβξηηψλ,
ζεκαληηθφ ρξφλν θαηαιακβάλνπλ ν νξγηαζηηθφο Γηνλπζηαθφο ήρνο ηεο ιχξαο θαη ην
βαθρηθφ ερφρξσκα ηεο γθάτληαο!!! Δίλαη θάηη ζαλ αξρή γηα ην χιινγν καο…
Γξάζηεο γηα θέηνο ηα δηθά καο παηδηά, Ξαλζηψηεο κε παξαδνζηαθή ζπλείδεζε, κέιε
ηνπ ζρήκαηνο «Θξηεθίνο ήρνο». Μηα απνιαπζηηθή νκάδα απφ πνιχ αμηφινγνπο θαη
ηαιαληνχρνπο κνπζηθνχο πνπ έρνπλ πνιιά λα πξνζθέξνπλ ζηε κνπζηθή ηνπ ηφπνπ
καο. Σν πξφγξακκά ηνπο θπξίσο Θξαθηψηηθν, κε χθνο βαζεηά εξσηηθφ, δπλακηθφ,
παηρληδηάξηθν θαη άιινηε παξαπνλεκέλν, θαηαθέξλεη λα καο εθπιήζζεη επράξηζηα, λα
καο θαηαθηά θαη λα καο καγεχεη. Οη δξφκνη ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπο ιηηνί κα θαη
κπζηεξηψδεηο καο κεηαθέξνπλ ζε θαηαζηάζεηο νλεηξεκέλεο.
πκκεηέρνπλ: Αιέμαλδξνο Κνθθαιίδεο - Λχξα Θξάθεο θαη ηξαγνχδη, Ζξαθιήο
Φσκαδφπνπινο - Γθάηληα, Καβάιη θαη ηξαγνχδη, Παλαγηψηεο Κνινβφο - θιαξίλν,
Σάζνο Γαζθαιφπνπινο - Λανχην, Γηψξγνο Παπαδφπνπινο - Κξνπζηά.
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ύιινγνο Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο
ηέθη πι. Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο (Λεπθνχ Πχξγνπ & Υαζηξηδφγινπ ζην Parking)
Πνληηαθή βξαδηά Κπξηάθν (Κνχιε) Σξηαληαθπιιίδε θαη ηνλ Γεκήηξε Παπαδφπνπιν
ζηε Λχξα.
ύιινγνο αξαθαηζάλσλ Ξάλζεο «Ο Λεπεληώηεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο ηαχξν Σζαιάγθα θαη Γηάλλε Γθφβαξε
Κιαξίλν: Κψζηαο Νηθνιάνπ.
ύιινγνο Πνληίσλ Υνξεπηώλ Ξάλζεο «Σξαληέιιελεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο Γηψξγν Γεκαξίδε, Γηψξγν Οξθαλίδε θαη Αληψλε
Νηθεθνξίδε.
Πνιηηηζηηθόο Λανγξαθηθόο ύιινγνο «Ζ Θξάθε»
Θξαθηψηηθν θαη ιατθφ γιέληη κε ηνπο γλσζηνχο ζε φινπο:
Βαγγέιε Γσξφπνπιν - γθάηληα
νπιετκάλ (νχιεο) Καξά - κπνπδνχθη, ζάδη, ηξαγνχδη
Μεκέη Καξά – πιήθηξα
Πνιηηηζηηθόο Πεξηβαιινληηθόο ύιινγνο Πξσηνπόξνη Λεύθεο Ξάλζεο
πληξνθηά καο ε ιατθή νξρήζηξα ηνπ «Αλέζηε Υαηδεκεζηή», κε ζπλεξγάηηδα ηελ
Μάληα Αζιάλνγινπ κε ηελ ηφζν πιεζσξηθή θαη ραξηζκαηηθή θσλή. ζε έλα ιατθφ
παιηφ θαη ζχγρξνλν ξεπεξηφξην αξκνληθά δεκέλν, κε εγγπεκέλε ζπληαγή επηηπρίαο.
ύιινγνο Μηθξαζηαηώλ Ν. Ξάλζεο, «Αιεζκόλεηεο Παηξίδεο»

ην ζηέθη ηνπ πιιφγνπ Μηθξαζηαηψλ, Ησαθείκ γνπξνχ απέλαληη απν
ην παξεθθιήζην ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο (πάλσ θαη πίζσ απφ ην θαθέ
Μπιε). Μηθξαζηάηηθν γιέληη θαη ζπλέρεηα κε ξεκπέηηθν-ιατθφ
πξφγξακκα. Οη ήρνη ηεο Αλαηνιήο απφ ηελ Καππαδνθία κέρξη ηελ
κχξλε ζπληξνθηά κε εθιεθηνχο κεδέδεο.
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Γεπηέξα 5 επηεκβξίνπ 2016
Κεληξηθή θελή - Πιαηεία Μεηξνπόιεσο
20:30 πλαπιία Hip Hop “Special Delivery”από ην Gifhorn ηεο Γεξκαλίαο
Οη “Special Delivery” ηδξχζεθαλ απφ ηνλ Noran Kaufmann ην 2005. Σν streetdance
ζπγθξφηεκα ζπκβνιίδεη θάηη μερσξηζηφ κε θηλήζεηο Hip Hop θαη ρνξνγξαθία, πάληα
κε ηδηαίηεξε γεχζε. Σν 2015 SD γίλεηαη ν επίζεκνο Παγθφζκηνο Πξσηαζιεηήο Titel
απφ ηελ UDO (United Dance Organisation). Δπίζεο, ήηαλ ρνξεπηέο ζηελ εθπνκπή
“God to Dance Germany”, ην 2013 θαη εξγάζηεθαλ γηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο
θαιιηηέρλεο, φπσο Busta Rhymes, Methodman & Redman, Fat Joe, JaRuler, θ.ι.π.
Αλ είζηε νπαδφο ηνπ “Real Hip Hop” απιά δείηε απηήλ ηελ εηδηθή παξάζηαζε!
Νεαληθή & Δλαιιαθηηθή θελή - Βαζ. νθίαο & Ύδξαο
19:30 πλαπιία Μνπζηθό εξγαζηήξην Άγγεινπ Μνπξβάηε
Σν κνπζηθφ εξγαζηήξην ηνπ Άγγεινπ Μνπξβάηε παξνπζηάδεη ζπγθξνηήκαηα πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ απφ καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δκθαλίδνληαη νη:
Aman juice, Poisonous FT, V for V, wheelchairs, Soldout θ.α.
θελή Νεζάθη – Οξθέσο & Πηλδάξνπ
Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θ Παξάδνζεο
19.00 Παίδεο ελ δξάζεη… θαη ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Πόιεο
«Θεαηξηθό - Μνπζηθό Παηρλίδη»
Σν Θεαηξηθφ- Μνπζηθφ Παηρλίδη θέξλεη ην παηδί ζε επαθή κε ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ηε
κίκεζε, ηε δξακαηνπνίεζε θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε. Σν βνεζάεη λα γλσξίζεη ηνλ
θφζκν, λα εθθξαζηεί, λα πάξεη πξσηνβνπιίεο θαη λα θνηλσληθνπνηεζεί.
Διάηε ινηπφλ λα απηνζρεδηάζνπκε, λα παίμνπκε κε κνπζηθά φξγαλα, λα γλσξίζνπκε
δηαθνξά ήδε κνπζηθήο θαη λα ρνξέςνπκε!!!
Δπηκέιεηα: Μειίλα Λαδαξίδνπ, Βξεθνλεπηνθφκνο, Τπεχζπλε Δξγαζηεξίνπ
Θεαηξηθνχ - Μνπζηθνχ Παηρληδηνχ ηνπ Η.Θ.Σ.Π.
Παζράιεο Μαζηξάθεο, Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο
Οξγάλσζε: Δξγαζηήξη Θεαηξηθνχ – Μνπζηθνχ Παηρληδηνχ ηνπ Ηδξχκαηνο Θξαθηθήο
Σέρλεο θαη Παξάδνζεο
Πξνυπνζέζεηο: παηδηά απφ 4-8 εηψλ
πίηη πνιηηηζκνύ ΦΔΞ
19:00 Δξγαζηήξην ΜΑΤΡΟΤ, Αληηθείκελν – Κνπθιν – ΘΔΑΣΡΟΤ
ΣΟ ΜΑΤΡΟ ΘΔΑΣΡΟ νη φξνη αληηζηξέθνληαη.
Σν θσο είλαη ΜΑΤΡΟ θαη νη ζθηέο ΛΔΤΚΔ.
‟ έλα θφλην καγηθφ, παξακπζέλην, φπνπ ηα ρξψκαηα, ηα αληηθείκελα θαη ηα ζψκαηα
παίδνπλ αλάκεζα ζην νξαηφ θαη ζην αφξαην θαη ν ζεαηήο ζπκκεηέρεη σο κέξνο ηνπ
θσηφο θαη ηεο ζθηάο.
ην πιαίζην ησλ Γηνξηψλ Παιηάο Πφιεο ζα έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπκε ην
εξγαζηήξην θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ ηκήκαηνο.
Γηα παηδηά θαη ελήιηθεο (εθπαηδεπηηθνχο θαη λένπο γνλείο) απφ ηελ Φηιηψ
Γαξγελίδνπ, ππεχζπλε ηνπ ηκήκαηνο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο εγγξαθέο : ζηα ηει. 6985076171 – 2541025421
Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Κνπθινζεαηξηθφ Δξγαζηήξη «θνπθιφθνζκνο», γηα παηδηά &
ελήιηθεο.
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3ν Δκπνξηθό Φεζηηβάι Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
19:30 Δγθαίληα Δκπνξηθνύ Φεζηηβάι - «Γηνξηή Μειηνύ»
Μηα Γηνξηή κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο, ησλ ηνπηθψλ
καο πξντφλησλ θαη ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα γλσξίζνπλ φιε ηελ
δηαδηθαζία παξαγσγήο απηνχ ηνπ ζεζαπξνχ ηεο θχζεο πνπ ιέγεηαη κέιη.
Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Ηεξνύ Νανύ Σεο Σνπ Θενύ νθίαο
19:30 Παξνπζίαζε βηβιίνπ «Σν Ξεξίδσκα»
Σν Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ. – Παξάξηεκα Αηφκσλ κε Αλαπεξία Ξάλζεο (Πξψελ
Φπρνινγηθφ Κέληξν Ξάλζεο), ζαο παξνπζηάδεη ην 8ν βηβιίν ηεο ινγνηέρληδαο Βάζσο
Σξηαληαθπιιίδνπ – Κεπνπξνχ, κε ηίηιν «Σν Ξεξίδσκα».
Σα έζνδα ζα δηαηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο καο.
Λύθεην ησλ Διιελίδσλ – Παξ/κα Ξάλζεο
19:30 «Ζ Ξάλζε πνπ πξνζπεξλνύκε… Έλα ηαμίδη είλαη ε δσή καο».
Λύθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο, Αγ. Γεσξγίνπ 1, Ηζόγεην
Ζ πφιε καο, ε Ξάλζε, είλαη έλαο απφ ηνπο 10 θαιχηεξνπο αζηηθνχο πξννξηζκνχο ηεο
Διιάδαο. Κάζε γσληά ηεο κηα έθπιεμε, θάζε γσληά ηεο κηα ηζηνξία.
Κφζκνο απφ παληνχ έξρεηαη λα δεη θαη λα ζαπκάζεη ην «δηθφ καο ζπίηη». Πφζνη φκσο
απφ εκάο ην γλσξίδνπκε;
Ο εθπαηδεπηηθφο Γεκήηξεο Γθαγθαιίδεο ζα καο μελαγήζεη ζηηο νκνξθηέο ηεο πφιεο
θαη ηνπ λνκνχ καο θαη ζα καο κπήζεη ζηνπο κχζνπο ηνπο.
Λανγξαθηθό & Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο, ζηελ απιή κε ηα ρακάκ
20:00 «Γηαζηαύξσζε Ακεξηθήο θαη Διιάδαο κέζα από ηα θόκηθο»
Σα ειιεληθά θφκηθο ηεο πεξηφδνπ 1950-70, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζεηξά
«Κιαζζηθά Δηθνλνγξαθεκέλα», ησλ εθδφζεσλ Περιηβαλίδε. Θα γίλεη αλαιπηηθή
παξνπζίαζε ηεο ζεηξάο, κέζα απφ πξνβνιή εηθφλσλ, ελψ ζηνλ ρψξν ζα ππάξρνπλ θαη
πνιιά ηεχρε ηεο ζεηξάο. Αθνξκή ηεο κειέηεο απηήο ππήξμαλ ηα εξσηήκαηα: Πνηα
ήηαλ ηα πξψηα ειιεληθά θφκηθο θαη ηη πξφζθεξε ε Διιάδα ζηελ ηζηνξία ησλ θφκηθο;
Σν λα δνχκε βέβαηα ηελ ηζηνξία ησλ θφκηθο σο έλα παγθφζκην θαηλφκελν εκπεξηέρεη
κεγάιεο δπζθνιίεο. Δπηθεληξσζήθακε ινηπφλ ζηελ πεξίνδν 1950-70, πνπ
ζεκαηνδνηεί γηα εκάο ην μεθίλεκα θαη ηαπηφρξνλα κηα απ‟ ηηο πην δεκηνπξγηθέο
πεξηφδνπο ησλ ειιεληθψλ θφκηθο.
Οκηιεηήο – ππεχζπλνο εξγαζηεξίνπ: Νίθνο Κακπαζειέ
Απφθνηηνο ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, Master 1&2 ζηα θφκηθο (Αλσηάηε
Δπξσπατθή ρνιή ηεο Δηθφλαο/ E.E.S.I.)
Οξγάλσζε: εξγαζηήξην Κφκηθο - Λανγξαθηθφ & Ηζηνξηθφ Μνπζείν Ξάλζεο
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Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο - Γίθηπν Λόγνπ θαη Πξάμεο
20:00 Μνλνπάηη ηεο Εσήο
Παξάζηαζε Καξαγθηόδε «Οη ηξεηο θαιέο ζπκβνπιέο»
Ζ Αγιαΐα κελ αληέρνληαο άιιν ηελ ηεκπειηά ηνπ Καξαγθηφδε, ηνλ παξαηάεη ιέγνληάο
ηνπ πσο ζα γπξίζεη κφλν αλ ν Καξαγθηφδεο βξεη κηα ηίκηα δνπιεηά. Ο Καξαγθηφδεο
αλαγθάδεηαη λα δνπιέςεη, φρη φκσο γηα πνιχ. Ζ πιεξσκή απφ ηε ζχληνκε απηή
εξγαζία ηνπ είλαη ηξεηο θαιέο ζπκβνπιέο. Θα ηνλ βνεζήζνπλ άξαγε; Σν έξγν είλαη
κηα πξσηφηππε παξάζηαζε ζε θείκελν ηνπ Δνκηδίδε Απόζηνινπ εκπλεπζκέλν απφ ην
νκφηηηιν ειιεληθφ ιατθφ παξακχζη… Ζ ζπλέρεηα ζην παλί...
Οξγάλσζε: Θίαζνο θηψλ «Σα παξακχζηα ηνπ Καξαγθηφδε», Αθαδεκία Πνίεζεο θαη
Παξακπζηνχ
Γεληθή Δίζνδνο: 3,00€
ύιινγνο Δβξηηώλ Ξάλζεο
20:30 Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε κε ηνπο «Δκπεηξνηέρλεο»
Οη θαιιηηέρλεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνπο «Δκπεηξνηέρλεο» έρνπλ θαηαζηαιαγκέλε άπνςε
γηα ηελ βαξηά επζχλε πνπ επσκίζζεθαλ θαη γηα απηφ δείρλνπλ ηδηαίηεξε επαηζζεζία
ζηνλ ηξφπν απφδνζεο ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο. Οη ξπζκνί ηνπο ιεο θαη βγαίλνπλ
θαηεπζείαλ απφ ην καθξηλφ παξειζφλ καξηπξνχλ ηηο βαζηέο ξίδεο θαη ηνλ πινχην ηεο
ιατθήο καο θιεξνλνκηάο. Δμαηξεηηθνί ζνιίζηεο, κε πνηθίιεο κνπζηθέο επηξξνέο,
παξάγνπλ κε κνλαδηθή καεζηξία εκπλεπζκέλεο αθνπζηηθέο πνιπρξσκίεο θαη
ηαξάδνπλ ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. Υαξηζκαηηθνί κνπζηθνί κε αλεμάληιεηε ελέξγεηα,
εθζηαζηάδνπλ ηνπο ρνξεπηέο θαη αλαπηχζζνπλ ζηελή ζρέζε κε ηνπο αθξναηέο. Σν
«πινχζην» βηνγξαθηθφ ηνπο πεξηέρεη αξθεηέο ζπλεξγαζίεο κε θάπνηνπο απφ ηνπο
κεγαιχηεξνπο Έιιελεο εξκελεπηέο. ην πξφγξακκά ηνπο νη λνζηαιγηθέο κεισδίεο, νη
ραξνχκελνη ξπζκνί, ηα εξσηηθά αθνχζκαηα θαη νη ιεβέληηθεο λφηεο…..ζηήλνπλ αέλαν
ρνξφ.
Παίδνπλ νη κνπζηθνί: Γηψξγνο Εαραξίνπ – Κιαξίλν, Γηψξγνο Γειεγηάλλεο – Βηνιί,
άθεο Γηψξγνπ – Οχηη, Γεκήηξεο ίληνο – Λανχην, Γηψξγνο Καξαγεψξγηνπ –
Κξνπζηά.
ΠΑ.ΚΔ.ΘΡΑ - Πνιηηηζηηθό Αλαπηπμηαθό Κέληξν Θξάθεο, ηάιηνπ 13
21:30 Παξνπζίαζε βηβιίνπ «Δπηά θείκελα γηα κηα θσηνγξαθία – Μηθξό απόηνθν
ελόο ηαμηδηνύ ηνπ ΠΑ.ΚΔ.ΘΡΑ ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε»
Σν βηβιίν πεξηέρεη επηά θείκελα πνπ γξάθηεθαλ κε εξέζηζκα κηα θσηνγξαθία ελφο
παξαζχξνπ παιηνχ ειιεληθνχ ζπηηηνχ ζην ρσξηφ Πέηξα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο.
ύιινγνο Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο
ηέθη πι. Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο (Λεπθνχ Πχξγνπ & Υαζηξηδφγινπ ζηνParking)
Πνληηαθή βξαδηά παξέα κε ηνλ κνλαδηθφ Κψζηα Θενδνζηάδε ζηε Λχξα θαη ην
Σξαγνχδη.
ύιινγνο αξαθαηζάλσλ Ξάλζεο «Ο Λεπεληώηεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο Νίθν Γηαλλαθφ θαη Καηεξίλα Μπφληα
Κιαξίλν: Κψζηαο Νηθνιάνπ
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ύιινγνο Πνληίσλ Υνξεπηώλ Ξάλζεο «Σξαληέιιελεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο Αιέμε Παξραξίδε, Γηψξγν Οξθαλίδε θαη Αληψλε
Νηθεθνξίδε.
Πνιηηηζηηθόο Λανγξαθηθόο ύιινγνο «Ζ Θξάθε»
Ο Θξείθηνο ήρνο επηζηξέθεη θαη…ην γιέληη θαιά θξαηεί!!!
Ζξαθιήο Φσκαδφπνπινο - γθάηληα
Γηψξγνο Παπαδφπνπινο - θξνπζηά
Παλαγηψηεο Κνινβφο - θιαξίλν
Αιέμαλδξνο Κνθθαιίδεο - ζξαθηψηηθε ιχξα
Σάζνο Γαζθαιφπνπινο – ιανχην
Πνιηηηζηηθόο Πεξηβαιινληηθόο ύιινγνο Πξσηνπόξνη Λεύθεο Ξάλζεο
Σν ζηέθη καο θηινμελεί κηα νκάδα εμαηξεηηθψλ κνπζηθψλ, γλσζηψλ απφ ηηο
θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο ζε θέληξα δηαζθέδαζεο, ζε κηα βξαδηά „‟πξφηππν‟‟. Σνλ
Σάζν Κπξηαδίδε (πιήθηξα), ηελ ιγα Σζαθαιίδνπ (θσλεηηθά) θαη ηνλ Γηψξγν
Γηακαληφγινπ (κπνπδνχθη). Απνδίδνπλ θαληαζηηθά ερνρξψκαηα νη ζπνπδαίνη απηνί
θαιιηηέρλεο, μεηπιίγνληαο έλα μερσξηζηφ, πνηθίιν πξφγξακκα.
ύιινγνο Μηθξαζηαηώλ Ν. Ξάλζεο, «Αιεζκόλεηεο Παηξίδεο» ην ζηέθη ηνπ

πιιφγνπ Μηθξαζηαηψλ, Ησαθείκ γνπξνχ απέλαληη απν ην παξεθθιήζην
ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο (πάλσ θαη πίζσ απφ ην θαθέ Μπιε).
Μηθξαζηάηηθν γιέληη θαη ζπλέρεηα κε ξεκπέηηθν-ιατθφ πξφγξακκα. Οη
ήρνη ηεο Αλαηνιήο απφ ηελ Καππαδνθία κέρξη ηελ κχξλε ζπληξνθηά κε
εθιεθηνχο κεδέδεο.
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Σξίηε 6 επηεκβξίνπ 2016
Κεληξηθή θελή - Πιαηεία Μεηξνπόιεσο
20:30 Βξαδηά Λανγξαθίαο
Σα θηινμελνχκελα ιανγξαθηθά ρνξεπηηθά θαη ηα ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα ησλ
Λανγξαθηθψλ πιιφγσλ ηεο πφιεο καο, πνπ καο εθπξνζσπνχλ ζηα θνιθινξηθά
θεζηηβάι ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ην εμσηεξηθφ ζα ρνξέςνπλ ρνξνχο απφ δηάθνξεο
πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
πκκεηέρνπλ: Αδειθφηεηα Μηθξαζηαηψλ Ν. εξξψλ «Άγηνο Πνιχθαξπνο», Λχθεην
ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο, Υνξεπηηθφο κηινο Ξάλζεο, «Έλσζε Πνληίσλ
Χξαηνθάζηξνπ θαη θίισλ», χιινγνο αξαθαηζάλσλ «Ο Λεπεληψηεο»,
Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Δχνζκνπ «Κχξηιινο θαη Μεζφδηνο», Φηινπξφνδε Έλσζε
Ξάλζεο, Πνιηηηζηηθφο χιινγνο «Σν θηφξν ηνπ Λεβάληε» Εαθχλζνπ, χιινγνο
Θξαθησηψλ Υξπζνχπνιεο, χιινγνο Κηκκέξησλ «Ο Ακθέξανο», χιινγνο Πνληίσλ
Ν. Ξάλζεο, χιινγνο Πνληίσλ Υνξεπηψλ «Σξαληέιιελεο», Μνξθσηηθφο
Πνιηηηζηηθφο χιινγνο ηαπξνχπνιεο.
Σα ρνξεπηηθά ζπλνδεχεη ην κνπζηθφ ζρήκα «Μπάληα Σέηνηα». Σα κέιε πνπ ην
απαξηίδνπλ: Σζαξκαληίδεο Γεξάθεο ζηα πλεπζηά (θιαξίλν, θαβάι, ζαμφθσλν),
Παξαπέξνγινπ Γηψξγνο ζην αθνξληεφλ, Μίρνπ Γηψξγνο ζην ιανχην θαη
Σζαξκαληίδεο Γηάλλεο-Παληειίδεο Μειέηεο ζηα θξνπζηά (ληανχιη, ηνπκπειέθη,
ληέθηα, γθξαλ θάζα).
Νεαληθή & Δλαιιαθηηθή θελή - Βαζ. νθίαο & Ύδξαο
19:30 πλαπιία «Music School Μνπζαδέο»
Ζ «Music School Μνπζαδέο» παξνπζηάδεη ηνπο καζεηέο ηεο ζε δηάθνξα κνπζηθά
ζχλνια.
πίηη Πνιηηηζκνύ ΦΔΞ
19:00 Παηδηθό Μνπζηθό Θέαηξν ΦΔΞ
Μνπζηθή, ρνξφο, ηξαγνχδη ζεαηξηθφ παηρλίδη… έια λα δεηο ηη θάλνπκε ζηε ΦΔΞ!!!
Σν ηκήκα κνπζηθνχ ρνξεπηηθνχ ζεάηξνπ, δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ΦΔΞ γηα ηα παηδηά
κε ελδηαθέξνλ ζηελ κνπζηθή, ην ρνξφ, ην ηξαγνχδη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηνλ
απηνζρεδηαζκφ θαη ηα παξακχζηα.
Ζ ζθελνζέηεο - ρνξνγξάθνο – κνπζηθφο παηδαγσγφο Φίηζεβα Βάληα νξγαλψλεη έλα
εμαηξεηηθφ πξφγξακκα δίλνληαο ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ ην ρψξν ηεο
ζεαηξηθήο ηέρλεο κε ελζνπζηαζκφ.
Με Υνξφ, Μνπζηθή, Σξαγνχδη. Θεαηξηθφ Παηρλίδη, Απηνζρεδηαζκφ θαη Παξακχζηα
ηα παηδηά κεηαηξέπνπλ ηελ θαληαζία ηνπο ζε κηα δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε.
Οξγαλψλνπλ θαη παξνπζηάδνπλ φκνξθεο παξαζηάζεηο θάζε ρξφλν ζηελ Ξάλζε.
Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζθεληθά, θνπζηνχκηα, πξνβνιέο απφ ηηο
παξαζηάζεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Διάηε λα καο γλσξίζεηε! Έια λα δεηο ηη θάλνπκε ζηε
ΦΔΞ!!!
Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Παηδηθφ Μνπζηθφ Θέαηξν ΦΔΞ
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Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο
19:00 Μνλνπάηη ηεο Εσήο
Παίδεο ελ δξάζεη… θαη ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Πόιεο
«Παηρλίδηα, ρνξνί θαη ηξαγνύδηα ηεο Θξάθεο»
ηφρνο καο είλαη ε αλαβίσζε ησλ παιηψλ παξαδνζηαθψλ παηρληδηψλ ηεο Θξάθεο γηα
λα ηα γλσξίζνπλ ηα παηδηά θαη ηαπηφρξνλα λα ρνξέςνπλ θαη λα ηξαγνπδήζνπλ φπσο
έθαλαλ νη παιηνί ηηο Κπξηαθέο θαη ζηηο γηνξηέο.
Δπηκέιεηα: Νηθνιέηα Ρεθάξε, Δθπαηδεπηηθφο
Κηθή αξεγηάλλε, Γαζθάια Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ
Οξγάλσζε: Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο, χιινγνο Δβξηηψλ Ν. Ξάλζεο
Πξνυπνζέζεηο: παηδηά απφ 5 εηψλ κε αγάπε γηα παηρλίδη θαη ζπλεξγαζία
Λύθεην ησλ Διιελίδσλ – Παξ/κα Ξάλζεο
19:00 «Πεξηήγεζε ζηα ζνθάθηα ηεο Ξάλζεο»
πλάληεζε ζην Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ κε πξννξηζκφ ηελ παιηά πφιε ηεο Ξάλζεο.Ο
εθπαηδεπηηθφο Γεκήηξεο Γθαγθαιίδεο καο μελαγεί γηα λα αλαθαιχςνπκε ηα
εθθιεζάθηα, ηα ράληα θαη ηα αξρνληηθά ηεο παιηάο Ξάλζεο.
Λύθεην ησλ Διιελίδσλ – Παξ/κα Ξάλζεο
19:30 «Έθζεζε δεκηνπξγηώλ ησλ ηκεκάησλ Κνπηηθήο-Ραπηηθήο, Πιεθηηθήο θαη
Νηεθνππάδ»
Λύθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο, Αγ. Γεσξγίνπ 1, Ηζόγεην
Σα ηκήκαηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο,
Κνπηηθήο – Ραπηηθήο, Πιεθηηθήο θαη Νηεθνππάδ παξνπζηάδνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο,
κε ηνλ δηθφ ηνπο πξσηφηππν ηξφπν, ζπλνδεία παξαδνζηαθήο κνπζηθήο. Έξγα πνπ κε
κεξάθη δεκηνχξγεζαλ ηελ δηδαθηηθή πεξίνδν 2015 - 2016 νη καζήηξηεο ησλ παξαπάλσ
ηκεκάησλ
Λανγξαθηθό & Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο, ζηελ απιή κε ηα ρακάκ
20:00 Κηλεκαηνγξαθηθόο πεξίπαηνο ζηελ Ξάλζε Η
Ζ θηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ηεο ΦΔΞ ζαο πξνηείλεη κηα γλσξηκία κε ηαηλίεο θαη
ληνθηκαληέξ ελέπλεπζαλ ή γπξίζηεθαλ ζθελέο ηνπο ζηελ Ξάλζε. Μηα πφιε ζθεληθφ,
κηθξέο αλαθνξέο θαη πξνηάζεηο γηα κηα θαιχηεξε γλσξηκία κε ηνλ ηφπν θαη ηνπο
αλζξψπνπο κέζα απφ ληνθηκαληέξ.
Ζ Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ΦΔΞ απφ ηηο παιαηφηεξεο ζηελ Διιάδα, (1971) κε
πινχζην πξφγξακκα ζε θηλεκαηνγξαθηθά αθηεξψκαηα. Οη ζπλεξγαζίεο ηεο κε άιια
θεζηηβάι θαη ιέζρεο θέξλνπλ δεκηνπξγνχο ζηελ πφιε θαη δίλνπλ ην βήκα ζε λένπο
θηλεκαηνγξαθηζηέο. Αθφκε ζπκκεηέρεη ζε παξαγσγέο πνπ γίλνληαη ζηελ Ξάλζε θαη
νξγαλψλεη καζήκαηα, ζεκηλάξηα θαη παξαγσγέο. πλεξγάδεηαη θαη παξνπζηάδεη ζηελ
Ξάλζε: Anim fest ζηελ Ξάλζε / Φεζηηβάι Γεξκαλφθσλνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ
Ξάλζε / Φεζηηβάι Ηζπαλφθσλνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ Ξάλζε / Φεζηηβάι
Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο / Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο/ Micro κ /
Φεζηηβάι Σαηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο / Φεζηηβάι Ακεξηθαληθνχ
θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ Ξάλζε. * Πξνβάιεη πεξηζζφηεξεο απφ 100 ηαηλίεο (100
πεξίπνπ κέξεο πξνβνιψλ) ζην λνκφ.
Οξγάλσζε: ΦΔΞ , Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ΦΔΞ
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Γίθηπν Λόγνπ θαη Πξάμεο
20:00 Θεαηξάθη ζην Μνλνπάηη ηεο Εσήο
Αθηέξσκα ζηα 400 ρξόληα Οπίιιηακ αίμπεξ
Με μελαγφ ηνλ πνηεηή θαη πνιηηηζηηθφ παξαγσγφ Γηάλλε ηεθαλίδε: 1616-2016, 400
ρξφληα απφ ηελ απνδεκία ηνπ Οπίιιηακ αίμπεξ θαη νιφθιεξνο ν θφζκνο
αλαθαιχπηεη μαλά θαη μαλά ηνλ Βάξδν ηνπ ηξάηθνξλη, πνπ πεξηέρεη κέζα ζηα
γξαθηά ηνπ φια ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα, αθνχζηε κε ηα απηηά ηεο θαξδηάο
ζαο...κεξηθά απφ ηα νλέηα ηνπ θαη πνιιέο εθπιήμεηο, ζην Μνλνπάηη ηεο Εσήο!!!!!!
ύιινγνο Δβξηηώλ Ξάλζεο
20:30 Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε «Ζρνρξώκαηα θαη ξπζκνί»
Κάπνηα απφ ηα πην πνιπζπδεηεκέλα νλφκαηα ηεο Ξάλζεο, γηα ην πάζνο ηνπο κε ηελ
παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη ηε ζηαζεξά αλνδηθή ηνπο πνξεία, απαξηίδνπλ ην ζρήκα ηνπ
«Θξηεθίνπ ήρνπ». Δμαηξεηηθά ηαιέληα, γιπθαίλνπλ κε δεμηνηερλία ηνλ ήρν ησλ
αξρέγνλσλ νξγάλσλ ηνπο θαη κε επιάβεηα θξαηνχλ ην απζεληηθφ ερφρξσκα ζηα
ηξαγνχδηα θαη ηε κνπζηθή ηνπο. Καιιηηέρλεο κε αμηψζεηο, επηρεηξνχλ λα
δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αιιαγή δεδνκέλσλ θαη ζηελ επαλαπξνζέγγηζε
ηεο κνπζηθήο θνπιηνχξαο ηεο πεξηνρήο.
Σν ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο πξφγξακκά ηνπο καο παξαπέκπεη ζηελ πνηνηηθή ςπραγσγία
θαη ζηελ δηαζθέδαζε κε δηαρξνληθά ηξαγνχδηα πνπ αγαπάκε. Οη εθθξαζηηθέο ηνπο
λφηεο, αιιειέλδεηεο κε ηα ζνιηζηηθά απηνζρεδηαζηηθά ζηηγκηφηππα, θαηαθιχδνπλ ηηο
αηζζήζεηο, πξνζθέξνληαο ζε φινπο εκάο πνιχηηκε δηέμνδν ζην ρψξν ηεο παξάδνζεο,
ηεο νκνξθηάο θαη ηνπ νλείξνπ.
πκκεηέρνπλ: Αιέμαλδξνο Κνθθαιίδεο - Λχξα Θξάθεο θαη ηξαγνχδη, Ζξαθιήο
Φσκαδφπνπινο - Γθάηληα, Καβάιη θαη ηξαγνχδη, Παλαγηψηεο Κνινβφο – θιαξίλν,
Σάζνο Γαζθαιφπνπινο – Λανχην, Γηψξγνο Παπαδφπνπινο – Κξνπζηά.
ύιινγνο Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο
ηέθη πι. Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο (Λεπθνχ Πχξγνπ & Υαζηξηδφγινπ ζην Parking)
Πνληηαθή βξαδηά παξέα κε ηνλ κνλαδηθφ ηάζε Νηθνιαΐδε ζην Σξαγνχδη, ηνλ Γηψξγν
Αηκαηζίδε ζηε Λχξα θαη ηνλ Κψζηα Εψε ζην Νηανχιη.
ύιινγνο αξαθαηζάλσλ Ξάλζεο «Ο Λεπεληώηεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο Βαζίιε εξκπέδε θαη ηαχξν Μπφληα
Κιαξίλν: Κψζηαο Εαξαιήο
ύιινγνο Πνληίσλ Υνξεπηώλ Ξάλζεο «Σξαληέιιελεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο Γηψξγν Οξθαλίδε θαη Αληψλε Νηθεθνξίδε.
Πνιηηηζηηθόο Λανγξαθηθόο ύιινγνο «Ζ Θξάθε»
Λατθφ γιέληη κε ζξαθηψηηθεο παξελζέζεηο!!!
Βαγγέιε Γσξφπνπιν - γθάηληα
νπιετκάλ (νχιεο) Καξά - κπνπδνχθη, ζάδη, ηξαγνχδη
Μεκέη Καξά – πιήθηξα
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Πνιηηηζηηθόο Πεξηβαιινληηθόο ύιινγνο Πξσηνπόξνη Λεύθεο Ξάλζεο
Ο γλσζηφο πιένλ ζε φινπο Φίιηππνο Γνκλίδεο καδί κε ηελ θαιιηηερληθή ηνπ νκάδα,
πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Αλδξέα Μπγδαιά (πιήθηξα) θαη ηνλ Γηάλλε Γαβξηειίδε
(κπνπδνχθη, ζάδη, ιχξα), παξνπζηάδνπλ έλα θεθάην ξεπεξηφξην κε γλσζηά θαη
αμέραζηα ηξαγνχδηα, κεισδίεο κνλαδηθέο, πνπ ζα κείλεη αμέραζην ζε φζνπο
δηαζθεδάζνπλ θνληά καο.
ύιινγνο Μηθξαζηαηώλ Ν. Ξάλζεο, «Αιεζκόλεηεο Παηξίδεο»

ην ζηέθη ηνπ πιιφγνπ Μηθξαζηαηψλ, Ησαθείκ γνπξνχ απέλαληη απν
ην παξεθθιήζην ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, (πάλσ θαη πίζσ απφ ην θαθέ
Μπιε), παξαδνζηαθφ γιέληη κε κνπζηθέο απφ φιε ηελ Διιάδα θαη
ζπλέρεηα κε ξεκπέηηθν-ιατθφ πξφγξακκα θαη απζεληηθέο ιηρνπδηέο θαη
εδέζκαηα ηεο αλαηνιήο.
Σεηάξηε 7 επηεκβξίνπ 2016
Κεληξηθή θελή - Πιαηεία Μεηξνπόιεσο
20:15 14ε Παλειιήληα Λακπαδεδξνκία Δζεινληώλ Αηκνδνηώλ - Τπνδνρή ηεο
Φιόγαο ηεο «ΑΓΑΠΖ»
Τπνδνρή ηεο θιφγαο ηεο «ΑΓΑΠΖ» ζηελ πφιε ηεο Ξάλζεο ζηα πιαίζηα ηεο 14 εο
Παλειιήληαο Λακπαδεδξνκίαο ησλ Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ
Γήκνπ Ξάλζεο θαη ηνπ πιιφγνπ Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ Ν. Ξάλζεο «Ζ ΑΓΑΠΖ». Ζ
ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε έρεη εληαρζεί απφ ην 2006 ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ
Γηνξηψλ Παιηάο Ξάλζεο.
ηφρνο ηνπ ζεζκνχ ηεο ιακπαδεδξνκίαο είλαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ην θνηλφ ζηελ
Ηδέα ηεο Δζεινληηθήο Αηκνδνζίαο θαη λα ηνλίζεη ηελ παξνπζία ησλ Δζεινληψλ
Αηκνδνηψλ, σο θνηλσληθήο νκάδαο ζηελ νπνία πξέπεη λα εληαρζνχλ, φζν ην δπλαηφ
πεξηζζφηεξνη ζπκπνιίηεο καο.
Ο ζεζκφο ηεο παλειιήληαο ιακπαδεδξνκίαο πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν θαη γηα
δηάξθεηα 40 εκεξψλ θαη νη εζεινληέο αηκνδφηεο δηαζρίδνπλ φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο
Διιάδνο. Ζ θιφγα ηεο αγάπεο, ζην πέξαζκά ηεο θαηάθεξε λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη
λα ζπκπαξαζχξεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Απηφ απνδεηθλχεηαη
θάζε ρξφλν απφ ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ πιιφγσλ Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ, ησλ
Φνξέσλ ησλ πνιπκεηαγγηδφκελσλ αηφκσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ Γήκσλ, ησλ
Δλνξηψλ, ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ αιιά θαη κεκνλσκέλσλ αλζξψπσλ.
ην πέξαζκά ηεο ζε νιφθιεξε απηή ηελ πνιχρξνλε πιένλ παξνπζία ηεο θαηάθεξε
λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα ζπκπαξαζχξεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο ζπλαλζξψπνπο
καο. Απηφ απνδεηθλχεηαη θάζε ρξφλν απφ ηελ ζπκκεηνρή δεθάδσλ παηδηψλ θαη
ζπκπνιηηψλ καο. Δπίζεο, απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αζξφα πξνζέιεπζε ησλ Ξαλζησηψλ
ζε θάζε εζεινληηθή αηκνδνζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή καο. Γελ είλαη
ηπραίν πνπ απφ ην 2003 ν ζχιινγνο ηεο «αγάπεο» είλαη ν πξψηνο ζε πξνζθνξά
θηαιψλ αίκαηνο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ζχκθσλα θαη κε ηα ζηνηρεία ηεο Παλειιήληαο
Οκνζπνλδίαο πιιφγσλ Δζεινληψλ Αηκνδνηψλ Π.Ο..Δ.Α. ελψ ηα κέιε ηνπ
πξνζθέξνπλ εηεζίσο πάλσ απφ 5.500 θηάιεο αίκαηνο!!!
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Κεληξηθή θελή - Πιαηεία Μεηξνπόιεσο
20:30 πλαπιία Μσβ Όλεηξα
Σα Μσβ λεηξα είλαη κηα κπάληα πνπ έθαλε ηα πξψηα ηεο δεηιά βήκαηα ην 2003 ζε
γλσζηά κνπζηθά ζηέθηα ηεο Ξάλζεο. Απφ ην 2015 ε επαλαζχλδεζε ησλ ηδξπηηθψλ
κειψλ ηεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε πξνζζήθε ''λένπ αίκαηνο'' , πήξε ζάξθα θαη νζηά,
ζε κηα πξνζπάζεηα λα επαλέιζεη ζηα κνπζηθά δξψκελα ηεο πφιεο θαη λα αθήζεη ην
δηθφ ηεο ζηίγκα. Έηζη ινηπφλ, απνηεινχκελε πιένλ απφ ηνπο:
Κψζηαο Παλαγηψηνπ – θσλή,
ηέιηνο Υσιίδεο – θηζάξα,
Κπξηάθνο Ακαμφπνπινο – κπάζν
θαη Πφιπο Πνιηλφο – ληξακο, θηινδνμεί λα μεζεθψζεη θάζε θνηλφ, κε ήρνπο δπλαηνχο
απφ ηελ ειιεληθή αιιά θαη μέλε ξνθ ζθελή. Αγαπεκέλα ηξαγνχδηα, δηαζθεπαζκέλα
κε ζεβαζκφ αιιά θαη κε λέα δηθά ηνπο θνκκάηηα ζηε βαιίηζα ηνπο, έρνπλ μεθηλήζεη
έλα ηαμίδη κε πξννξηζκφ ηελ «θαηάζεζε» ηεο ςπρήο ηνπο θαη ηε κεηάδνζε ηεο
«ελέξγεηαο» θαη ηεο «αγάπεο» ηνπο γηα ηε κνπζηθή.

Κεληξηθή θελή - Πιαηεία Μεηξνπόιεσο
21:15 πλαπιία Υξήζηνο Γάληεο
Μεηά απφ έλαλ επηηπρεκέλν ρεηκψλα ζηελ Αξρηηεθηνληθή θαη ηηο sold out εκθαλίζεηο
ηνπ ζε επηιεγκέλεο πφιεηο, ν Υξήζηνο Γάληεο ζπλερίδεη ηηο εκθαλίζεηο ηνπ θαη ην
θαινθαίξη ζε φιε ηελ Διιάδα.
Μηα ηξίσξε κνπζηθή παξάζηαζε πνπ πεξηέρεη ηηο κεγάιεο αγάπεο/επηηπρίεο ηεο
20ρξνλεο δηαδξνκήο ηνπ , απφ ην «Πάεη ε αγάπε κνπ» ζην «Κάπνηνο ζ‟ αγαπάεη» απφ
ην «Κνκκάηηα» ζην «Γσκάηην» απφ ην «Φάμε κε» ζην «Παιηφ κνπ παιηφ» θαη
επηιεγκέλα αγαπεκέλα καο ηξαγνχδηα.
Μαδί ηνπ θαη ε αγαπεκέλε ηξαγνπδίζηξηα Δπδνθία Ράπηε, γηα λα μεδηπιψζνπλ έλα
ειεθηξηθφ – κνπζηθφ παξακχζη.
πκκεηέρνπλ:
Σξαγνχδη: Δπδνθία Ράπηε
Πιήθηξα: Λεπηέξεο Παπακαιήο
Σχκπαλα: Νίθνο Παγψλεο
Μπάζν: Πέηξνο Βαζηιεηάδεο
Κηζάξα: Μάξηνο Λνππάζεο
Κηζάξα – Σξαγνχδη: Υξηζηφθνξνο Βιαράθεο
Νεαληθή & Δλαιιαθηηθή θελή - Βαζ. νθίαο & Ύδξαο
20:00 πλαπιία Studio Music Box
Σν studio MUSIC BOX, γηα κία αθφκε ρξνληά ζπκκεηέρεη ζηηο γηνξηέο παιηάο πφιεο!
Οη καζεηέο καδί κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ζα ζαο παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζε
έλα δίσξν κνπζηθφ πξφγξακκα.
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θελή Νεζάθη – Οξθέσο & Πηλδάξνπ
Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θ Παξάδνζεο
19:00 Παίδεο ελ δξάζεη… θαη ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Πόιεο
«Μηθξνί Καιιηηέρλεο»
Οη κηθξνί θαιιηηέρλεο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ έλλνηα ηνπ νκαδηθνχ παηρληδηνχ θαη
ηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο. ε έλα γφληκν ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν καζαίλνπλ λα
εμαζθνχλ δεμηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ πξνζσπηθή, καζεζηαθή θαη θνηλσληθή ηνπο
αλάπηπμε θαη ηαπηφρξνλα γλσξίδνπλ λέεο εηθαζηηθέο ηερλνηξνπίεο, αλαθαιχπηνπλ ηε
ρξήζε πιηθψλ θαη νμχλνπλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο.
Δπηκέιεηα: Γεσξγία Παηξσλίδνπ, Δθπαηδεπηηθφο, Τπεχζπλε Δξγαζηεξίνπ
Γεκηνπξγηθήο - Δηθαζηηθήο Έθθξαζεο ηνπ Η.Θ.Σ.Π.
Παζράιεο Μαζηξάθεο, Καζεγεηήο Φπζηθήο Αγσγήο
Οξγάλσζε: Δξγαζηήξη Γεκηνπξγηθήο- Δηθαζηηθήο έθθξαζεο γηα παηδηά ηνπ
Ηδξχκαηνο Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο
Πξνυπνζέζεηο: παηδηά απφ 5 εηψλ κε αγάπε γηα παηρλίδη θαη ζπλεξγαζία
Λύθεην ησλ Διιελίδσλ – Παξ/κα Ξάλζεο
19:00 «Πεξηήγεζε ζηα ζνθάθηα ηεο Ξάλζεο»
πλάληεζε ζην Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ κε πξννξηζκφ ηελ παιηά πφιε ηεο Ξάλζεο.Ο
εθπαηδεπηηθφο Γεκήηξεο Γθαγθαιίδεο καο μελαγεί γηα λα αλαθαιχςνπκε ηα
εθθιεζάθηα, ηα ράληα θαη ηα αξρνληηθά ηεο παιηάο Ξάλζεο.
Λανγξαθηθό & Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο, ζηελ απιή κε ηα ρακάκ
20:00 Βξαδηά νηλνγλσζίαο
Παξνπζίαζεο Δθιεθηψλ Κξαζηψλ Ξάλζεο απφ παξαγσγνχο ηεο πεξηνρή καο, ζηελ
απιή κε ηα ρακάκ ηνπ Λανγξαθηθνχ & Ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ Ξάλζεο
ηελ βξαδηά Οηλνγλσζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα δνθηκάζνπκε φινη επηιεγκέλα
θξαζηά Βνπξβνπθέιε θαη γνπξίδε θαη νη παξαγσγνί ηνπ Ράδην Ξάλζε 93,5 ζα καο
ηαμηδεχζνπλ κνπζηθά.
Ζ Θξάθε ηζηνξηθά αλαθέξεηαη ζαλ πεξηνρή παξαγσγφο εμαηξεηηθψλ θξαζηψλ,
δηάζεκσλ ζηελ επνρή ηνπο. Παξά ηαχηα, ζηηο εκέξεο καο είλαη ίζσο ην ηειεπηαίν
ειιεληθφ γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα πνπ έθαλε βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
παξαγσγήο πνηνηηθψλ θξαζηψλ θαη νη πξψηεο ζνβαξέο νηλνπαξαγσγηθέο πξνζπάζεηεο
αλάγνληαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. Ηζηνξηθά, ην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ
δηακέξηζκα είλαη γλσζηφ (δηάζεκν ζα ιέγακε ζηελ επνρή ηνπ) γηα ην θξαζί κε ην
νπνίν ν Οδπζζέαο κέζπζε ηνλ Πνιχθεκν θαζψο θαη γηα ηνπο Μαξψλεην (ζηελ
πεξηνρή ηεο νκψλπκεο πφιεο) θαη Ηζκάξεην (απφ ην φξνο Ίζκαξνο) νίλν. Γπζηπρψο,
νη γεσπνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ θαζφξηδαλ ηελ πεξηνρή, ε έληνλε παξνπζία ηνπ
κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ θαη νη επηκέξνπο ζεσξήζεηο σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή
απφδνζε ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ, νδήγεζαλ ηε Θξάθε ζε έλα «ακπειννηληθφ
Μεζαίσλα» απφ ηνλ νπνίν ζήκεξα επηρεηξεί λα απαγθηζηξσζεί. Δίλαη γεγνλφο φηη ε
πεξηνρή ηεο Μαξψλεηαο πξνζθέξεηαη κάιινλ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε γηα ηελ
παξαγσγή πνηνηηθψλ θξαζηψλ. Παξάιιεια φκσο, ππάξρνπλ πνιιέο πεξηνρέο ηεο
Θξάθεο πνπ ζα κπνξνχζαλ κε ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο λα αμηνπνηεζνχλ γηα
ακπεινθαιιηέξγεηα απαηηήζεσλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γη‟ απηφ είλαη ε πίζησζε
ρξφλνπ, ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα θαη ε επηινγή ελδεδεηγκέλσλ πνηθηιηψλ πνπ
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πνηνηηθφ απνηέιεζκα. Οη θπξηφηεξεο παξαδνζηαθέο γηα ηελ
Θξαθηψηηθε ακπεινθαιιηέξγεηα πνηθηιίεο είλαη ν Ρνδίηεο, ν Ενπκηάηεο, ην Πακίηη, ην
Λεκληφ θαη ν Λεκληψλαο. Παξάιιεια, κε απηέο, ζήκεξα έρνπλ αξρίζεη λα
θαιιηεξγνχληαη θαη άιιεο (γλσζηέο) ειιεληθέο πνηθηιίεο φπσο ην Αζχξηηθν, ην
Αζήξη, ε Μαιαγνπδηά θιπ. αιιά θαη αξθεηέο δηεζλείο.
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Γίθηπν Λόγνπ θαη Πξάμεο
20:00 Θεαηξάθη ζην Μνλνπάηη ηεο Εσήο
Αξκεληθή Πνίεζε θαη Πνιηηηζκόο
Ζ Αξκεληθή Κνηλφηεηα Ξάλζεο ζηα πιαίζηα ησλ Γηνξηψλ Παιηάο Πφιεο ζε
ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν Λφγνπ θαη Πξάμεο παξνπζηάδεη ζην Θεαηξάθη ζην
Μνλνπάηη ηεο Εσήο Βξαδηά Αξκεληθήο Πνίεζεο θαη Πνιηηηζκνχ, κε απαγγειίεο
πνηεκάησλ ζηα αξκεληθά θαη ειιεληθά, εηζεγήζεηο γηα ηελ αξκεληθή ηζηνξία, ηνλ
πνιηηηζκφ θαη ηελ πνίεζε ησλ Αξκελίσλ. Μηα πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ηεο αγλήο
αξκέληθεο ςπρήο.
πίηη πνιηηηζκνύ ΦΔΞ
20:00 Βξαδηά παξνπζίαζεο ησλ Δξγαζηεξίσλ Tai Chi Chuan ηεο ΦΔΞ
Σν Δξγαζηήξη Tai Chi Chuan ηνπ Απζεληηθνχ Yang ζηηι θαη ην Παηδηθφ εξγαζηήξη
Tai Chi Chuan ηεο Φηινπξφνδεο Έλσζεο Ξάλζεο, ζαο πξνζθαινχλ ζε κηα βξαδηά
παξνπζίαζεο ηεο δξάζεο θαη ηεο δνκήο ησλ ηκεκάησλ καο.
Μπνξείηε λα καο βξείηε ζην πίηη Πνιηηηζκνχ ηελ Σεηάξηε 7 επηεκβξίνπ 2016 &
ψξα 20:00. Ζ εθδήισζε είλαη αλνηρηή ζε φινπο ελψ κπνξείηε λα δειψζεηε ηελ
ζπκκεηνρή ζαο θαη ζηα ηκήκαηα πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ κε ην λέν εμάκελν.
Δγγξαθέο απφ Σεηάξηε 31-08
ΔΝΑΡΞΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ: Γεπηέξα 12 επηεκβξίνπ 2016
Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Δξγαζηήξη Tai Chi Chuan ηνπ Απζεληηθνχ Yang ζηηι & Παηδηθφ
εξγαζηήξη Tai Chi Chuan
Λύθεην ησλ Διιελίδσλ – Παξ/κα Ξάλζεο
20:30 Παξάζηαζε Καξαγθηόδε
«Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη ην Καηαξακέλν Φίδη»
Λύθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο, Αγ. Γεσξγίνπ 1, Απιή
Σν Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο θαη ν Θίαζνο θηψλ ησλ Απφζηνινπ Γνκηδίδε,
Ναηάζαο Μηραειίδνπ θαη Δηξήλεο Καηζηιίδνπ παξνπζηάδνπλ ηελ θιαζηθή
παξάζηαζε «Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη ην Καηαξακέλν Φίδη», φπνπ πιέθεηαη ν
ζξχινο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ κε ηελ παξάδνζε ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ηνπ
ζξπιηθνχ ήξσα.
ύιινγνο Δβξηηώλ Ξάλζεο
20:30 Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε «Μνπζηθνί θαη κνπζηθή ηεο Διιάδαο»
Σν ζηέθη ησλ «ΔΒΡΗΣΧΝ», έρεη παγησζεί ζηε κλήκε ησλ επηζθεπηψλ, σο ρψξνο
πνιχηξνπσλ ζπλαληήζεσλ θαη θαιιηηερληθψλ δεκηνπξγηψλ. Ζ απνςηλή κνπζηθή
ζπλάληεζή φκσο ζα είλαη κία κνλαδηθή, ζπιιεθηηθή, ζπγθηλεηηθή θαη λα είζηε
βέβαηνη θαη πνιχ φκνξθε.
Ζ ζπλχπαξμε εθιεθηψλ νλνκάησλ ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο ζθελήο κε μερσξηζηέο
δηαδξνκέο, ηεο αξαθαηζάλαο Αλδξηάλαο Μφθα, ηνπ Δβξίηε Νίθνπ Εαπάξηα θαη ηνπ
Υαζηψηε Κψζηα Γεδνχζε ζα θαζειψζνπλ ην θνηλφ ζε κηα καγεπηηθή αηκνζθαηξηθή
βξαδηά!!!
ινη ηνπο βηξηνπφδνη κνπζηθνί, κε ζπάλην χθνο θαη κε πάζνο γηα ηελ θαιή κνπζηθή,
πιαηζησκέλνη απφ θαηαμησκέλνπο ζπλαδέιθνπο, ζα εξκελεχζνπλ κεισδίεο πςεινχ
επηπέδνπ, ξπζκνχο ζπάληνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο, ηξαγνχδηα πνπ άληεμαλ ζην
ρξφλν, αθνχζκαηα απζεληηθά θαη αλέθδνηα πνπ έρνπλ ζεκαδέςεη ηελ ειιεληθή
παξάδνζε ζην ζχλνιφ ηεο.
πκκεηέρνπλ: Αλδξηάλα Μφθα – Σξαγνχδη, Κψζηαο Γεδνχζεο – Κιαξίλν, Νίθνο
Εαπάξηαο - Σξαγνχδη θαη Βηνιί, Βαγγέιεο Καηζνπιίδεο - Σξαγνχδη θαη Οχηη, Ζιίαο
Παιιίδεο – Λανχην, Νάθεο Ξαλζφπνπινο – Κξνπζηά.
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ύιινγνο Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο
ηέθη πι. Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο (Λεπθνχ Πχξγνπ & Υαζηξηδφγινπ ζηνParking)
Πνληηαθή βξαδηά παξέα κε ηνλ κνλαδηθφ Γηάλλε Κνπξηίδε.
ύιινγνο αξαθαηζάλσλ Ξάλζεο «Ο Λεπεληώηεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο Υξηζηφδνπιν Κσζηαξέιν θαη άθε Νηίλα
Κιαξίλν: Νίθνο Μαθξήο
ύιινγνο Πνληίσλ Υνξεπηώλ Ξάλζεο «Σξαληέιιελεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο Μπάκπε Ησαθεηκίδε, Γηψξγν Οξθαλίδε θαη Αληψλε
Νηθεθνξίδε.
Πνιηηηζηηθόο Λανγξαθηθόο ύιινγνο «Ζ Θξάθε»
Λατθφ ζρήκα κε θηιηθή ζπκκεηνρή Θξάθεο κε ηνπο:
Βαγγέιε Δπζπκίνπ - πιήθηξα
πχξν ηαζέιν - θξνπζηά
Γεκήηξε ηέιιηνπ - κπνπδνχθη, ζάδη
Μίλα Μαλαβάθε - ηξαγνχδη
Βαγγέιε Γσξφπνπιν - γθάηληα
Πνιηηηζηηθόο Πεξηβαιινληηθόο ύιινγνο Πξσηνπόξνη Λεύθεο Ξάλζεο
¨Οη Πξσηνπφξνη¨ έρνπκε ηε ραξά λα θηινμελήζνπκε έλα ηνπηθφ παξαδνζηαθφ ζρήκα,
πνπ πιένλ είλαη γλσζηφ ζε φινπο γηα ηελ άθζαζηε πνηφηεηα θαη ηελ απαξάκηιιε
ηθαλφηεηα ησλ κνπζηθψλ ηνπ, ηνπο „‟ Μπάληα Σέηνηα „‟. Ζ θνπιηνχξα, ηα
αθνχζκαηα, νη ρνξνί, ηα θάζε ινγήο βηψκαηα, ελαξκνλίδνληαη άξηζηα θαη απνδίδνπλ
ηέξςε ςπρήο. Σνπο „‟ Μπάληα Σέηνηα‟‟ απαξηίδνπλ νη κνπζηθνί: Γεξάθεο
Σζαξκαληίδεο ζηα πλεπζηά (θιαξίλν, θαβάι, ζαμφθσλν), Γηψξγνο Παξαπέξνγινπ
ζην αθθνξληεφλ, Γηψξγνο Μίρνπ ζην ιανχην θαη Γηάλλεο Σζαξκαληίδεο – Μειέηεο
Παληειίδεο ζηα θξνπζηά (ληανχιη, ηνπκπειέθη, ληέθηα, γθξαλ θάζα).
ύιινγνο Μηθξαζηαηώλ Ν. Ξάλζεο, «Αιεζκόλεηεο Παηξίδεο»

ην ζηέθη ηνπ πιιφγνπ Μηθξαζηαηψλ, Ησαθείκ γνπξνχ απέλαληη απν
ην παξεθθιήζην ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, (πάλσ θαη πίζσ απφ ην θαθέ
Μπιε), ηξαγνχδηα ηεο Πξνπνληίδαο θαη ηεο Πφιεο θαη ξεκπέηηθν-ιατθφ
πξφγξακκα. Με κεξάθη θαη αγάπε γηα ηηο παηξνπαξάδνηεο γεχζεηο νη
θπξίεο ηνπ ζπιιφγνπ καγεηξεχνπλ κε ζπληαγέο ησλ γηαγηάδσλ.
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Πέκπηε 8 επηεκβξίνπ 2016
Κεληξηθή θελή - Πιαηεία Μεηξνπόιεσο
20:30 πλαπιία «αθηέξσκα ζηνλ θηιόζνθν ηνπ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ Άθε Πάλνπ»
16 ρξφληα κεηά ην ζάλαην ηνπ κεγαιχηεξνπ ησλ κεγάισλ πλζεηψλ ηνπ ιατθνχ καο
ηξαγνπδηνχ Άθε Πάλνπ, απνηίνπκε θφξν ηηκήο ζηνλ κεγάιν απηφλ θαιιηηέρλε κε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζπλαπιίαο - αθηέξσκα ζηε κλήκε ηνπ.
Tα ηξαγνχδηα ζα εξκελεχζνπλ κε ζεβαζκφ παιαηφηεξνη δεκνθηιείο εξκελεπηέο, νη
νπνίνη ζπλεξγάζηεθαλ δηζθνγξαθηθά καδί ηνπ θαη ζθξάγηζαλ κε ηελ εξκελεία ηνπο
ηα ηξαγνχδηα ηνπ, αιιά θαη λεφηεξνη εξκελεπηέο πνπ ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ απέδεημαλ
ηελ αγάπε ηνπο ζην ιατθφ ηξαγνχδη .
Θα ζπκκεηέρνπλ ε Μαίξε Μαξάληε, ν Γηάλλεο Νηνπληάο, ν Μάθεο εβίινγινπ, ν
Γεκήηξεο Μαξθνχιεο θαη ε Υξχζα Μσξαίηε.
Σνπο ηξαγνπδηζηέο ζα ζπλνδεχεη δεθακειήο ιατθή νξρήζηξα, ε νπνία ζα απνδψζεη κε
ηνλ πξνζήθνληα ζεβαζκφ ηελ ηερλνηξνπία ηνπ Αθε Πάλνπ .
Νεαληθή & Δλαιιαθηηθή θελή - Βαζ. νθίαο & Ύδξαο
20:00 ΤΝΑΤΛΊΑ GEORGE CANEY O George Caney ζπκκεηέρεη γηα πξψηε θφξα
ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Ξάλζεο θαη ππφζρεηαη κηα φκνξθε βξαδηά ζε πνπ rnb ξπζκνχο
πλαπιία Underfly
Οη Underfly δεκηνπξγήζεθαλ ζην Μνπζηθφ Δξγαζηήξην ηνπ Άγγεινπ Μνπξβάηε.
ηηο εκθαλίζεηο ηνπο παξνπζηάδνπλ δηθά ηνπο θνκκάηηα θαζψο θαη indie rock-pop
δηαζθεπέο θαη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αξθεηά αλεμάξηεηα θεζηηβάι ηεο πφιεο.
Γνπιεχνπλ φινη καδί ψζηε λα πξνζζέηνπλ ν θαζέλαο ιίγε απφ ηελ θαληαζία ηνπ γηα
λα ζηνιίδνπλ ηα ηξαγνχδηα ηνπο. Ήδε ζην youtube ππάξρεη ην "Soul in the clouds".
Ρσκπιία Μνπξβάηε - Φσλή
Θνδσξήο Ρσζζίδεο - Κηζάξα
Γεκήηξεο Κνζεΐδεο - Κηζάξα
Ηάθσβνο Κίηζνο - Μπάζν
Φσηεηλή Μπηαθίδνπ - Νηξακο
Λύθεην ησλ Διιελίδσλ – Παξ/κα Ξάλζεο
19:00 «ην Υνξνζηάζη»
Απιή ηνπ Ηεξνχ Νανχ Αγ. Βιαζίνπ, ζηελ νδφ Βεληδέινπ (έλαληη Παιηάο Μεξαξρίαο)
Σν Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο αλαβηψλεη Παξαδνζηαθφ Υνξνζηάζη.
Σεξψληαο ηελ παξάδνζε ζα ηειεζηεί «Μέγαο Δζπεξηλφο», ελψ ζηηο
21:00 ζα αθνινπζήζεη Υνξνζηάζη (Γιέληη) κε ηελ Παξαδνζηαθή Οξρήζηξα ηνπ
Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο «Θξείθηνο Ήρνο». Σν Υνξνζηάζη μεθηλά φπσο
παιηά, γηα λα ζπκεζνχλ νη κεγαιχηεξνη θαη λα ην γλσξίζνπλ νη λεφηεξνη.
ε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο κεηά ηνλ Μέγα Δζπεξηλφ, ε εθδήισζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ αίζνπζα Γεμηψζεσλ «ΓΗΟΓΔΝΖ», ζην 4ν ρηι/ηξν Ξάλζεο Λάγνπο.
Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο - Γίθηπν Λόγνπ θαη Πξάμεο
19:30 Θεαηξάθη ζην Μνλνπάηη ηεο Εσήο
Αθήγεζε Παξακπζηώλ γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ κηα παξέα θίισλ πνπ αγαπά ηα ιατθά παξακχζηα έθηηαμε ηελ
νκάδα «ΠαξακπζνΘξάθεο». Απφ ηφηε αληακψλνπκε, κηθξνί θαη κεγάινη, θαη
αθεγνχκαζηε παξακχζηα, κε ην δηθφ καο ηξφπν θαη ηε δηθή ζαο βνήζεηα. Διάηε θη
εζείο λα ηα αθνχζεηε θαη λα ζπκκεηέρεηε, γηα λα γίλεη αθνξκή ην παξακχζη λα
δήζνπκε φινη θαιχηεξα...
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Οξγάλσζε-Δπηκέιεηα: ΠαξακπζνΘξάθεο, Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θ Παξάδνζεο θαη
Γίθηπν Λφγνπ θαη Πξάμεο
Λανγξαθηθό & Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο, ζηελ απιή κε ηα ρακάκ
20:00 Κηλεκαηνγξαθηθόο πεξίπαηνο ζηελ Ξάλζε ΗΗ
Ζ θηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ηεο ΦΔΞ ζαο πξνηείλεη κηα γλσξηκία κε ηαηλίεο θαη
ληνθηκαληέξ ελέπλεπζαλ ή γπξίζηεθαλ ζθελέο ηνπο ζηελ Ξάλζε. Μηα πφιε ζθεληθφ,
κηθξέο αλαθνξέο θαη πξνηάζεηο γηα κηα θαιχηεξε γλσξηκία κε ηνλ ηφπν θαη ηνπο
αλζξψπνπο κέζα απφ ληνθηκαληέξ.
Ζ Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ΦΔΞ απφ ηηο παιαηφηεξεο ζηελ Διιάδα, (1971) κε
πινχζην πξφγξακκα ζε θηλεκαηνγξαθηθά αθηεξψκαηα. Οη ζπλεξγαζίεο ηεο κε άιια
θεζηηβάι θαη ιέζρεο θέξλνπλ δεκηνπξγνχο ζηελ πφιε θαη δίλνπλ ην βήκα ζε λένπο
θηλεκαηνγξαθηζηέο. Αθφκε ζπκκεηέρεη ζε παξαγσγέο πνπ γίλνληαη ζηελ Ξάλζε θαη
νξγαλψλεη καζήκαηα, ζεκηλάξηα θαη παξαγσγέο. πλεξγάδεηαη θαη παξνπζηάδεη ζηελ
Ξάλζε: Anim fest ζηελ Ξάλζε / Φεζηηβάι Γεξκαλφθσλνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ
Ξάλζε / Φεζηηβάι Ηζπαλφθσλνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ Ξάλζε / Φεζηηβάι
Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο / Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο/ Micro κ /
Φεζηηβάι Σαηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο / Φεζηηβάι Ακεξηθαληθνχ
θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ Ξάλζε. * Πξνβάιεη πεξηζζφηεξεο απφ 100 ηαηλίεο (100
πεξίπνπ κέξεο πξνβνιψλ) ζην λνκφ.
Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ΦΔΞ
πίηη πνιηηηζκνύ ΦΔΞ
20:00 Μνπζηθή θελή ΦΔΞ - «Μπάληα Σέηνηα», Παξαδνζηαθή Βξαδηά
Σν κνπζηθφ ζρήκα «Μπάληα Σέηνηα» πξνυπήξρε ηεο νλνκαζίαο ηνπ απφ ην 2005.
Έμη ρξφληα αξγφηεξα, ην ινγνπαίγλην „πάληα ηέηνηα‟ γίλεηαη ε αθνξκή γηα ηελ
επσλπκία ηνπ. Σα κέιε πνπ ην απαξηίδνπλ: Σζαξκαληίδεο Γεξάθεο ζηα πλεπζηά
(θιαξίλν, θαβάι, ζαμφθσλν), Παξαπέξνγινπ Γηψξγνο ζην αθνξληεφλ, Μίρνπ
Γηψξγνο ζην ιανχην θαη Σζαξκαληίδεο Γηάλλεο-Παληειίδεο Μειέηεο ζηα θξνπζηά
(ληανχιη, ηνπκπειέθη, ληέθηα, γθξαλ θάζα). Ζ ζχλζεζε ηεο νξρήζηξαο
δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ην ίδην ηζρχεη
θαη γηα ην ξεπεξηφξην πνπ απνδίδεη (Θξάθε, Μαθεδνλία, Μ. Αζία, Νεζηά, ππφινηπε
επεηξσηηθή Διιάδα). Αξσγνί ζε απηφ, είλαη νη άκεζνη ζπλεξγάηεο ηνπ ζρήκαηνο θαη
νξγαλνπαίρηεο (γθάηληα, βηνιί, ηξνκπέηα θ.α.)
Οη κνπζηθνί ηνπ ζρήκαηνο πέξαλ ησλ αξρηθψλ εξεζηζκάησλ γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπο
κε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν, δηαηεξνχζαλ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ κνπζηθή θαη ηνλ
ρνξφ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Δίηε ζαλ καζεηέο κνπζηθψλ ζρνιείσλ, είηε ζαλ θνηηεηέο
Α.Σ.Δ.Η. (ηκήκα ιατθήο θαη παξαδνζηαθήο κνπζηθήο) ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν.
Ζ παξνπζία ηεο νξρήζηξαο ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα, έξρεηαη ζε παξάιιειε δξάζε
κε εθείλε ησλ πνηθίισλ ζπιιφγσλ (πνιηηηζηηθψλ, κνξθσηηθψλ θ.α.) θαη ησλ
ελεξγεηψλ απηψλ γηα ηελ «παξάδνζε». πκκεηέρνληαο ζε παξαζηάζεηο ησλ
ρνξεπηηθψλ ηκεκάησλ ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, αιιά θαη
εκπινπηίδνληαο ινηπέο εθδειψζεηο ησλ ζπιιφγσλ γηα ηελ ςπραγσγία ησλ καδψλ
(ρνξνεζπεξίδεο, παλεγχξηα)
Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Υνξεπηηθφ εξγαζηήξη ηεο ΦΔΞ
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ύιινγνο Δβξηηώλ Ξάλζεο
20:30 Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε «Θξαθηώηηθα θαη όρη κόλν...»
Οη καγεπηηθέο κεισδίεο, ν ζπάληνο ιπξηζκφο, ε εθηειεζηηθή ηειεηφηεηα, ν άςνγνο
δηάινγνο ησλ νξγάλσλ, ε «παηρληδηάξηθε» δηάζεζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, νη
λνζηαιγηθέο λχμεηο, ν εθθξαζηηθφο πινπξαιηζκφο, αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ ηηο
παξακέηξνπο πνπ ζα ζθξαγίζνπλ ηελ απνςηλή παξαδνζηαθή καο βξαδηά.
Οη κνπζηθνί καο κε ηελ θαιιηηερληθή ηνπο αμία λα είλαη απφιπηα ελαξκνληζκέλε κε
ηε θήκε ηνπο πνπ πξν πνιινχ έρεη μεπεξάζεη ηα Διιεληθά ζχλνξα, απνδίδνπλ κε
καεζηξία ην ερφρξσκα, ην χθνο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ξπζκψλ ηεο θάζε
πεξηνρήο. Ζ εθηειεζηηθή ηνπο δεηλφηεηα γνεηεχεη ηνπο ζεαηέο θαη ηνπο ρξήδεη
αδηακθηζβήηεηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο κνπζηθήο ζθελήο. Οη μέθξελνη ηνπο ξπζκνί
ελψλνπλ, κνπζηθνχο, ρνξεπηέο θαη ζεαηέο ζε κία ηεξάζηηα παξέα. Σν κνπζηθφ
ξεπεξηφξην ηνπο αλεμάληιεην, μεθηλά απφ ηε Θξάθε, πεξλά ζηε ζηεξηαλή θαη
λεζηψηηθε Διιάδα θαη θαηαιήγεη ζηηο αιεζκφλεηεο Παηξίδεο.
πκκεηέρνπλ: Νίθνο Εαπάξηαο - Σξαγνχδη θαη Βηνιί, Βαγγέιεο Καηζνπιίδεο Σξαγνχδη θαη Οχηη, Κψζηαο Γεδνχζεο – Κιαξίλν, Ζιίαο Παιιίδεο - Λανχην, Νάθεο
Ξαλζφπνπινο – Κξνπζηά.
ύιινγνο Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο
ηέθη πι. Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο (Λεπθνχ Πχξγνπ & Υαζηξηδφγινπ ζην Parking)
Πνληηαθή βξαδηά παξέα κε ηνλ Γηψξγν ηακιίδε θαη ηνλ Γηάλλε Γθφζην ζην
Σξαγνχδη θαη ηνλ Αβξαάκ Γθφζην ζηε Λχξα.
ύιινγνο αξαθαηζάλσλ Ξάλζεο «Ο Λεπεληώηεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο Αληψλε Κπξίηζε θαη Κψζηα Ειαηίλε
Κιαξίλν: Αιέμαλδξνο Σζνπκάλεο θαη Γηάλλεο Μσξαΐηεο.
ύιινγνο Πνληίσλ Υνξεπηώλ Ξάλζεο «Σξαληέιιελεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο Γηψξγν Οξθαλίδε θαη Αληψλε Νηθεθνξίδε.
Πνιηηηζηηθόο Λανγξαθηθόο ύιινγνο «Ζ Θξάθε»
Πνληηαθφ γιέληη!!!
Σάζνο Πεηξφπνπινο - ιχξα θαη ηξαγνχδη
Κψζηαο Σζαξκαληίδεο - ληανχιη
Πνιηηηζηηθόο Πεξηβαιινληηθόο ύιινγνο Πξσηνπόξνη Λεύθεο Ξάλζεο
Ο γλσζηφο πιένλ ζε φινπο Φίιηππνο Γνκλίδεο καδί κε ηελ θαιιηηερληθή ηνπ νκάδα,
πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Αλδξέα Μπγδαιά (πιήθηξα) θαη ηνλ Γηάλλε Γαβξηειίδε
(κπνπδνχθη, ζάδη, ιχξα), παξνπζηάδνπλ έλα θεθάην ξεπεξηφξην κε γλσζηά θαη
αμέραζηα ηξαγνχδηα, κεισδίεο κνλαδηθέο, πνπ ζα κείλεη αμέραζην ζε φζνπο
δηαζθεδάζνπλ θνληά καο.
ύιινγνο Μηθξαζηαηώλ Ν. Ξάλζεο, «Αιεζκόλεηεο Παηξίδεο»

ην ζηέθη ηνπ πιιφγνπ Μηθξαζηαηψλ, Ησαθείκ γνπξνχ απέλαληη απν
ην παξεθθιήζην ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο (πάλσ θαη πίζσ απν ην θαθέ
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Μπιε), παξαδνζηαθφ γιέληη κε κνπζηθέο απφ φιε ηελ Διιάδα θαη
ζπλέρεηα κε ξεκπέηηθν-ιατθφ πξφγξακκα θαη απζεληηθέο ιηρνπδηέο θαη
εδέζκαηα ηεο αλαηνιήο.
Παξαζθεπή 9 επηεκβξίνπ 2016
Κεληξηθή θελή - Πιαηεία Μεηξνπόιεσο
20:30 πλαπιία «48 Ώξεο»
Μία πξνζεζκία ήηαλ ε αηηία λα δεκηνπξγεζεί κία κπάληα. Ζ κπάληα δεκηνπξγήζεθε
ην Μάην ηνπ 2003 φηαλ ηνπο δεηήζεθε κέζα ζε 2 εκέξεο (48 ψξεο!!!) λα θηηάμνπλ θαη
λα παίμνπλ έλα live dance πξφγξακκα. Σν ηξηθ έπηαζε θαη νη 48 Ώξεο ζηέξησζαλ θαη
ράξηζαλ ζηνπο θίινπο ηνπο πνιιά 48σξα κε θνπι κνπζηθή θαη ξπζκφ.
Σν playlist ηεο κπάληαο απνηειείηαη παξαδνζηαθά απφ disco 70‟s θαη 80‟s pop κε
ραξαθηεξηζηηθά αθνχζκαηα απφ Michael Jackson, Madonna, James Brown, Prince,
Boney M, Alphaville, Gloria Gaynor έσο mainstream ζεκεξηλά θνκκάηηα πνπ
αθνχγνληαη ζην ξαδηφθσλν.
Νεαληθή & Δλαιιαθηηθή θελή - Βαζ. νθίαο & Ύδξαο
20:00 πλαπιία Swingin mice
Οη «swingin' mice», έλα ηνπηθφ ζπγθξφηεκα απφ ηελ Κνκνηελή, αζρνιείηαη θπξίσο
κε ηελ ειιεληθή swing κνπζηθή. Ζ κπάληα δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ έλα ρξφλν απφ
πέληε κέιε (δπν θηζάξεο, κπάζν, πιήθηξα, θσλή) θαη πξφζθαηα θαισζφξηζε ζηελ
νκάδα ηεο ηξία θαηλνχξηα κέιε (δπν ζαμφθσλα θαη θξνπζηά). πσο εθθξάδεη θαη ην
φλνκά ηνπο, αζρνινχληαη κε swing, jazz θαη rockabilly ξπζκνχο θάλνληαο δηαζθεπέο
ξεκπέηηθσλ θαη άιισλ ηξαγνπδηψλ.
22:00 πλαπιία MISTY SEVEN
Oη MISTY SEVEN, κηα κνπζηθή κπάληα ηειεηφθνηησλ καζεηψλ ηνπ σδείνπ
"ΔΤΦΧΝΟ", παξνπζηάδεη γηα άιιε κηα θνξά ζηελ θελή Νέσλ, γλσζηέο παιηέο θαη
λέεο alternative pop, rock κνπζηθέο θαη ειιεληθέο ξεηξφ επηηπρίεο.
Παίδνπλ: Βηξγηλία Ράπηε θαη Λπδία Καξαγεσξγίνπ – Φσλεηηθά, Θσκάο
Μπαμεβαλίδεο – Μπάζν, Βεληάη Ενπκπνχι - Ζιεθηξηθή θηζάξα, Γηψξγνο Κέιιεξ –
Πιήθηξα, Γηψξγνο Παπαδφπνπινο – Πηάλν θαη πιήθηξα, Δκκαλνπέια Γεκεηξηάδνπ –
Νηξακο.
θελή Νεζάθη – Οξθέσο & Πηλδάξνπ
Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θ Παξάδνζεο
19:00 Παίδεο ελ δξάζεη… θαη ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Πόιεο
«Πίλαθεο ηνπίσλ από θπζηθά πιηθά – Land Art»
Σα παηδηά ζα αλαθαιχςνπλ ηελ Σέρλε ηεο Γεο – Land Art θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ
ζπιινγηθά έξγα ηέρλεο απφ θπζηθά πιηθά. Ζ Σέρλε ηεο Γεο - Land Art πξνάγεη ηελ
πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, ελδπλακψλεη ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα
θαη θαιιηεξγεί ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα.
Δπηκέιεηα: Ραινχ Βιαρνπνχινπ, Δθπαηδεπηηθφο, Τπεχζπλε Δθπαηδεπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ γηα παηδηά ηνπ Η.Θ.Σ.Π.
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Πεηξνχια Γαιαθνχξα, Δθπαηδεπηηθφο
Οξγάλσζε: Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο
Πξνυπνζέζεηο: παηδηά απφ 5 εηψλ κε αγάπε γηα παηρλίδη θαη ζπλεξγαζία

Γίθηπν Λόγνπ θαη Πξάμεο
19:00 Θεαηξάθη ζην Μνλνπάηη ηεο Εσήο
Κνηλσληθόο Καηαλαισηηθόο πλεηαηξηζκόο Ξάλζεο «Μαδί»
ηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο (Κ.Αι.Ο) ηδξχζακε ηνλ
Κνηλσληθφ Καηαλαισηηθφ πλεηαηξηζκφ Ξάλζεο «Μαδί» πλ. Π. Δ. Πψο φκσο έλαο
ηέηνηνο ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία; Πψο ζα ζπλδέζεη
ηνλ παξαγσγφ κε ηνλ θαηαλαισηή;
αο θαινχκε γηα λα καο γλσξίζεηε θαη λα ζαο γλσξίζνπκε.
ηφρνο καο λα πάξνπκε ηελ ηξνθή ζηα ρέξηα καο.
Λύθεην ησλ Διιελίδσλ – Παξ/κα Ξάλζεο
19:00 «Πεξηήγεζε ζηα ζνθάθηα ηεο Ξάλζεο»
πλάληεζε ζην Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ κε πξννξηζκφ ηελ παιηά πφιε ηεο Ξάλζεο.Ο
εθπαηδεπηηθφο Γεκήηξεο Γθαγθαιίδεο καο μελαγεί γηα λα αλαθαιχςνπκε ηα
εθθιεζάθηα, ηα ράληα θαη ηα αξρνληηθά ηεο παιηάο Ξάλζεο.
Λύθεην ησλ Διιελίδσλ – Παξ/κα Ξάλζεο
19:30 «Μηα ηζηνξία όιν ήρνπο»
Λύθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο, Αγ. Γεσξγίνπ 1, Απιή
Ζ δαζθάια ηεο παξαδνζηαθήο ρνξσδίαο ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο θ. Δχα
Ξαλζνπνπιίδνπ θαιεί ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ ήρνπο, ψζηε λα
δσληαλέςνπλ θαη λα ζπλνδεχζνπλ κνπζηθά έλα παξακχζη. Μηα πξσηφηππε
δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε πνπ πξέπεη φια ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ.
Λανγξαθηθό & Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο ζηελ απιή κε ηα ρακάκ
20:00 Κηλεκαηνγξαθηθόο πεξίπαηνο ζηελ Ξάλζε ΗΗΗ
Ζ θηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ηεο ΦΔΞ ζαο πξνηείλεη κηα γλσξηκία κε ηαηλίεο θαη
ληνθηκαληέξ ελέπλεπζαλ ή γπξίζηεθαλ ζθελέο ηνπο ζηελ Ξάλζε. Μηα πφιε ζθεληθφ,
κηθξέο αλαθνξέο θαη πξνηάζεηο γηα κηα θαιχηεξε γλσξηκία κε ηνλ ηφπν θαη ηνπο
αλζξψπνπο κέζα απφ ληνθηκαληέξ.
Ζ Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ΦΔΞ απφ ηηο παιαηφηεξεο ζηελ Διιάδα, (1971) κε
πινχζην πξφγξακκα ζε θηλεκαηνγξαθηθά αθηεξψκαηα. Οη ζπλεξγαζίεο ηεο κε άιια
θεζηηβάι θαη ιέζρεο θέξλνπλ δεκηνπξγνχο ζηελ πφιε θαη δίλνπλ ην βήκα ζε λένπο
θηλεκαηνγξαθηζηέο. Αθφκε ζπκκεηέρεη ζε παξαγσγέο πνπ γίλνληαη ζηελ Ξάλζε θαη
νξγαλψλεη καζήκαηα, ζεκηλάξηα θαη παξαγσγέο. πλεξγάδεηαη θαη παξνπζηάδεη ζηελ
Ξάλζε: Anim fest ζηελ Ξάλζε / Φεζηηβάι Γεξκαλφθσλνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ
Ξάλζε / Φεζηηβάι Ηζπαλφθσλνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ Ξάλζε / Φεζηηβάι
Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο / Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο/ Micro κ /
Φεζηηβάι Σαηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο Γξάκαο / Φεζηηβάι Ακεξηθαληθνχ
θηλεκαηνγξάθνπ ζηελ Ξάλζε. * Πξνβάιεη πεξηζζφηεξεο απφ 100 ηαηλίεο (100
πεξίπνπ κέξεο πξνβνιψλ) ζην λνκφ.
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Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε ΦΔΞ

ύιινγνο Δβξηηώλ Ξάλζεο
20:30 Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε «20 ρξόληα ύιινγνο Δβξηηώλ Ξάλζεο»
Φέηνο νη Δβξίηεο γηνξηάδνπκε ηα 20 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή ηνπ πιιφγνπ καο. ηελ
πνιχπιεπξε πξνζθνξά καο ζην Θξαθηθφ Πνιηηηζκφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε
αδηάιεηπηε ζπκκεηνρή καο ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Πφιεο κε αδηαπξαγκάηεπηε αξρή ην
ηξίπηπρν: ληφπηα πξντφληα, πινχζην θέθη, παξαδνζηαθή κνπζηθή.
Σε γηνξηή καο ηηκνχλ θαιιηηέρλεο, κε αμία θαη ήζνο, ζεκλνί αιιά νπζηαζηηθά
παξφληεο, ζαπκαζηέο ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, πνπ αγθαιηάδνπλ κε ζέξκε ην
θάζε κνπζηθφ ηεο κνηίβν, ην αληρλεχνπλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν, ην κειεηνχλ αζφξπβα
θαη δεκηνπξγνχλ κνλαδηθά απνηειέζκαηα. Φίινη θαη ζπλεξγάηεο καο, πνπ ρξφληα
ηψξα καο ηαμηδεχνπλ κε ηε δσληάληα ηεο κνπζηθήο ηνπο ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε
ηεο Διιεληθήο γεο.
Σν πξφγξακκά ηνπο απνηειεί κία νινθιεξσκέλε αθνπζηηθή εκπεηξία θαη είλαη βέβαην
φηη ζα θεξδίζεη γηα άιιε κηα θνξά θαη ηνπο πην απαηηεηηθνχο αθξναηέο καο.
πκκεηέρνπλ: Άγγεινο Ξαλζφπνπινο - Οχηη θαη ηξαγνχδη, Βαζίιεο Παπακηραήι –
Κιαξίλν, Υξήζηνο Υνπιηάξαο – Κιαξίλν, Μάθεο Αβξακίδεο – Κηζάξα, Αλδξέαο
Μπγδαιάο – Πιήθηξα, Νάθεο Ξαλζφπνπινο – Κξνπζηά.
πίηη πνιηηηζκνύ ΦΔΞ
21:30 Θξαθηώηηθε παξαδνζηαθή βξαδηά
Σν ρνξεπηηθφ εξγαζηήξη ηεο ΦΔΞ νξγαλψλεη κηα μερσξηζηή βξαδηά γιεληηνχ,
παξνπζηάδνληαο ηελ ππέξνρε παξαδνζηαθή κνπζηθή ηεο Θξάθεο. Φαγεηφ, πνηφ,
κνπζηθή θαη πνιχ ρνξφο ζην ζπίηη πνιηηηζκνχ ηεο Φ.Δ.Ξ.
"Απφ δε ηνπ κέινπο θαη ηνπ ξπζκνχ θαη ε κνπζηθή πάζα ζξαθία λελφκηζηαη..."
ηξάβσλ
η‟ αξραία ρξφληα, φηαλ ε κνπζηθή ήηαλ ζπλψλπκε κε ηελ ηεξφηεηα θαη ην κπζηήξην,
ε Θξάθε έκειε λα θηινμελήζεη, ζηνπο φκνξθνπο ηφπνπο ηεο, ηνπο πξψηνπο θαη
ζεκαληηθφηεξνπο Έιιελεο κνπζηθνχο θαη πκλσδνχο.
Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Υνξεπηηθφ εξγαζηήξη ηεο ΦΔΞ
ύιινγνο Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο
ηέθη πι. Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο (Λεπθνχ Πχξγνπ & Υαζηξηδφγινπζην Parking)
Πνληηαθή βξαδηά παξέα κε ηνλ Μπάκπε Ησαθεηκίδε ζην Σξαγνχδη θαη ηνλ Σάζν
Πεηξφπνπιν ζηε Λχξα.
ύιινγνο αξαθαηζάλσλ Ξάλζεο «Ο Λεπεληώηεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο Γηψξγν Υαηδή, Κψζηα Ηγγιέδν θαη Παλαγηψηε Οχην
Κιαξίλν: πχξνο Μπνθφξνο.
ύιινγνο Πνληίσλ Υνξεπηώλ Ξάλζεο «Σξαληέιιελεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο Γηψξγν Οξθαλίδε θαη Αληψλε Νηθεθνξίδε.
Πνιηηηζηηθόο Λανγξαθηθόο ύιινγνο «Ζ Θξάθε»
Παξαδνζηαθή βξαδηά κε ζξαθηψηηθν πεξηερφκελν!
Βαγγέιεο Γσξφπνπινο – γθάηληα, θαβάιη
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Γηψξγνο Εηψγαο - ηξαγνχδη
Νίθνο Εάξθνο - θιαξίλν
Γηάλλεο Κπξηαθίδεο – αθθνξληεφλ, ηξαγνχδη
Γηάλλεο Καλαξγηέιεο - θξνπζηά
Πνιηηηζηηθόο Πεξηβαιινληηθόο ύιινγνο Πξσηνπόξνη Λεύθεο Ξάλζεο
Ο Γηάλλεο Γνχθνγινπ (θηζάξα), ν Ζιίαο Μαπξνιηφο (θσλεηηθά) θαη ν Βαγγέιεο
Μαπξνιηφο (Μπνπδνχθη) είλαη εδψ θαη ρξφληα έλα θαηαμησκέλν ζρήκα, κε απίζηεπηα
ειθπζηηθφ ξεπεξηφξην πνπ απαξηίδεηαη απφ παιηά ιατθά αιιά θαη ξεκπέηηθα
ηξαγνχδηα πνπ γξάςαλ ηζηνξία ζην ειιεληθφ πεληάγξακκν. ζνη ηπρεξνί βξεζνχλ
θνληά καο, ζα απνιαχζνπλ ην απζεληηθφ ηαιέλην θαη ην θέθη πνπ βγάδνπλ.
ύιινγνο Μηθξαζηαηώλ Ν. Ξάλζεο, «Αιεζκόλεηεο Παηξίδεο»

ην ζηέθη ηνπ πιιφγνπ Μηθξαζηαηψλ, Ησαθείκ γνπξνχ απέλαληη απν
ην παξεθθιήζην ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο (πάλσ θαη πίζσ απφ ην θαθέ
Μπιε). Μηθξαζηάηηθν γιέληη θαη ζπλέρεηα κε ξεκπέηηθν-ιατθφ
πξφγξακκα. Οη ήρνη ηεο Αλαηνιήο απφ ηελ Καππαδνθία κέρξη ηελ
κχξλε ζπληξνθηά κε εθιεθηνχο κεδέδεο.
άββαην 10 επηεκβξίνπ 2016
Κεληξηθή θελή - Πιαηεία Μεηξνπόιεσο
20:30 πλαπιία Γηώξγνο Μαξγαξίηεο – Ραιιία Υξεζηίδνπ
ηαλ ε ιατθή, δσξηθή θσλή ηνπ Γηψξγνπ Μαξγαξίηε ζπλαληά ηελ αηζζαληηθή, θσλή
ηεο Ραιιίαο Υξεζηίδνπ, ηφηε ε έθπιεμε θαξαδνθεί!
Με πξσηαγσληζηή ην θαιφ ιατθφ ηξαγνχδη, ζε έλα αιεζηλφ, απζεληηθφ πξφγξακκα κε
ηξαγνχδηα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δηαδξνκήο αιιά θαη σξαία ηξαγνχδηα άιισλ
ζπλζεηψλ πνπ αγαπνχλ λα εξκελεχνπλ (Σζηηζάλε, Πάλνπ, νχθα, Θενδσξάθε,
Νηθνιφπνπινπ, Μαραηξίηζα θ.α)
Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξε θαη πξσηφηππε ζπλεξγαζία, δχν ζεκαληηθψλ
θαιιηηερλψλ, κε μερσξηζηή αιιά ζπλεπή δηαδξνκή ζην ηξαγνχδη, ε νπνία ππφζρεηαη
λα θεξδίζεη ηηο εληππψζεηο θαη ην θαινθαίξη!
Γηαηί ν Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, έλαο ζηηβαξφο ιατθφο ηξαγνπδηζηήο πνπ ηξαγνπδά έλα
ξεπεξηφξην πνπ εθπιήζζεη θαη ζπγθηλεί κε ηνλ δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηξφπν, ζκίγεη κε
ηε Ραιιία Υξεζηίδνπ, κηα δπλακηθή εξκελεχηξηα ηεο λέαο γεληάο γηα λα
παξνπζηάζνπλ έλα πξφγξακκα πνηφηεηαο.
Έλα πξφγξακκα γηα παιηέο αγάπεο, γηα λένπο έξσηεο θαη δηαρξνληθέο ακαξηίεο...
Νεαληθή & Δλαιιαθηηθή θελή - Βαζ. νθίαο & Ύδξαο
20:00 πλαπιία ΔΠΑΛ-ΖΘΔΤΗ
Σν Γεθέκβξην 2014 γελλήζεθε ε κνπζηθή νκάδα ζην 1ν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην
Ξάλζεο (1ν ΔΠΑΛ) πνπ γξήγνξα κεγάισζε θαη απέθηεζε ην φλνκα «ΔΠΑΛΛΖΘΔΤΗ». Απηή ε κνπζηθή νκάδα, αλαλεσκέλε ην ζρ. έηνο 2015-2016
ππνζηήξημε ην πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ξάλζεο κε
ηίηιν: «ΔΝΣΔΥΝΔ ΜΟΤΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΜΔ ΣΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΔΠΑΛΖΘΔΤΗ»
Σα παηδηά ηεο κνπζηθήο απηήο νκάδαο, πνπ ηελ αγθάιηαζαλ κε πνιχ κεξάθη θαη
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αγάπε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, ζα ζαο ηαμηδέςνπλ κε αγαπεκέλα ηξαγνχδηα ζηα
κνλνπάηηα ηηο έληερλεο κνπζηθήο. πκκεηείραλ εζεινληηθά θαη ζε εθδειψζεηο
ηνπηθψλ θνξέσλ (γεξνθνκείν, ςπρνινγηθφ θέληξν θ.α.)
Οη κνπζηθνί ηνπ ζπγθξνηήκαηνο: Αλαζηαζίνπ Μάξηνο – Φσλή, Κηζάξα
Αλησλίνπ Ραθαήι - Μαέζηξνο θαη πιήθηξα
Σζαξκαληίδεο Κσλζηαληίλνο – Φσλή, Κηζάξα
Οζκάλ Σνγηάλο - Κξνπζηά
Μηραέια αββίδνπ - Μπάζν
ηψπεο Αιέμαλδξνο – Μπνπδνχθη
Βαζηιεηάδνπ Αζελά - Φσλή
Οη ζπληνληζηέο θαζεγεηέο Γνπηζίλεο Κσλζηαληίλνο (ΠΔ12.06), Μάηζα Μεηαμία
(ΠΔ01).
Λανγξαθηθό & Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο ζηελ απιή κε ηα ρακάκ
19:30 «Σν θόθθηλν θνπηί» ζηελ απιή κε ηα ρακάκ…
Μ' έλα θφθθηλν θνπηί ζα έξζεη ζηελ απιή ηνπ Ηζηνξηθνχ θαη Λανγξαθηθνχ
Μνπζείνπ Ξάλζεο θ. Γιπθεξία Γθξέθνπ. Ση κπνξεί λα έρεη βάιεη κέζα ζην θνπηί ε
ζπγγξαθέαο; Ίζσο λα έρεη θπιάμεη ηζηνξίεο, παξακχζηα θαη ήξσεο πνπ γλψξηζαλ ηελ
αιήζεηα.
Ση θηαίεη θη ν Νηθφιαο είλαη ζπρλά αθεξεκέλνο, δσεξφο θαη αλήζπρνο; Γηαηί
νλεηξνπνιεί, πεηάεη ν λνπο ηνπ θαη θαιπάδεη ζαλ αινγάθη; Καξθηά έρεη ε θαξέθια
ηνπ θαη είλαη ζπλερψο φξζηνο; Φηαίεη ε ζπκκαζήηξηα ε Νηέππ ή κήπσο ε ΓΔΠΤ;
Να ε ιχζε: έλα θφθθηλν, αφξαην θνπηί! Δθεί θνπινπξηάδεηαη ε ΓΔΠΤ φηαλ ν
Νηθφιαο δελ ηεο δίλεη ζεκαζία. Αιιά ηη είλαη απηφ πνπ ηελ θάλεη λα απνκαθξχλεηαη
θαη λα θξχβεηαη γηα ψξα ζην θφθθηλν θνπηί, αθήλνληάο ηνλ ήζπρν; Με πνηνλ ηξφπν
θαηαθέξλεη λα θιεηδψλεη ηε ΓΔΠΤ ζην θφθθηλν θνπηί θαη λα γίλεηαη έλα πξνζεθηηθφ
θαη ήξεκν παηδί; Πνηνο ηνλ βνεζάεη, αιήζεηα; Ο εαπηφο ηνπ, ε δαζθάια, νη γνλείο, νη
ζπκκαζεηέο ηνπ; Μήπσο φινη καδί; Θα ην κάζνπκε δηαβάδνληαο ηελ ηζηνξία…
Θα ζαο πεξηκέλνπκε κηθξνχο θαη κεγάινπο γηα λα αλνίμνπκε καδί ην θφθθηλν θνπηί.
Να κελ ιείςεη θαλείο.
Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Λανγξαθηθφ & Ηζηνξηθφ Μνπζείν Ξάλζεο – βηβιηνπσιείν Ππξγειή
Λύθεην ησλ Διιελίδσλ – Παξ/κα Ξάλζεο
19:30 «εκηλάξηα Capoeira»
Δκπνξηθή Λέζρε Ξάλζεο, Βαζ. Κσλ/λνπ θαη Κνλίηζεο
Σν Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο θαη ν δάζθαιφο ηνπ θ. Ηνξδάλεο Καζάπνγινπ
καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ απφ ηελ νκάδα capoeira ηεο Jacobina Arte ηεο Ξάλζεο, πνπ
θέηνο ζπκπιεξψλεη 13 ρξφληα ζηελ φκνξθε πφιε καο, πξαγκαηνπνηνχλ ζεκηλάξηα
(ζεσξία – θίλεζε) θαη επηδείμεηο.
Capoeira γηα θπζηθή θαηάζηαζε, έθθξαζε θαη άπεηξνπο ζπλδπαζκνχο θηλήζεσλ.
Γηδάζθεη ν Professor Gaviao.
Ηδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο - Γίθηπν Λόγνπ θαη Πξάμεο –
Δθδόζεηο παλίδε
20:00 Θεαηξάθη ζην Μνλνπάηη ηεο Εσήο
Σηκεηηθή βξαδηά ζηνλ Μάξην Κνπηζνπξίδε
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Οη Δθδφζεηο παλίδε, ην Γίθηπν Λφγνπ θαη Πξάμεο θαη ην Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο
θαη Παξάδνζεο ηηκνχλ έλα ηζηνξηθφ πξφζσπν ηεο Πφιεο-Αγνξάο ηεο Ξάλζεο. Έλαο
δσληαλφο κχζνο ηεο Πφιεο, ν Μάξηνο Κνπηζνπξίδεο, αλέπαθνο απφ ηελ ζθιεξφηεηα
ηνπ ρξφλνπ, ζην απφγεην ηεο σξηκφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, κε ηελ επθαηξία
ηεο πξφζθαηεο θπθινθνξίαο απφ ηηο Δθδφζεηο ΠΑΝΗΓΖ ηνπ κπζηζηνξήκαηφο ηνπ
«Αθξνδίηε θαη Αιέμαλδξνο», μεδηπιψλεη ην θνπβάξη ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ
επαηζζεζηψλ κε ηελ ζπλνδεία ηεο αγαπεκέλεο ηνπ θηζάξαο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ
ηνλ αγάπεζαλ ζην δηάβα ηεο επίγεηαο πνξείαο ηνπ. Απέλαληη ζηνπο αζηνηρείσηνπο
γεισηνπνηνχο ηεο ηνπηθήο θαζεκεξηλφηεηαο, ην Γίθηπν Λφγνπ θαη Πξάμεο
εμαθνινπζεί λα πξνβάιιεη ηα πξφζσπα πνπ παηψληαο πάλσ ζηνλ άθζαξην ππξήλα
ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο, εμαθνινπζνχλ λα είλαη έλαο ζπάληνο θαη πνιχηηκνο
ζεζαπξφο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Οξγάλσζε: Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο, Δθδφζεηο παλίδε θαη Γίθηπν
Λφγνπ Καη Πξάμεο
ύιινγνο Δβξηηώλ Ξάλζεο
20:30 Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε «Παξαδνζηαθό παλεγύξη»
ην ζηέθη Δβξηηψλ ε ηειεπηαία πξάμε θαη ε απνθνξχθσζε ησλ Γηνξηψλ Παιηάο
Πφιεο 2016, μεθηλά ζηήλνληαο αηζέξηνπο κνπζηθνχο δηαιφγνπο, ζθηαγξαθψληαο
παξαδνζηαθέο ηζηνξίεο θαη ζπάληα ζπλαηζζήκαηα. Σα κέιε ηεο κπάληαο πνπ
αλέιαβαλ λα καο κπάζνπλ ζην παλεγπξηθφ θιίκα ηεο ιήμεο ησλ Γηνξηψλ, ππφζρνληαη
λα καο ηαμηδέςνπλ ζε κνπζηθνχο παξαδείζνπο θαη λα αλαζχξνπλ ζηελ επηθάλεηα
μεραζκέλνπο ζεζαπξνχο. Με ην πάζνο ηνπο λα καο ραξίζνπλ ζπλαξπαζηηθέο
ρνξεπηηθέο ζηηγκέο θαη κε ηελ ακεζφηεηά ηνπο λα ζπκίζνπλ ζηνπο παιαηφηεξνπο θαη
λα ζπζηήζνπλ ζηνπο λεφηεξνπο ηνλ απζεληηθφ ηξφπν δηαζθέδαζεο.
Μηα βξαδηά δεμηνηερλίαο, εθθξαζηηθήο δπλακηθήο θαη απηνζρεδηαζηηθνχ νίζηξνπ.
Τπέξνρεο ζηηγκέο θεθηνχ, δσληάληαο θαη γεχζεσλ. ια ζε κηα γηνξηή ηεο παξάδνζεο,
πνπ ελεξγνπνηεί ηα ηεξάζηηα απνζέκαηα ςπρήο θαη αληίζηαζεο ζηε θηήληα πνπ καο
πεξηβάιιεη.
πκκεηέρνπλ: Άγγεινο Ξαλζφπνπινο - Οχηη θαη ηξαγνχδη, Βαζίιεο Παπακηραήι –
Κιαξίλν, Αιέμαλδξνο Κνθθαιίδεο - Λχξα Θξάθεο θαη ηξαγνχδη, Ζξαθιήο
Φσκαδφπνπινο - Γθάηληα, θαβάιη θαη ηξαγνχδη, Σάζνο Γαζθαιφπνπινο – Λανχην,
Γηψξγνο Παπαδφπνπινο – Κξνπζηά.
Λανγξαθηθό & Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο ζηελ απιή κε ηα ρακάκ
21:00 «Ζ Ξάλζε ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη»
Ζ απνραηξεηηζηήξηα βξαδηά ησλ γηνξηψλ παιηάο πφιεο αλήθεη εμνινθιήξνπ ζηνλ
Μάλν Υαηδηδάθη πνπ ηφζν αγαπήζακε. Μηα βξαδηά πιεκκπξηζκέλε κε κνπζηθή,
ζπλεληεχμεηο, πξνβνιέο θαη παξηηηνχξεο, κηα βξαδηά ζαλ εθείλεο πνπ έζηεθε ν
κηθξφο Μάλνο ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ γηα λα κάζεη λα απνηππψλεη ηνπο ήρνπο ζην
ζθνηάδη θαη ζην ραξηί…
ηελ Ξάλζε ζήκεξα κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ νη θνηλφηεηεο αιιά νη θάηνηθνη είλαη
νξγαλσκέλνη κε ηελ κνξθή ησλ ζπιιφγσλ. Λεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξνη απφ 20 κε
δηαθνξεηηθά ήζε θαη έζηκα, γισζζηθά ηδηψκαηα θαη ζξεζθείεο ζπλερίδνληαο λα
δίλνπλ ζηελ Ξάλζε έλα ηεξάζηην πνιηηηζηηθφ πινχην.
Μάλνο Υαηδηδάθηο
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Γελλήζεθα ζηηο 23 ηνπ Οθηψβξε ηνπ 1925 ζηελ Ξάλζε ηε δηαηεξεηέα θη φρη ηελ άιιε
ηε θξηρηή πνπ ρηίζηεθε κεηαγελέζηεξα απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ηεο ελδνρψξαο
κεηαλάζηεο. Ζ ζπλχπαξμε εθείλν ηνλ θαηξφ ελφο αληηηχπνπ ηεο κπει-επφθ, κε
απζεληηθνχο ηνχξθηθνπο κηλαξέδεο, έδηλαλ ρξψκα θαη πεξηερφκελν ζε κηα θνηλσλίαπαλζπεξκία απ' φιεο ηηο γσληέο ηεο Διιαδηθήο γεο, πνπ ζπκπησκαηηθά βξέζεθε λα δεη
ζε αθξηηηθή πεξηνρή θαη λα ρνξεχεη ηζάξιεζηνλ ζηηο δεκφζηεο πιαηείεο. αλ άλνημα
ηα κάηηα κνπ είδα κε απνξία πνιχ θφζκν λα πεξηκέλεη ηελ εκθάληζή κνπ (ην ίδην
ζπλέρηζα θη αξγφηεξα λα απνξψ ζαλ κε πεξίκελαλ θάπνπ θαζπζηεξεκέλα λα θαλψ).
Μ.Υ. «Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζε πξψην πξφζσπν»
ην πξφζσπν ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη, ε Ξάλζε βξήθε ηελ πξνζσπηθφηεηα εθείλε πνπ
κπνξεί λα ηελ ραξαθηεξίδεη σο θνζκνπνιίηηζζα. ηελ Ξάλζε, ε Αλαηνιή θαη ε Γχζε
ζπλππάξρνπλ, ζαλ ηελ γιπθηά κειαγρνιία ηεο κνπζηθήο ηνπ.
Δπηκέιεηα Μνπζηθή θελή ΦΔΞ - Ράδην Ξάλζε 93,5
Οξγάλσζε: ΦΔΞ - ξάδην Ξάλζε 93,5
Λανγξαθηθφ & Ηζηνξηθφ Μνπζείν Ξάλζεο
πίηη πνιηηηζκνύ ΦΔΞ
21:30 Latin Salsa - ηηο 10 ηνπ επηέκβξε γηνξηάδνπκε …
Σν Δξγαζηήξη Λάηηλ Salsa ηεο ΦΔΞ, βάδεη ην πνιχρξσκν θνζηνχκη ηεο Πφιεο κε ηα
ρίιηα ρξφληα, ηεο Ξάλζεο, ζηηο 10 επηεκβξίνπ, γηα λα μελαγήζεη ηνπο θίινπο ηνπ θαη
ηνπο επηζθέπηεο –κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν- ζηηο Γηνξηέο ηεο Παιηάο Πφιεο.
Οη πφξηεο αλνίγνπλ δηάπιαηα ζηηο 21:30, ζην πίηη ηνπ Πνιηηηζκνχ ηεο ΦΔΞ.
Δξγαζηήξη Latin Salsa - Μαζήκαηα εθκάζεζεο Λαηηλνακεξηθάληθσλ ρνξψλ γηα
αξράξηνπο θαη πξνρσξεκέλνπο. Γηδάζθνληαη νη ρνξνί Salsa Cubana, Merenguebachata Τπεχζπλνο: Ησαλλίδεο Βαζίιεο, ηει. 6948538539
Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Δξγαζηήξη Latin Salsa ηεο ΦΔΞ
Καπλαπνζήθε ηεο ΦΔΞ
22:00 Tango Seminarios & Milonga “El Barrio Antiguo” con exhibicion.
Ζ νκάδα Tango Aires ηεο ΦΔΞ, ζηα πιαίζηα ησλ Γηνξηψλ Παιηάο Πφιεο Ξάλζεο
2016, δηνξγαλψλεη ηελ πξψηε Milonga “El Barrio Antiguo” (22:00) ηεο λέαο
ρνξεπηηθήο ρξνληάο, κε επίδεημε(show) απφ ηνπο Μηράιε νπβιέξε & Μαξία
Καινγεξά.
Θα πξνεγεζνχλ, ζεκηλαξηαθά καζήκαηα Αξγεληίληθνπ Tango, απφ ηνπο ίδηνπο,
“Tango Η” γηα φια ηα επίπεδα (17:45 – 19:15) θαη “Tango II” γηα επίπεδν κεζαίσλπξνρσξεκέλσλ (19:30 – 21:00), ζηελ “Καπλαπνζήθε” ηεο ΦΔΞ. Φνξέζηε ην
ρακφγειφ ζαο θαη ειάηε λα "βαδίζεηε" ζηα κνπζηθνρνξεπηηθά κνλνπάηηα ηνπ
Αξγεληίληθνπ Tango, Μλεκείoπ Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο
Αλζξσπφηεηαο απφ ηελ Unesco.
Δξγαζηήξη Tango - "TangoAires": Μαζήκαηα εθκάζεζεο Αξγεληίληθνπ Tango γηα
αξράξηνπο θαη πξνρσξεκέλνπο. Σν εξγαζηήξην νξγαλψλεη αθφκε milongas, festivals,
πνηεηηθέο βξαδηέο θαη άιιεο δξάζεηο θέξνληαο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνληά ζηελ
αξγεληίληθε θνπιηνχξα.
Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο : Γηάλλεο Γάθλεο, ηει. 6948878929
Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Oκάδα Tango Aires ηεο ΦΔΞ
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ύιινγνο Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο
ηέθη πι. Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο (Λεπθνχ Πχξγνπ & Υαζηξηδφγινπ ζην Parking)
Πνληηαθή βξαδηά κε ηνλ Γηάλλε Παξεγνξίδε ζην Σξαγνχδη θαη ηνλ Γηψξγν Απγεηίδε
ζηε Λχξα θαη ην Σξαγνχδη.
ύιινγνο αξαθαηζάλσλ Ξάλζεο «Ο Λεπεληώηεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο άθε Μπαληψηε, Κψζηα Μπαληψηε θαη Ησάλλα Σζανχζε
Κιαξίλν: ηαχξνο Σζίθνο.

ύιινγνο Πνληίσλ Υνξεπηώλ Ξάλζεο «Σξαληέιιελεο»
Μνπζηθή βξαδηά κε ηνπο Γηψξγν Οξθαλίδε θαη Αληψλε Νηθεθνξίδε
Πνιηηηζηηθόο Λανγξαθηθόο ύιινγνο «Ζ Θξάθε»
Παξαδνζηαθφ παλαχξ‟ ζξαθηψη‟θνπ κε γθάηληεο θαη ληανχιηα!!! Διάηε λα ρνξέςνπκε
κέρξη ηειηθήο πηψζεο!
Βαγγέιεο Γσξφπνπινο – γθάηληα, θαβάιη
Γηάλλεο Κπξηαθίδεο – αθθνξληεφλ, ηξαγνχδη
Γηάλλεο Καλαξγηέιεο - θξνπζηά
Γηψξγνο Εηψγαο - ηξαγνχδη
Πνιηηηζηηθόο Πεξηβαιινληηθόο ύιινγνο Πξσηνπόξνη Λεύθεο Ξάλζεο
Ο Γηάλλεο Γνχθνγινπ (θηζάξα), ν Ζιίαο Μαπξνιηφο (θσλεηηθά) θαη ν Βαγγέιεο
Μαπξνιηφο (Μπνπδνχθη) είλαη εδψ θαη ρξφληα έλα θαηαμησκέλν ζρήκα, κε απίζηεπηα
ειθπζηηθφ ξεπεξηφξην πνπ απαξηίδεηαη απφ παιηά ιατθά αιιά θαη ξεκπέηηθα
ηξαγνχδηα πνπ γξάςαλ ηζηνξία ζην ειιεληθφ πεληάγξακκν. ζνη ηπρεξνί βξεζνχλ
θνληά καο, ζα απνιαχζνπλ ην απζεληηθφ ηαιέλην θαη ην θέθη πνπ βγάδνπλ.
ύιινγνο Μηθξαζηαηώλ Ν. Ξάλζεο, «Αιεζκόλεηεο Παηξίδεο»

ην ζηέθη ηνπ πιιφγνπ Μηθξαζηαηψλ, Ησαθείκ γνπξνχ απέλαληη απν
ην παξεθθιήζην ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο (πάλσ θαη πίζσ απφ ην θαθέ
Μπιε), παξαδνζηαθφ γιέληη κε κνπζηθέο απφ φιε ηελ Διιάδα θαη
ζπλέρεηα κε ξεκπέηηθν-ιατθφ πξφγξακκα θαη απζεληηθέο ιηρνπδηέο θαη
εδέζκαηα ηεο αλαηνιήο.
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ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ
Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Ξάλζεο "Υξήζηνο Παπιίδεο"
Οξθέσο θαη Πηλδάξνπ, Παιηά Ξάλζε ηει. 2541076363
Γηάξθεηα εθζέζεσλ από 3 έσο 10 επηεκβξίνπ 2016
Ώξεο ιεηηνπξγίαο 10:00 – 14:00 θαη 18:00 – 23:00
2νο όξνθνο
Ηεξά Μεηξόπνιηο Ξάλζεο θαη Πεξηζεσξίνπ - ύιινγνο Κππξίσλ Ν. Ξάλζεο
Έθζεζε θσηνγξαθίαο
Σα Θξεζθεπηηθά κλεκεία ζηελ θαηερόκελε Κύπξν - όςεηο θαη πξάμεηο κηαο
ζπλερηδόκελεο θαηαζηξνθήο.
άββαην 3 επηεκβξίνπ 2016
19:00 Δγθαίληα έθζεζεο απφ ην εβαζκηφηαην Μεηξνπνιίηε Ξάλζεο θ.θ.
Παληειεήκνλα, παξνπζία θαη ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο έθζεζεο θ. Υαξάιακπνπ
Υνηδάθνγινπ πνπ ζα θάλεη εηδηθή ελεκέξσζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο.
Μέζα ζηηο πηλαθίδεο ηεο ππέξνρεο έθζεζεο πνπ δεκηνχξγεζε ε Αξρηεπηζθνπή
Κχπξνπ κε επηθεθαιήο ηνλ Υαξάιακπν Υνηδάθνγινπ, βπδαληηλνιφγν, δηεπζπληή ηνπ
Βήκαηνο Θξεζθεηψλ θαη Πνιηηηζκψλ ηεο Ηεξάο Μνλήο Κχθθνπ, παξνπζηάδεηαη κε
ιφγν θαη θσηνγξαθία ε ζπληεινχκελε θαηαζηξνθή ησλ ζξεζθεπηηθψλ κλεκείσλ ζην
θαηερφκελν απφ ηα ηνπξθηθά ζηξαηεχκαηα εηζβνιήο, βφξεην ηκήκα ηεο Κχπξνπ.
Δθθιεζίεο εθζεκειηψζεθαλ, εξεηπψζεθαλ, γπκλψζεθαλ απφ ηηο αγηνγξαθίεο ηνπο, ηα
ηεξά ζθεχε θαη θεηκήιηα ηνπο θαη κεηαηξάπεθαλ ζε ηδακηά ή δφζεθαλ ζε αιιφηξηεο
ρξήζεηο, είηε ηζνπεδψζεθαλ εληειψο.
Γηνξγάλσζε: Ηεξά Μεηξφπνιε Ξάλζεο θαη Πεξηζεσξίνπ - χιινγνο Κππξίσλ Ν.
Ξάλζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Βήκα Θξεζθεηψλ θαη Πνιηηηζκψλ ηεο Ηεξάο Μνλήο
Κχθθνπ.
Κεληξηθή Αίζνπζα
Έθζεζε Εσγξαθηθήο
Μελεζίδεο Ησάλλεο
Κξπσλάο .
 Μελεζίδεο Ησάλλεο
Ο Γηάλλεο Μελεζίδεο γελλήζεθε ζηε Γξάκα ην 1947. πνχδαζε Ηαηξηθή ζην Α.Π.Θ.
Καη εηδηθεχηεθε ζηελ Πλεπκνλνινγία-Φπκαηηνινγία. Γηεηέιεζε δηεπζπληήο ηνπ
Πλεπκνλνινγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ξάλζεο. Άξρηζε λα
δσγξαθίδεη απφ ην 1975 κε ηελ πξνηξνπή ηνπ ινγνηέρλε θαη δσγξάθνπ Νίθνπ
Γαβξηήι Πεληδίθε. Έρεη θάλεη πνιιέο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εθζέζεηο ζε δηάθνξεο
πφιεηο ηεο Διιάδνο. πλεξγάζηεθε κε ηε Μηθξή Πηλαθνζήθε “Γηαγψληνο” (19751995) ζηε Θεζζαινλίθε. Δπηά εθδφζεηο ηέρλεο θπθινθφξεζαλ γηα ην έξγν ηνπ. Δίλαη
κέινο ηνπ .Κ.Δ.Σ.Β.Δ θαη ηεο .Δ.Δ.Η.Κ (Διιεληθήο Δηαηξίαο Ηαηξψλ Καιιηηερλψλ).
Έξγα ηνπ ππάξρνπλ ζηελ Πηλαθνζήθε ηεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, ζηε
Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Θεζζαινλίθεο, ζην Ίδξπκα Παλαγηψηε θαη Έθεο Μηρειή,
ζηελ Γ.Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Γξάκαο, ζηε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Ξάλζεο, ζην Ίδξπκα
Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο ζηελ Ξάλζε, ζηε Φηινπξφνδε Έλσζε Ξάλζεο
(Φ.Δ.Ξ.) θαη ζε ηδησηηθέο ζπιινγέο. Δίλαη ζπιιέθηεο θνρπιηψλ θαη πεηξσκάησλ.
εκ. Φσηνγξαθίεο απφ ην βηβιίν (ζηίγκαηα θσηφο απφ ην Ξαλζηψηηθν ηνπίν)
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 Κξπσλάο .
Ο εθπαηδεπηηθφο θαη δσγξάθνο εξγθελιίδεο Κξπσλάο γελλήζεθε ην 1947 ζηελ
Κνκνηελή ζηελ νπνία πέξαζε ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ θαη πεξάησζε ηηο
βαζηθέο ηνπ ζπνπδέο. Σν 1966 εηζάγεηαη ζηελ Αλσηέξα ρνιή Τπνκεραληθψλ
Θεζζαινλίθεο θαη παίξλεη ηνλ ηίηιν ηνπ Ζιεθηξνιφγνπ Τπνκεραληθνχ.
Με ηε δσγξαθηθή έξρεηαη ζε επαθή ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε
ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Γξήγνξα αλαθαιχπηεη ηε ζπάηνπια ε νπνία γίλεηαη ην θχξην
εξγαιείν ηεο δνπιεηάο ηνπ πνπ ηνλ ζπληξνθεχεη αδηάθνπα απφ ηα πξψηα ηνπ έξγα
κέρξη ζήκεξα.
Σν 1977 έξρεηαη ε πξψηε ηνπ αηνκηθή έθζεζε ζηελ Ξάλζε θαη έθηνηε παξνπζηάδεη ηε
δνπιεηά ηνπ ζε κηα ζεηξά απφ αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εθζέζεηο ηφζν ζηελ Ξάλζε φζν
θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. πκκεηέρεη κε κηα πινχζηα θαη
ελεξγή δξάζε ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα ηεο πφιεο. Απφ ην 1978 είλαη ζχκβνπινο θαη
ππεχζπλνο ησλ εηθαζηηθψλ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, κέινο ηεο Πνιηηηζηηθήο Δπηηξνπήο,
κέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ησλ Λανγξαθηθψλ Γηνξηψλ θαη έλαο απφ ηνπο
πέληε αλζξψπνπο ηνπ Γήκνπ πνπ νξγάλσζαλ ηηο πξψηεο Γηνξηέο Παιηάο Πφιεο.
ήκεξα αλήθεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Ξάλζεο θαη θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ θαιιηηερληθνχ επηκειεηή ηεο Γεκνηηθήο
Πηλαθνζήθεο απφ ην 2001. Δίλαη ν άλζξσπνο πνπ νξγάλσζε ηε Γεκνηηθή
Πηλαθνζήθε, επηκειήζεθε ηνπ ιεπθψκαηφο ηεο θαη φισλ ησλ εθδφζεψλ ηεο.
Απφ ην 1980 δηαηεξεί ην παιηφηεξν θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εξγαζηήξηα
δσγξαθηθήο ζην ρψξν ηεο Βφξεηαο Διιάδαο κε ηελ επσλπκία Κξπσλάο . ην νπνίν
καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ καζαίλνπλ λα δσγξαθίδνπλ, καζαίλνπλ λα αγαπνχλ ηνλ
πνιηηηζκφ θαη ηελ ηέρλε, ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπκκεηνρή.
1νο όξνθνο
Μηθξή Αίζνπζα
 αξξή Γεσξγία Αγηνγξαθία
 Οκαδηθή Έθζεζε Εσγξαθηθήο: Σζανπζίδνπ Καιιφπε, Μπακπαλέινπ
ιγα, Δπθξαηκίδνπ Διπίδα,Σξηαληαθπιιίδεο Αλδξέαο, Θενδσξίδεο
Παλαγηψηεο, εξγθελιίδεο Γηψξγνο
Αύιεηνο Υώξνο

ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΞΑΝΘΖ
΄Δθζεζε θσηνγξαθίαο κε δξάζεηο απφ ηελ πεξηνρή καο
 Μηξγθνχδεο Ησάλλεο Αγηνγξαθία
 Υνλδξφο Πεξηθιήο Ππξνγξαθία
 Κπλεγνπνχινπ Αλαζηαζία Αγηνγξαθία
 Μπισλάο Δπζηξάηηνο Αγηνγξαθία
 Οκαδηθή έθζεζε ΚΑΠΖ ΞΑΝΘΖ
Υακαιίδνπ Υξπζνχια Γαζθάια
Αξλανχηνγινπ Μαίξε Εσγξαθηθή
Βνινβφηζε Υξπζή Εσγξαθηθή
Εαπψλε Μαξία Εσγξαθηθή
Καινγηαλλίδνπ Αγάπε Εσγξαθηθή
Λαδαξίδνπ Μαξία Εσγξαθηθή
37

Μεγγίζνγινπ Δχε Εσγξαθηθή
Μνπηζαιάθε Λίηζα Εσγξαθηθή
αββίδνπ Γέζπνηλα
Παπαδνπνχινπ Υξπζνχια
Παπαδνπνχινπ Διέλε
Υξηζηίδνπ Καηεξίλα
Σδακπαηδίδνπ Κσλζηαληίλα
Σζαγθαιίδνπ Πειαγία Εσγξαθηθή
Μπεξεηδίθεο Κσλζηαληίλνο Φσηνγξαθία
Μπεξεηδίθεο Παλαγηψηεο Φσηνγξαθία
Λεξίδεο Υξήζηνο Φσηνγξαθία
Υαηδεησαλλίδνπ Βίθε Φσηνγξαθία
Σζάγθαο Φψηηνο Φσηνγξαθία
Ησαθεηκίδνπ Αζελά Φσηνγξαθία
Γήκνπ Βαξβάξα Φσηνγξαθία
Μπηαθίδεο Αξγχξεο Φσηνγξαθία
Γαιηθξηάδνπ Μαξία Φσηνγξαθία
Παηζή Γιπθεξία Φσηνγξαθία
ΝΣΔ ΚΟΤΠΑΕ
Μαζήηξηεο ηεο θ. Ρνχιαο Γεσξγηάδνπ-Αθξηβνχ
Βνπηζηλά Κσλζηαληίλα Νηε Κνππάδ
Κνξσλάθε-Σζνηαλίδνπ Διέλε Νηε Κνππάδ
Μαξθαληνλάηνπ Υξηζηίλα Νηε Κνππάδ
Νηανπηίδνπ Ννχιε Νηε Κνππάδ
ηαπξνπνχινπ-Βιάρνπ Αηθαηεξίλε Νηε Κνππάδ
Γηαιάνγινπ Θεφδσξνο Εσγξαθηθή
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Δκπνξηθό Φεζηηβάι «Γηνξηή Μειηνύ»
Ζ Γηνξηή Μειηνύ ζα δηεμαρζεί ζηνλ ίδην ρώξν κε ην 3o Δκπνξηθό Φεζηηβάι
Από 3 έσο 10 επηεκβξίνπ 2016
Ώξεο ιεηηνπξγίαο θαζεκεξηλά 18:00 – 22:30
Μηα Γηνξηή κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο, ησλ ηνπηθψλ
καο πξντφλησλ θαη ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο ζπκπνιίηεο καο λα γλσξίζνπλ φιε ηελ
δηαδηθαζία παξαγσγήο απηνχ ηνπ ζεζαπξνχ ηεο θχζεο πνπ ιέγεηαη κέιη.
Μηα Δκπνξηθή Έθζεζε κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη
ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθεξείαο καο.
Σν πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ ζα πεξηιακβάλεη επηδείμεηο zoumba, καγεηξέκαηα κε
ηνπηθέο ιηρνπδηέο, κνπζηθνρνξεπηηθά δξψκελα απφ παηδηά, παξάζηαζε κε ηνλ
αγαπεκέλν καο Καξαγθηφδε, θαη πνιιέο άιιεο εθπιήμεηο. Δπίζεο, πνιιέο θιεξψζεηο
κε δψξα γηα ηνπο επηζθέπηεο καο απφ επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηάο καο.
Παξάιιεια κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, επηρεηξνχκε γηα πξψηε θνξά λα
αλαβηψζνπκε επαγγέικαηα ηνπ παξειζφληνο πνπ έρνπλ μεραζηεί απφ ηνλ ρξφλν. Έλαο
θνζθηλάο, έλαο ηζαγθάξεο, έλαο θαξαγθηνδνπαίρηεο, έλαο ινχζηξνο, θαη πνιινί άιινη
ζα βγνπλ απφ ην ρξνλνληνχιαπν θαη ζα καο γπξίζνπλ ζε άιιεο επνρέο .
αο πεξηκέλνπκε φινπο λα γηνξηάζεηε, λα γεπηείηε θαη λα γλσξίζεηε ηελ πφιεο καο
θαη ηα πξντφληα ηεο.

"Μνδίζηξεο θαη κνδηζηξηθή ζηελ Ξάλζε"
Έθζεζε θσηνγξαθηώλ θαη ληνθνπκέλησλ
ΠΑ.ΚΔ.ΘΡΑ - Πνιηηηζηηθό Αλαπηπμηαθό Κέληξν Θξάθεο, ηάιηνπ 13
Από 3 έσο 10 επηεκβξίνπ 2016
Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ηα ηεθκήξηα θαη ηα ζπλνδεπηηθά θείκελα πξνέξρνληαη θαηά
ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο απφ νκφηηηιε έθδνζε ηνπ ΠΑΚΔΘΡΑ.

Σν "πίηη ηεο θηάο - The House of Shadow"
θηινμελεί άκνξθα γιππηά, ηνπ Σξηαληάθπιινπ Βαΐηζε, πνπ παξάγνπλ αλαγλσξίζηκεο
ζθηέο.
Ο θαιιηηέρλεο αζρνιείηαη κε ηελ Σέρλε ηεο θηάο (Shadow Art) ηα ηειεπηαία έμη
ρξφληα. ην παξειζφλ δεκηνχξγεζε κηα ελφηεηα έξγσλ κε δχν αληηζεηηθέο ζθηέο
(ΑΝΣΗΘΔΔΗ), κηα άιιε ελφηεηα κε πξνζσπνγξαθίεο (ΠΡΟΧΠΑ) θαη δηάθνξα
άιια έξγα. Οη ζθηέο ππνδεηθλχνπλ «ζηάδηα» ηεο νπζίαο ηνπ αλζξψπνπ. Σν θσο θάλεη
νξαηέο ηηο αφξαηεο πηπρέο ηεο ςπρήο.
ην "πίηη ηεο θηάο - The House of Shadow" ζα δείηε έξγα απφ φιεο ηηο ελφηεηεο.
Απηφ πνπ βιέπνπκε είλαη πάληνηε ιηγφηεξν απφ απηφ πνπ θνηηάκε.
Σν απξφζκελν ζαο πεξηκέλεη...
Γεληθή είζνδνο: 2,00 €
Ώξεο ιεηηνπξγίαο (γηα ηελ πεξίνδν ησλ Γηνξηψλ Παιηάο Ξάλζεο)
10.00 – 14.00 θαη 19.00 – 24.00
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζην www.vaitsis.com
Σειέθσλν:6977612726
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Λύθεην ησλ Διιελίδσλ – Παξ/κα Ξάλζεο
Σν Λχθεην ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο είλαη Παξάξηεκα ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ
Αζελψλ θαη ηδξχζεθε ην 1976. Δπηδεηθλχεη αμηφινγν πνιηηηζηηθφ έξγν ζηελ αθξηηηθή
Ξάλζε, έξγν πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ εζεινληηζκφ θαη ηελ πξνζθνξά. Απνηειεί
ζεκαηνθχιαθα ηεο παξάδνζεο κε αλειιηπή παξνπζία ζηα πνιηηηζηηθά δξψκελα, φρη
κφλν ηεο Ξάλζεο θαη ηεο Θξάθεο, αιιά θαη φιεο ηεο Διιάδαο ζε Δπξψπε θαη
Ακεξηθή, φπνπ έρεη θιεζεί.
Έρεη δηαθφζηα κέιε θαη ζηα ηκήκαηα ηνπ, ησλ ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, ησλ
παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ηεο νξρήζηξαο, ρνξσδίαο παηδηψλ θαη ελειίθσλ,
ηεο ζεαηξηθήο παηδείαο θαη ηεο θνπηηθήο- ξαπηηθήο, θνηηνχλ θαηά έηνο πεξίπνπ 550
άηνκα. Γηαζέηεη επίζεο Μνπζείν Ηζηνξίαο Διιεληθήο Δλδπκαζίαο θαη πινχζηα
Ηκαηηνζήθε απφ 640 θνξεζηέο. Γηνξγαλψλεη εθπαηδεπηηθέο, ελεκεξσηηθέο θαη
ςπραγσγηθέο ζπγθεληξψζεηο, νκηιίεο, εθζέζεηο βηβιίσλ, δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίαο,
έξγσλ ιατθήο ηέρλεο, παξαδνζηαθνχ θνζκήκαηνο θαη εθπνλεί δξάζεηο γηα ηνλ
απφδεκν ειιεληζκφ.
Έρεη απνζπάζεη πνιιά βξαβεία κε ζεκαληηθφηεξν απηφ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη
ζπλερίδεη δπλακηθά ηελ πνξεία κε ζθνπφ λα δηαηεξήζεη φια απηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ
ηνπο Έιιελεο θαη ηνλ Διιεληζκφ.
«40 Υξόληα Λύθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο»
Λύθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο, Αγ. Γεσξγίνπ 1, Ηζόγεην
Από 2/9 έσο 10/9/2016 θαζεκεξηλά από ώξα 19:00 έσο 22:00
Δγθαίληα έθζεζεο: Παξαζθεπή 2/9/2016, ώξα 20:30
Μία θσηνγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ θαη ηεο 40ρξνλεο πνξείαο ηνπ Λπθείνπ
ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο. Πξφζσπα, εθδειψζεηο, ήζε θαη έζηκα, ζπκκεηνρέο ζηελ
Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, δξάζεηο αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο
Θξάθεο, ζπλεξγαζία κε ηνλ απφδεκν Διιεληζκφ, βξαβεχζεηο θαη επαίλνπο, ζα
αλαγλσξίζεη κέζα απφ ην πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ ν επηζθέπηεο ηεο
θσηνγξαθηθήο έθζεζεο γηα ηα 40 ρξφληα ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο.
«Πεξηήγεζε ζηα ζνθάθηα ηεο Ξάλζεο»
πλάληεζε ζην Λύθεηνλ ησλ Διιελίδσλ κε πξννξηζκό ηελ παιηά πόιε ηεο
Ξάλζεο.
Σξίηε 6/9, Σεηάξηε 7/9 θαη Παξαζθεπή 9/9/2016, ώξα 19:00
Ο εθπαηδεπηηθφο Γεκήηξεο Γθαγθαιίδεο καο μελαγεί γηα λα αλαθαιχςνπκε ηα
εθθιεζάθηα, ηα ράληα θαη ηα αξρνληηθά ηεο παιηάο Ξάλζεο.
«Έθζεζε Παξαδνζηαθώλ Φνξεζηώλ»
Λύθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο, Αγ. Γεσξγίνπ 1, 1νο Όξνθνο
Από 3/9 έσο 10/9/2016 θαζεκεξηλά από ώξα 19:00 έσο 22:00
Σν Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ Ξάλζεο νξγαλψλεη ΄Δθζεζε Παξαδνζηαθψλ Φνξεζηψλ ζην
Μνπζείν ηνπ, Μνπζείν ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο Δλδπκαζίαο φπνπ εθζέηεη
απζεληηθέο θνξεζηέο θαη πηζηά αληίγξαθά ηνπο απφ ηελ ζπιινγή ηνπ.
Μεηά ηηο Γηνξηέο ηεο Παιηάο Ξάλζεο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην Μνπζείν θαηφπηλ
ζπλελλνήζεσο ζηα ηειέθσλα 25410 28188 ή 6974586742
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Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θ Παξάδνζεο
Σν Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο είλαη έλαο κε θπβεξλεηηθφο θαη κε
θεξδνζθνπηθφο θνξέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο
εθπαίδεπζεο. Ηδξχζεθε ην 1998, απνβιέπνληαο ζηελ επξχηεξε αλάδεημε ηνπ
πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ηεο πεξηνρήο, κε παξάιιειε αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ, εμειίρζεθε ζε πξφηππν
πνιηηηζκηθήο νληφηεηαο κε ηελ ππνδεηγκαηηθή αλαζηήισζε, αμηνπνίεζε θαη
δηαρείξηζε δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο, κε ηζηνξηθφ θαη
αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ. Οη πνηθίιεο δξάζεηο ηνπ Ηδξχκαηνο ζηεγάδνληαη ζε
ζπγθξνηήκαηα ηεο πεξηνρήο ησλ θαπλαπνζεθψλ Ξάλζεο κε ζπλνιηθή έθηαζε 2.000
η.κ. Οη εθζέζεηο θαηαμησκέλσλ θαιιηηερλψλ, νη δηαιέμεηο δηαθεθξηκέλσλ νκηιεηψλ, νη
ζπλαπιίεο, ηα πνιπζεκαηηθά ζεκηλάξηα, νη επθαηξίεο αλάδεημεο θαη πξνβνιήο
Θξαθησηψλ δεκηνπξγψλ, νη νξγαλσκέλεο παξεκβάζεηο ζε εππαζείο πιεζπζκηαθέο
νκάδεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζε επεμεξγαζκέλεο παηδαγσγηθέο
παξεκβάζεηο πξνζδηνξίδνπλ ηα ηαπηνπνηεηηθά ζηνηρεία ηνπ θνξέα.
Ζ ζπλερηδφκελε, άθξσο εληππσζηαθή, αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ηνπ θνηλνχ ζηηο
δξάζεηο ηνπ Ηδξχκαηνο (απφ 2.000 άηνκα ην 1999 ζε 40.000 ην 2014, γεληθή
επηζθεςηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο απφ 60.000 άηνκα) θαη ε απμεκέλε ζπκκεηνρή ζηηο
εθδειψζεηο, ππνδειψλνπλ ηελ επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη, αιιά θαη
ηεο αληαπφθξηζεο θνξέσλ θαη θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζην έξγν πνπ παξάγεηαη.
Σν πνιπζρηδέο πξφγξακκα ζπλεξγαζηψλ (ζπλεξγαζίεο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 700
θνξείο ζπλνιηθά) θαη νη ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο
εθπαίδεπζεο έρνπλ σο ζηφρν λα εκπινπηίζνπλ ην πλεπκαηηθφ θεθάιαην ηεο πεξηνρήο
θαη θπξίσο, λα πξνσζήζνπλ ηελ απαζρφιεζε θαη λα εληζρχζνπλ εππαζείο θνηλσληθέο
νκάδεο.

αββάην 3 επηεκβξίνπ 2016
18:00 – 21:00 Πνιηηηζηηθόο Πνιπρώξνο «Καπλαπνζήθε Π»
Έθζεζε Εσγξαθηθήο: «ΓΗΔΞΟΓΟ 2015-16»
Ζ έθζεζε ησλ έξγσλ ησλ Καζεγεηψλ θαη Μαζεηψλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ηέγεο ζα
δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο λα απνηηκήζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο
παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, λα ελεκεξσζνχλ απφ ηνπο θαζεγεηέο γηα ηα ηκήκαηα ηεο
επφκελεο αθαδεκατθήο ρξνληάο θαη λα μελαγεζνχλ ζηα πξνεγκέλα θαη άξηηα
εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα ηνπ Η.Θ.Σ.Π.
Δηθαζηηθνί: Καζεγεηέο θαη Μαζεηέο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο Θξαθηθήο Σέρλεο
θ Παξάδνζεο
Δπηκέιεηα έθζεζεο: Βαζίιεο Μαθέδνο, Ηζηνξηθφο Σέρλεο
Οξγάλσζε: Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο
Γηάξθεηα έθζεζεο: 23/6 έσο 30/9
Δίζνδνο Διεχζεξε

Παξαζθεπή 9 επηεκβξίνπ - άββαην 10 επηεκβξίνπ
19:00 Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο
«Ξελαγήζεηο ζηελ παιηά Ξάλζε»
Γειψζηε ζπκκεηνρή ζηηο ζεκαηηθέο μελαγήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ
παιηά Ξάλζε, ψζηε λα γλσξίζεηε κε επαγγεικαηία μελαγό ηηο νκνξθηέο θαη ηελ ηζηνξία
ηεο πφιεο. Ζ δηάξθεηα ησλ μελαγήζεσλ ζα είλαη 1,5 ψξα. Γειψζηε ζπκκεηνρή ζηα
ηειέθσλα 6976478073 θαη 2541091973.
Οξγάλσζε: Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θ Παξάδνζεο θαη χλδεζκνο Ξελαγψλ Β.
Διιάδαο
41

Φηινπξόνδε Έλσζε Ξάλζεο
Ζ ΦΔΞ ν παιαηφηεξνο θαη πνιππιεζέζηεξνο πνιηηηζηηθφο θνξέαο ηεο πεξηνρήο καο,
πξνζθέξεη εδψ θαη έμη δεθαεηίεο κηα ηδηαίηεξε γεχζε πνιηηηζκνχ. ηφρνο ηεο είλαη λα
ηζνξξνπεί επηδέμηα αλάκεζα ζηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα. Να θαιχπηεη κε πςειή
αηζζεηηθή ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηνίθσλ γηα εθδειψζεηο. Να θξνληίδεη ηε δηαηήξεζε
ηεο παξάδνζήο καο θαη ηε δηάδνζε ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο κε ππνδνκέο, αμηνπηζηία
θαη επηζηεκνληθφ ππφβαζξν. Απνθαηέζηεζε θαη ζπληεξεί ηξία απφ ηα σξαηφηεξα
θηήξηα ηεο Ξάλζεο, φπνπ ζηεγάδεη θαη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.
Απεπζχλεηαη πξψηα ζ‟ απηνχο πνπ δε γλσξίδνπλ ηίπνηα… ‟ φζνπο γλσξίδνπλ θάηη…
θαη ηειεπηαία ζε φζνπο γλσξίδνπλ πνιιά θαη ελδηαθέξνληαη εηδηθά… Απεπζχλεηαη
ζην λνπ θαη ηελ θαξδηά ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη πξνζσπηθά ζηνλ θαζέλα καο κε
νλφκαηα θαη επψλπκα θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηεο πφιεο κέζσ ηνπ Μνπζείνπ.
Λανγξαθηθό & Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο
Γλσξηκία κε ηε λεόηεξε ηζηνξία ηεο πόιεο
ην ιανγξαθηθφ & ηζηνξηθφ κνπζείν ηεο Ξάλζεο ν επηζθέπηεο αλαθαιχπηεη ηα
ζηνηρεία θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο
λεφηεξεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ.
Ζ αξρηηεθηνληθή ζπκκεηξία θαη ν εμσηεξηθφο δηάθνζκνο ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη ηα
μπιφγιππηα ηαβάληα, νη ηνηρνγξαθίεο θαη νη νξνθνγξαθίεο, ην θαζηζηνχλ θφζκεκα.
Παξνπζηάδνληαη εδψ ζηνηρεία απφ ηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ βίν, ηελ θνηλσληθή,
νηθνλνκηθή θαη ζξεζθεπηηθή δσή ηεο πφιεο θαη ηεο ππαίζξνπ ησλ αξρψλ ηνπ 20 νπ
αηψλα.
Οη εθζέζεηο ηνπ Ηζνγείνπ θαη ηνπ Οξφθνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξία ηεο Θξάθεο, ζηε
λεφηεξε ηζηνξία ηεο πφιεο θαη ζηε δσή ηεο άξρνπζαο αζηηθήο ηάμεο.
Ζ παξνπζίαζε ηνπ Τπνγείνπ ζηνηρεηνζεηεί ηελ αγξνηηθή θαη θηελνηξνθηθή δσή ηεο
Ξάλζεο. Δλψ ζην δεχηεξν ηκήκα ηνπ, πξνβάιιεηαη ε ζεκαηηθή ελφηεηα
«Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Ξάλζε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα - ΔπαγγεικαηίεοΔξγαηηθή ηάμε».
ηελ απιή ηέινο, βξίζθνληαη ηα δχν Υακάκ θαη ην Δθθιεζάθη ησλ Αγίσλ Αθηλδχλσλ.
Ζκέξεο & ώξεο ιεηηνπξγίαο : Σξίηε έσο θαη Κπξηαθή 9:30 – 14:30
Γεληθή είζνδν 2€ Σει .25410/25421 - 6937120986 e-mail: fexanthis@gmail.com
http//www.fex.org.gr

άββαην 3 επηεκβξίνπ
10:00 Λανγξαθηθό & Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο
«Ηζηνξηθνί πεξίπαηνη – Ξάλζε, παιηά πόιε»
Από 3 Απγνύζηνπ έσο 11 επηεκβξίνπ θαζεκεξηλά, ζηελ παιηά πόιε ηεο Ξάλζεο
ηε δηάξθεηα ησλ πεξηπάησλ, αλαπηχζζεηαη έλαο δηάινγνο γηα ηελ ηζηνξία, ηηο
ηδηαίηεξεο ηερληθέο, ηελ εμέιημε θαη ηελ παξνπζία θάζε κνξθήο ηέρλεο ζην αλζξψπηλν
πεξηβάιινλ.
Σα θηήξηα αθεγνχληαη ηελ ηζηνξίαο ηνπο, ην ιηζφζηξσην καο νδεγεί κέζα ζην ρξφλν
θη ν επηζθέπηεο δεη κηα παξάζηαζε κέζα ζ‟ έλα αιεζηλφ ζθεληθφ.
Πιεξνθνξίεο γηα ζπκκεηνρή ζην ηει. 25410 25421. Αξρή πεξηπάηνπ ζηε γέθπξα
πνηακνχ Κφζπλζνπ
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Κπξηαθή 4 επηεκβξίνπ
10:00 Λανγξαθηθό & Ηζηνξηθό Μνπζείν Ξάλζεο
Καζεκεξηλά έσο 6 επηεκβξίνπ, ζηελ παιηά πόιε ηεο Ξάλζεο
Γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία. Μηθξέο Ηζηνξίεο ηεο Ξάλζεο - Ζ παιηά πφιε ηεο
Ξάλζεο αθεγείηαη ηζηνξίεο. Με πξνβνιέο ηαηληψλ – εθζέζεηο - ζπλαπιίεο –
παξνπζηάζεηο…
Ζ ΦΔΞ ζπλερίδεη λα ζθελνζεηεί κηα πξαγκαηηθφηεηα φπνπ ην παξφλ ηεο πφιεο
ζπλνκηιεί κε ην παξειζφλ ηεο. Οη ιεπθνί ηνίρνη ησλ θηεξίσλ γίλνληαη θακβάο φπνπ
πξνβάιινληαη ηζηνξίεο αλζξψπσλ, ηδέεο, αλακλήζεηο, απφςεηο θαη νξάκαηα.
Πεξηδηαβαίλνληαο ηα ζνθάθηα κε ηα αξρνληηθά, ηνπο ιατθνχο καραιάδεο,
μεδηπιψλεηαη κπξνο ζηνλ επηζθέπηε - ζεαηή - κηα πφιε πνπ δηαξθψο κεηαβάιιεηαη,
κε ζηνηρεία απφ ηελ ειιεληθή παξάδνζε αιιά θαη ηηο επξσπατθέο επηξξνέο.
ε ηνχην ηνλ εηθαζηηθφ, αιιά θαη ηζηνξηθφ πεξίπαην, νη εηθφλεο κπεξδεχνληαη κε ηηο
κπξσδηέο, νη ήρνη ηεο πφιεο εκπιέθνληαη ζηε βνή ηνπ ζχγρξνλνπ γιεληηνχ, πνπ απφ
ηελ «παξαιία» αλεθνξίδεη γηα κηα βδνκάδα θαη ζπγθαηνηθεί ζηελ πνηθηιφηξνπε
πξαγκαηηθφηεηα ηεο πφιεο. Μηαο πφιεο πνπ δελ έπαςε λ‟ αιιάδεη, πνπ δελ έπαςε λα
δεη.
Θεκαηηθέο ελφηεηεο:
 Ξάλζε - Ο ρψξνο ηεο κλήκεο & ηεο ζθέςεο & ηεο δεκηνπξγίαο
 Ζ Ξάλζε ησλ θαπλψλ αλαηνιηθνχ ηχπνπ
 Ζ Ξάλζε ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη
 Ζ Ξάλζε ησλ γεχζεσλ & ησλ απνιαχζεσλ… ( γιπθηά Ξάλζε – ε Ξάλζε ηνπ
θξαζηνχ…)
 Ζ Ξάλζε ηνπ παξακπζηνχ… (παηδηθή ζθελή ΦΔΞ)
Δθζέζεηο
Δηθαζηηθόο πεξίπαηνο ζηελ Παιηά πόιε ηεο Ξάλζεο Η
Έθζεζε έξγσλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο ΦΔΞ
ηελ έθζεζε παξνπζηάδεηαη ε δξάζε ησλ εξγαζηεξίσλ.
ηφρνο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, είλαη λα δηαδξακαηίδεη
ε Φ.Δ.Ξ. έλαλ εληζρπηηθφ ξφιν ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο ηνπ ηφπνπ καο.
Λεηηνπξγνχλ ηα εξγαζηήξηα: Υνξεπηηθφ - Μνπζηθφ – Latin – Υνξνζεάηξνπ Κνπθινζεαηξηθφ - Θεαηξηθφ – Κηλεκαηνγξάθνπ – Video – Φσηνγξαθίαο Εσγξαθηθήο- Comics - Διεχζεξνπ θαη Γξακκηθνχ ρεδίνπ - Υεηξνηερλίαο.
ηα εξγαζηήξηα ζπκκεηέρνπλ θάζε ρξφλν πάλσ απφ 900 ελδηαθεξφκελνη, νη νπνίνη
έξρνληαη ζε επαθή κε ην αληηθείκελν ηεο αξεζθείαο ηνπο. Παξάιιεια νη πνιηηηζηηθέο
δξάζεηο ζπκπιεξψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή γλψζε, αθνχ θέξλνπλ ζε επαθή ηα κέιε
καο κε δηαθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο θάζε ρψξνπ.
Ζ ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΦΔΞ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ απιή
ζπκκεηνρή ζηε γλψζε. Δίλαη αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο, θηιίαο, ςπραγσγίαο.
ην Λανγξαθηθφ Μνπζείν & ζην ζπίηη πνιηηηζκνχ ΦΔΞ - Γηαξθεί έσο ηέινο
επηεκβξίνπ 2016.
Οξγάλσζε: ΦΔΞ
Πιεξνθνξίεο: 2541025421 - Λανγξαθηθφ & Ηζηνξηθφ Μνπζείν Ξάλζεο
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Δηθαζηηθόο πεξίπαηνο ζηελ Παιηά πόιε ηεο Ξάλζεο ΗΗ
Γεκηνπξγίεο … από ρέξη
Έθζεζε ρεηξνπνίεηνπ θνζκήκαηνο απφ ηηο Γθνπληή Αγγειηθή, Λίηζνπ Γέζπνηλα,
Μαγλήζαιε Μαίξε, Παπαδεκεηξίνπ νθία, Παξαζθειίδνπ Αζελά, πχξνπ
Παξαζθεπή.
ηνλ πνιπρψξν ηνπ Λανγξαθηθνχ θαη Ηζηνξηθνχ Μνπζείνπ Ξάλζεο
Γηάξθεηα έθζεζεο απφ 4 έσο 11 επηεκβξίνπ 2016.
Οξγάλσζε: ΦΔΞ, Πιεξνθνξίεο: 2541025421 – Λανγξαθηθφ & Ηζηνξηθφ Μνπζείν
Ξάλζεο.
Δηθαζηηθόο πεξίπαηνο ζηελ Παιηά πόιε ηεο Ξάλζεο ΗII
Έθζεζε Αγηνγξαθίαο Ζιία θξνληάλε
Ο Ζιίαο θξνληάλεο γελλήζεθε ζηε Κνξπηζά θαη ηειείσζε ηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ
ηεο Κνξπηζάο θαζψο θαη ηελ παηδαγσγηθή Αθαδεκία. Απφ ην 1991 αζρνιείηαη
απνθιεηζηηθά κε ηελ μπιφγιππηε αγηνγξαθία.
Πξαγκαηνπνίεζε πνιιέο αηνκηθέο εθζέζεηο θαη ζπκκεηείρε θαη ζε πνιιέο νκαδηθέο.
ην πίηη πνιηηηζκνχ ΦΔΞ (1νο φξνθνο)
Γηάξθεηα έθζεζεο απφ 4 έσο 11 επηεκβξίνπ 2016.
Οξγάλσζε ΦΔΞ Πιεξνθνξίεο:2541025421 – Λανγξαθηθφ & Ηζηνξηθφ Μνπζείν
Ξάλζεο
Δηθαζηηθόο πεξίπαηνο ζηελ Παιηά πόιε ηεο Ξάλζεο ΗV
Μηθξή Πηλαθνζήθε ηεο ΦΔΞ
ηελ έθζεζε παξνπζηάδεηαη έλα κέξνο απφ ηε ζπιινγή ηεο «Μηθξήο πηλαθνζήθεο ηεο
ΦΔΞ» Σα έξγα έρνπλ δσξηζηεί ζηε ΦΔΞ απφ Έιιελεο θαη μέλνπο θαιιηηέρλεο.
ηελ έθζεζε παξνπζηάδνληαη έξγα ησλ: Γεκήηξε ηαζφπνπινπ, Αλαίδα
Υνπξζνπληηαλ, Άλλα Σελέδε, Γηάλλε
Μελεζζίδε, Γ. Υσξηαηέιιεο, Ησάλλε
Μεηξάθα, Κψζηαο Λαρά, ηάζεο Καηζαξέιε, θνληξάλε Ζιία, ηαχξνο
Παλαγησηάθεο θ.ά.
ρεηηθά κε ηα εηθαζηηθά ζηε ΦΔΞ
Απφ ηελ ίδξπζή ηεο ε ΦΔΞ (1952) θηινμελεί αλζξψπνπο ησλ εηθαζηηθψλ ζηελ πφιε
θαη νξγαλψλεη εθζέζεηο θαη δηαιέμεηο. Απφ ην 2005 πην ζπζηεκαηηθά θαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ ηζηνξηθφ ηέρλεο θαη κνπζεηνιφγν Κηθή Υξηζηνδνχινπ, νξγαλψλεη
θαη παξνπζηάδεη, ηνλ εηθαζηηθφ πεξίπαην ζηελ παιηά πφιε ηεο Ξάλζεο.
Πεξηζζφηεξεο απφ 70 εθζέζεηο ζεκαληηθψλ Διιήλσλ θαη μέλσλ θαιιηηερλψλ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πφιε καο. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ δξάζεσλ έλα πνιχ πινχζην
εηθαζηηθφ αξρείν (θαηάινγνη – αθίζεο – πξνζθιήζεηο – θείκελα) θαη κηα ζπιινγή
εμαηξεηηθψλ έξγσλ, πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε Μηθξή Πηλαθνζήθε ηεο ΦΔΞ.
Γηαξθεί έσο ηέινο επηεκβξίνπ. ην Λανγξαθηθφ Μνπζείν & ζην ζπίηη πνιηηηζκνχ
ΦΔΞ.
Οξγάλσζε ΦΔΞ Πιεξνθνξίεο:2541025421 – Λανγξαθηθφ & Ηζηνξηθφ Μνπζείν
Ξάλζεο
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Κπξηαθή 11 επηεκβξίνπ 2016
Γίθηπν Λόγνπ θαη Πξάμεο – Δθδόζεηο παλίδε
19:30 Θεαηξάθη ζην Μνλνπάηη ηεο Εσήο
Ζ Λνγνηερλία πάεη Κόζπλζν
 Οη Δθδφζεηο παλίδε, ην Γίθηπν Λφγνπ θαη Πξάμεο θαη ην Ίδξπκα Θξαθηθήο
Σέρλεο θαη Παξάδνζεο θαισζνξίδνπλ ζην Μνλνπάηη Σεο Εσήο ηελ
πξσηνεκθαληδφκελε θξέζθηα κεηεθεβηθή ζπγγξαθηθή επηηαγή ηεο Γεσξγίαο
Κεζεδνπνχινπ κε ηνλ ηίηιν «Έλνρα Μπζηηθά». Ζ αμηνζαχκαζηε
παηρληδηάξηθε ηθαλφηεηα ηεο Γεσξγίαο, κε ηνλ κνλαδηθφ ηφλν ηεο γξαθήο ηεο,
θαηαθέξλεη λα καο γλέθνπλ νη θαζεκεξηλνί ήξσεο ηεο, ζπκίδνληάο καο ηνπ
δηθνχο καο. Λφγνο θνθηφο πνπ απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
 Σν Γίθηπν Λφγνπ θαη Πξάμεο παξνπζηάδεη Ξαλζηψηεο θαη Θξαθηψηεο πνηεηέο
θαη πνηήηξηεο δηαβάδνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο. Κιείλνπκε ηηο Γηνξηέο κε
απαγγειίεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνηεηέο θαη ηηο πνηήηξηεο ηεο Ξάλζεο θαη ηεο
Θξάθεο δεκνζηεπκέλσλ ή αδεκνζίεπησλ πνηεκάησλ ηνπο.
Οξγάλσζε: Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θαη Παξάδνζεο, Δθδφζεηο παλίδε θαη Γίθηπν
Λφγνπ Καη Πξάμεο
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Απαξάδεθηνη
Γψζηε καδί καο ην θηιί ηεο δσήο ζηελ πφιε πνπ αθφκα θνηκάηαη. Πηείηε ιίγε απφ
ηελ«ηξέια καο». Πάξηε έλα κεδέ απφ ην «θέθη καο» θαη ηα ππφινηπα ζα έξζνπλ κφλα
ηνπο. Ζ πεξηπιάλεζή ζαο ζηα ζνθάθηα ηεο Παιηάο Ξάλζεο πεξλάεη θαη απφ ην ζηέθη
ησλ «Απαξάδεθησλ», Οξθέσο θαη Παιαηνιφγνπ γσλία (ιίγν πην πάλσ απφ ην παιηφ
Γεκαξρείν, αξηζηεξά)
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Αηίζαζνη θαη
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Κξεηηθή Αδειθόηεηα Ξάλζεο
Ο Πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο Αηίζαζνη ζπκκεηέρεη ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Ξάλζεο,
δεκηνπξγψληαο ην ζηέθη ηνπ ζηελ απιή ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. ην ζηέθη ησλ
Αηίζαζσλ ζα ζαο πεξηκέλνπλ ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ γηα λα ζαο πξνζθέξνπλ ηνπο
πεληαλφζηηκνπο κεδέδεο ηνπο θαη άθζνλε ξεηζίλα. αο ππνζρφκαζηε ηξαγνχδη, ρνξφ
θαη πνιχ «αηίζαζν» θέθη. Διάηε φινη λα γλσξίζεηε απφ θνληά πσο δηαζθεδάδνπλ νη
Αηίζαζνη.
Μαδί ηνπο, ζε ζπλεξγαζία ζην ζηέθη ηνπο ζα ζπκκεηέρεη θαη ε Κξεηηθή Αδειθφηεηα
Ξάλζεο. Θα ζαο πξνζθέξνπκε θξεηηθή κνπζηθή, καληηλάδεο θαη ηξαγνχδηα θαη ζα
δηαζθεδάζεηε κε δσληαλή κνπζηθή απφ ιπξάξε, κέινο ηνπ ζπιιφγνπ καο.
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Οη Βάηξαρνη
Οη Βάηξαρνη γηα 8ε ρξνληά, ζαο πεξηκέλνπλε ζην ζηέθη ηνπο κε δξνζεξά πνηά θαη
θνθηέηι, παγσκέλεο κπχξεο, ειαθξχ θαγεηφ, αγαπεκέλεο κνπζηθέο θαη θαζεκεξηλά
events.
Καη θέηνο κε «πξάζηλε» δηάζεζε ζηεξίδνπκε φινη καδί ηελ εβδνκάδα “BeFrog –
BeGreen” αλαθπθιψλνληαο ηα αινπκηλέληα καο θνπηάθηα !
Ραληεβνχ ζηελ νδφ Πηλδάξνπ, δίπια ζην εθθιεζάθη ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο.
http://vatraxoi.blogspot.gr/
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Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Βίζησλεο
Ο πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο Βίζησλεο είλαη πηα παξάδνζε ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Ξάλζεο
κε ην ζηέθη ηνπ ζηελ Πιαηεία Μαηζίλε φπνπ ζηήλνπλ ην Παδάξη κε ηα γιπθά ηνπ
θνπηαιηνχ, ηα ιηθέξ θαη ηα εδέζκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο.
Δκείο, νη Βίζησλεο, θάζε βξάδπ ζα ζαο πεξηκέλνπκε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε φινη
καδί φκνξθεο θαη αλζξψπηλεο βξαδηέο.
Διπίδνπκε λα μαλαδνχκε θίινπο, πξφζσπα αγαπεκέλα θαη θαηλνχξγηνπο επηζθέπηεο
θαη φινη ζην ίδην ηξαπέδη λα ηξαγνπδήζνπκε φκνξθα ειιεληθά ηξαγνχδηα θαη λα
ηζνπγθξίζνπκε ην πνηήξη κε επρέο θαη ρακφγεια.
Δπηκέλνπκε ηελ Σεηάξηε λα κνηξάζνπκε ηελ ειιεληθή θαζνιάδα ζ‟ φινπο. ην
θιείζηκν ησλ γηνξηψλ ζα εηνηκάζνπκε γηα ζαο ηνλ παξαδνζηαθφ ζηκηγδαιέλην ραιβά
ύιινγνο Δβξηηώλ Ξάλζεο
Ο ζχιινγνο Δβξηηψλ Ξάλζεο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ζπκκεηέρεη αλειιηπψο ζηηο Γηνξηέο
Παιηάο Ξάλζεο, ζπλεηζθέξνληαο ζην ζεζκφ κε ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηξφπν.
Έηζη θαη θέηνο ζαο πεξηκέλεη ζην ζηέθη ηνπ, απέλαληη απφ ην Ξελία ζηε δηαζηαχξσζε
ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ θαη ζαο ππφζρεηαη πνιχ ρνξφ, εθιεθηφ θαγεηφ θαη πνιιέο
εθπιήμεηο
Κάζε βξάδπ κνπζηθά ζρήκαηα ζα παίδνπλ γηα ζαο παξαδνζηαθή κνπζηθή απ‟ φιε ηελ
Διιάδα αιιά θαη ηηο Αιεζκφλεηεο Παηξίδεο, ελψ ζα ζαο πξνζθέξνληαη εθιεθηά
λσπά θξεαηηθά θαη πνηά απφ επηιεγκέλα καγαδηά ηεο Ξάλζεο.
Αθφκε δε ζα ιείπνπλ ηα ζνπθιηψηηθα ινπθάληθα θαη ην εβξίηηθν ηζίπνπξν. Αθνχ
πεξπαηήζεηε ινηπφλ θαη ζαπκάζεηε ηελ Παιηά Πφιε, νη Δβξίηεο ζα ζαο πεξηκέλνπλ
λα θιείζεηε ηε βξαδηά ζαο γιεληψληαο καδί ηνπο.
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Γηόλπζνο
Ο θαηξφο πιεζηάδεη. Οη γηνξηέο ηεο Παιηάο Ξάλζεο ζε ιίγν ζα είλαη θνληά καο. ινη
εκείο ζηνλ "ΓΗΟΝΤΟ" πξνεηνηκαδφκαζηε λα ππνδερζνχκε παιηνχο θαη λένπο
θίινπο ζην γλσζηφ ζηέθη καο γηα λα ηνπο πξνζθέξνπκε ηε δηαζθέδαζε κε ηε γλσζηή
θαη αμεπέξαζηε ζθξαγίδα ηνπ μεθαληψκαηνο πνπ κφλν εκείο κπνξνχκε λα
εγγπεζνχκε. Πξνεηνηκαζηείηε ινηπφλ γηα θαχζσλα δηαζθέδαζεο θαη μελνηαζηάο.
Γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη κπνξνχκε λα ζαο πξνζθέξνπκε ην θάηη δηαθνξεηηθφ.
"ΓΗΟΝΤΟ", ζπλψλπκν ηεο δηαζθέδαζεο.
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο εξγαδνκέλσλ ΔΚΔ
Ο πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο εξγαδνκέλσλ ΔΚΔ ζηήλεη θαη θέηνο ην ζηέθη ηνπ απφ 31
Απγνχζηνπ κέρξη 5 επηεκβξίνπ 2015 θαη ππφζρεηαη πνιχ γιέληη, ρνξφ θαη ηξαγνχδη.
Διάηε φινη λα γιεληήζνπκε παξέα, λα γεπηνχκε κνλαδηθνχο κεδέδεο θαη λα
απνιαχζνπκε καδί ππέξνρεο θαη κνλαδηθέο βξαδηέο. Παίδνπλ νη κνπζηθνί: άββαο –
ηξαγνχδη, Γηψξγνο – ιχξα, Κψζηαο – ληανχιη, Μηράιεο – ιχξα
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Θξαθησηώλ Υξπζνύπνιεο
ηελ νδφ Γεκάξρνπ Υαζηξηδφγινπ ν χιινγνο Θξαθησηψλ Υξπζνχπνιεο, κε θέθη
θαη ραξά γηα δέθαηε ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά, ζηήλεη ην ζηέθη ηνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηηο
Γηνξηέο ηεο Παιηάο Ξάλζε. Δθεί θαιεί φινπο ηνπο θίινπο λα γιεληήζνπλ παξέα.
Να γεπηνχλ κνλαδηθνχο κεδέδεο, λα απνιαχζνπλ φκνξθε κνπζηθή θαη λα δήζνπλ κηα
κνλαδηθή ζξαθηψηηθε βξαδηά
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Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Οη Κάβεηξνη
Ο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Oη Kάβεηξνη επηζπκεί λα ζαο θηινμελήζεη θαη θέηνο ζηελ
ππαίζξηα ηαβέξλα ηνπ δίπια ζηελ πιαηεία Μεηξνπφιεσο.
Με ζέα ηα κνπζηθά θαη ρνξεπηηθά ζρήκαηα ζηελ Κεληξηθή θελή ησλ εθδειψζεσλ,
απνιακβάλνληαο δσληαλά ηνπο ξπζκνχο ηεο κνπζηθήο πνπ κεζά ηελ Παιηά Πφιε,
ειάηε λα ζαο πξνζθέξνπκε ηνπο παξαδνζηαθνχο κεδέδεο καο κε άθζνλν θξαζί, λα
γιεληήζνπκε θαη λα ρνξέςνπκε καδί, φπσο μέξνπκε κφλν εκείο
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Θξαθηθή Θεαηξηθή θελή
Ζ Θξαθηθή Θεαηξηθή θελή δίλεη θαη θέηνο ην δηθφ ηεο έληνλν παξφλ ζηηο Γηνξηέο
Παιηάο Ξάλζεο.
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Καηαζθελσηέο
Γηνξηέο παιηάο Ξάλζεο ρσξίο ηνπο πξσηεξγάηεο Καηαζθελσηέο απιά δελ γίλνληαη.
αο πξνζθαινχκε θαη θέηνο ζην πιένλ πνιπκνξθηθφ ζηέθη πνπ βξίζθεηαη ζηελ
θαξδηά ηεο παιηάο πφιεο (ζηε γσλία ησλ νδψλ Ακνηξίδε θαη γνπξνχ). ια είλαη
εδψ…κεδέδεο, ςεηά, άθζνλν πνηφ, DJs κε δπλαηέο κνπζηθέο αιιά θαη εθζέζεηο
έξγσλ ηέρλεο. Σν κφλν πνπ απνκέλεη είλαη λα πάξεηε ηελ παξέα ζαο θαη λα
«θαηαζθελψζεηε» καδί καο ζηα γξαθηθά ζνθάθηα ηεο παιηάο πφιεο. Go Campers! Go
Old Town! Καιψο ήιζεο Φζηλφπσξν!
Γηα πέκπηε ρξφληα ζα ζπγθεληξψλνπκε ζην ίδην ρψξν ξνχρα θαη παηρλίδηα γηα ηα
παηδηά ηνπ Γήκνπ πνπ ηα έρνπλ αλάγθε.
ύιινγνο Μηθξαζηαηώλ Ν. Ξάλζεο «Αιεζκόλεηεο Παηξίδεο»
Σν ζηέθη ηνπ ζπιιφγνπ καο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Ησαθείκ γνπξνχ (ζην ζηελφ δίπια
απφ ην θαθέ Μπιέ θαη απέλαληη απφ ην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο). ε κηα
επξχρσξε απιή ζαο πξνζθαιεί λα δηαζθεδάζεηε, κε απζεληηθέο κηθξαζηάηηθεο
γεχζεηο θαζψο θαη κε εδέζκαηα ηεο ψξαο ηα νπνία είλαη παξαζθεπαζκέλα κε αγλέο
ληφπηεο πξψηεο χιεο, κε ζεβαζκφ θαη κεξάθη γηα φινπο εζάο.
Καζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ησλ γηνξηψλ Παιηάο Πφιεο ν ζχιινγνο Μηθξαζηαηψλ ζε
ζπλεξγαζία κε παξαδνζηαθφ κνπζηθφ ζρήκα δεκηνπξγνχλ κηα κνλαδηθή αηκφζθαηξα
παξαδνζηαθνχ γιεληηνχ πνπ παξαπέκπηεη ζε ζχκεζεο κηαο άιιεο επνρήο.
Οη κνπζηθέο απφ ηελ ηνπξθφθσλε παξάδνζε ηεο Καππαδνθίαο (πνπ ππήξμε θέληξν
ηνπ νξζφδνμνπ ρξηζηηαληθνχ κνλαρηζκνχ), κέρξη ηελ θνζκνπνιηηηθή κχξλε (ηεο
νπνίαο ηα αξψκαηα ζπλδπάδνπλ κνλαδηθά ηελ Αλαηνιή κε ηελ Γχζε), απφ ηηο
παξπθέο ηνπ Πφληνπ κέρξη ηελ Ήπεηξν θαη απφ ηελ Μαθεδνλία θαη Θξάθε κέρξη ηα
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ καο φπσο επίζεο θαη επηινγέο απφ ην ξεκπέηηθν θαη ιατθφ
ξεπεξηφξην, παξνπζηάδνληαη κε ηνλ πιένλ απζεληηθφηεξν θαη αξηηφηεξν κνπζηθά
ηξφπν απφ ηνπο ρξφληα θαηαμησκέλνπο κνπζηθνχο ηνπ ζρήκαηνο ην νπνίν απνηειείηαη
απφ: Γηάλλε Καηζνχιε νχηη-ηξαγνχδη, Υξήζην Μπαξηδφπνπιν θαλνλάθη-ηξαγνχδη,
Γηψξγν Φάιηε βηνιί-ηξαγνχδη, Γηψξγν Παγθνδίδε θξνπζηά-πιήθηξα, ζπκκεηέρεη ν
Γηψξγνο Καξακθίιεο ζην κπνπδνχθη.
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Οδξύζζεο
Ο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Οδξχζζεο ηδξχζεθε ην 1993, ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην
Καξλαβάιη ηεο Ξάλζεο, ελψ ηα κέιε ηνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Ξάλζεο
απφ ηελ πξψηε ρξνληά δεκηνπξγίαο ηνπο κέρξη ζήκεξα. Αγφξηα θαη θνξίηζηα κε πνιχ
θέθη θαη κεξάθη ζαο πεξηκέλνπλ λα δνθηκάζεηε ηνπο ληφπηνπο ρεηξνπνίεηνπο κεδέδεο
θαη ην θαιφ θξαζί
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Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο πάξηαθνη 82’
Ο πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο πάξηαθνη 82‟ κε ηελ έληνλε Πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηά
ηνπ ζηελ πφιε καο, φπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο δίλεη ην έληνλν παξφλ ηνπ θαη
ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Ξάλζεο. Με ην θέθη θαη ηε δσληάληα ησλ κειψλ καο, ζαο
πεξηκέλνπκε θαη θέηνο ζηελ φκνξθε θαη γξαθηθή απιή ηνπ 5νπ Κξαηηθνχ Παηδηθνχ
ηαζκνχ, ζηελ Πιαηεία Μεηξνπφιεσο, φπνπ κε πνιχ κεξάθη ζηήζακε ην ζηέθη καο
κε θηιηθή δηάζεζε, πινχζηνπο κεδέδεο, πνιχ κνπζηθή θαη πεξηπνίεζε.
αο πεξηκέλνπκε λα γιεληήζνπκε καδί, φπσο εκείο μέξνπκε
ύιινγνο αξαθαηζάλσλ Ξάλζεο «Ο Λεπεληώηεο»
Σν Γ.. θαη ηα ηξία ρνξεπηηθά ηνπ πιιφγνπ αξαθαηζάλσλ Ξάλζεο, πξνζθαινχλ ηα
κέιε ηνπ πιιφγνπ, φινπο ηνπο αξαθαηζάλνπο, ηνπο Ξαλζηψηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο
ηεο φκνξθεο πφιεο καο, ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Ξάλζεο. Σν ζηέθη καο πνπ βξίζθεηαη
απέλαληη απφ ην γήπεδν ηνπ Α.Ο.Ξ. νη πεληαλφζηηκνη κεδέδεο, ςεκέλνη ζηα
θάξβνπλα, ε πνηθηιία πνηψλ, νη θαηαμησκέλνη αξαθαηζάλνη θαιιηηέρλεο θαη ν
θπζηθφο ππέξνρνο ρψξνο, ζα ζαο πξνζθέξνπλ πινχζην παξαδνζηαθφ αξαθαηζάληθν
γιέληη μερσξηζηφ θάζε βξάδπ.

ΠΑ.ΚΔ.ΘΡΑ - Πνιηηηζηηθό Αλαπηπμηαθό Κέληξν Θξάθεο
Σν ΠΑΚΔΘΡΑ απηήλ ηελ ρξνληά ζπκκεηέρεη ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Ξάλζεο κε κία
έθζεζε θαη κία παξνπζίαζε ελφο κηθξνχ βηβιίνπ (θαη ηα δχν ζηελ νδφ ηάιηνπ 13).
Ζ έθζεζε έρεη ζέκα «Μνδίζηξεο θαη κνδηζηξηθή ζηελ Ξάλζε». Σν θσηνγξαθηθφ
πιηθφ, ηα ηεθκήξηα θαη ηα ζπλνδεπηηθά θείκελα πξνέξρνληαη θαηά ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπο απφ νκφηηηιε έθδνζε ηνπ ΠΑΚΔΘΡΑ.
Σν βηβιίν πεξηέρεη επηά θείκελα πνπ γξάθηεθαλ κε εξέζηζκα κηα θσηνγξαθία ελφο
παξαζχξνπ παιηνχ ειιεληθνχ ζπηηηνχ ζην ρσξηφ Πέηξα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο.
ώκα Διιεληθνύ Οδεγηζκνύ
Σν ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ (ΔΟ) είλαη εζεινληηθή νξγάλσζε λέσλ κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ
εθήβσλ ψζηε λα εμειηρζνχλ ζε ππεχζπλνπο θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο, θνξείο
δεκηνπξγίαο ελφο θαιχηεξνπ θφζκνπ. Με δπλακηθά πξνγξάκκαηα, κέζα ζε
απηνδηνηθνχκελεο Οκάδεο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπο θαη κε πίζηε ζηηο πλεπκαηηθέο αμίεο λα εμειηρζνχλ ζε δεκηνπξγηθά
κέιε ηεο θνηλσλίαο.
ώκα Διιήλσλ Πξνζθόπσλ
Οη Πξφζθνπνη Ξάλζεο θαινχλ φινπο ηνπο επηζθέπηεο λα πεξάζνπλ αμέραζηεο
βξαδηέο καδί ηνπο κέζα ζ‟ έλα εηδπιιηαθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην πξάζηλν, φπσο νη
απιέο ησλ ζπηηηψλ ηεο παιηάο επνρήο (Βαζ. νθίαο), ζε βξαδηέο πνπ φπσο κφλνλ
απηνί μέξνπλ λα νξγαλψλνπλ
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ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Φπρνινγηθνύ Κέληξνπ Ξάλζεο
Ο χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ Φπρνινγηθνχ Κέληξνπ Ξάλζεο (ην νπνίν
ηψξα ιεηηνπξγεί κε ηελ θαηλνχξγηα ηνπ λνκηθή κνξθή σο Παξάξηεκα Αηφκσλ κε
Αλαπεξία Ξάλζεο), ζπκκεηέρεη φπσο θάζε ρξφλν ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Πφιεο Ξάλζεο
θαη ζαο πξνζθαιεί ζην ζηέθη ηνπ (ζηελ απιή ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ), γηα λα
δνθηκάζεηε πνηθηιία απφ θξεαηηθά φια ςεκέλα ζηα θάξβνπλα θαη παξάιιεια λα
ζηεξίμεηε κε ηελ παξνπζία ζαο ηελ πξνζπάζεηα φισλ καο, γηα ηελ θνηλσληθή
απνδνρή θαη ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.
Ο ζηφρνο ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Πφιεο Ξάλζεο είλαη ε γλσξηκία
κε ηνλ ζχιινγφ καο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ηεο πφιεο καο, ε άξζε ησλ
πξνθαηαιήςεσλ θαζψο θαη ε έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία δηακέζνπ ηέηνησλ
εθδειψζεσλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη.
ύιινγνο Κηκκεξίσλ Ο Ακθέξανο
Ο ζχιινγνο Κηκκεξίσλ Ο Ακθέξανο ζαο πξνζθαιεί ζην ζηέθη ηνπ ζηελ νδφ
ειπβξίαο θαη Οξθέσο γσλία, γηα λα γεπηείηε ηα γιπθά ηνπ ηαςηνχ, θηηαγκέλα κε
κεξάθη απφ ηα κέιε ηνπ πιιφγνπ, λα απνιαχζεηε ηνλ θαθέ ζαο ζην παξαδνζηαθφ
θαθελείν καο θαζψο θαη λα ζαο ηαμηδέςνπκε κε ηα θξχα πηάηα καο κε νδεγφ ην
νπδάθη, αλαβηψλνληαο παιηέο λνζηαιγηθέο βξαδηέο
Πνιηηηζηηθόο ιανγξαθηθόο ζύιινγνο Ζ Θξάθε
αο πεξηκέλνπκε θαη θέηνο ζην ζηέθη καο λα θάκε, λα πηνχκε θαη φρη λα θνηκεζνχκε
λεζηηθνί αιιά λα γιεληήζνπκε παξέα θαη λα ρνξέςνπκε πνιχ. Γηα Θξαθηψηηθεο
βξαδηέο θαη φρη κφλν, κε δσληαλέο νξρήζηξεο θαη κεγάιν ρνξνζηάζη. Βξηζθφκαζηε
δίπια ζηε γέθπξα, απέλαληη απφ ην μελνδνρείν Ξελία θαη ζαο πεξηκέλνπκε
Σν ζηέθη καο ζα είλαη αλνηρηφ φιεο ηηο κέξεο.
Πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο Άλνημε
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Άλνημε
Ο χιινγνο «Άλνημε» ιακβάλεη θαη θέηνο κέξνο ζηηο Γηνξηέο, ζην γλσζηφ πιένλ
ζηέθη ηεο πιαηείαο ηεο εθθιεζίαο Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ (Καβάθη). Σν ζηέθη ζα
ιεηηνπξγήζεη θαη πιάη σο ηαβεξλάθη ζηνλ σξαίν θαη αλαθαηληζκέλν ρψξν ηεο
πιαηείαο θαη θαινχκε φινπο ηνπο θίινπο Ξαλζηψηεο θαη κε, λα γεπζνχλ ηα σξαία
θαγεηά πνπ ζα εηνηκάζεη ν χιινγνο θαη ζα δηαζθεδάζνπλ κε ηελ σξαία δσληαλή
κνπζηθή
ύιινγνο Πνληίσλ ρνξεπηώλ «Σξαληέιιελεο»
Ο χιινγνο Πνληίσλ Υνξεπηψλ Ξάλζεο "Σξαληέιιελεο", ζαο πξνζθαιεί ζηα 4α
Παξαθάζηα-Μνπρακπέηηα, ζην Λεκλίν ηεο Ξάλζεο, απφ ην άββαην 3 επηεκβξίνπ
έσο θαη ην άββαην 10 επηεκβξίνπ 2016, γηα έλαλ 8ήκεξν καξαζψλην Πνληηαθήο
Γηαζθέδαζεο, ζηα πιαίζηα ησλ Γηνξηψλ Παιηάο Πφιεο 2016 ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο.
ύιινγνο Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο
Ο χιινγνο Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο, δεµηνχξγεµα ησλ πξνζθχγσλ θαη ηεο πξψηεο
γεληάο απνγφλσλ Πνληίσλ ηεο Ξάλζεο, δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Ννκφ µαο απφ ηηο
απαξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ζηελ αξρή σο παξάξηεκα ηνπ σκαηείνπ «Παλαγία
νπµειά», ζηε ζπλέρεηα σο χιινγνο «Παλαγία νπµειά» θαη µε ηε ζεκεξηλή ηνπ
κνξθή απφ ην 1974. Με βαζηθή επηδίσμε λα δηαηεξήζεη θαη λα κεηαδψζεη ηελ
Ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ αιεζκφλεηνπ Πφληνπ µαο, ζηηο
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λεφηεξεο γεληέο, ζηελ ηδηφθηεηε πεληαφξνθε πνιηηηζηηθή ηνπ θπςέιε, πνπ
θαηαζθεπάζζεθε απφ ην πζηέξεκα ησλ Ξαλζησηψλ, Πνληίσλ θαη µε, δηαηεξεί
πνηθίια ηκήκαηα φπσο: Νενιαίαο, Γπλαηθψλ, Υνξσδίαο, Δθκάζεζεο Πνληηαθψλ
Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ, Δθκάζεζε Πνληηαθήο Γηαιέθηνπ, Δθκάζεζε Πνληηαθήο
Κνπδίλαο, Δθκάζεζε Λχξαο, ζεάηξνπ, Βηβιηνζήθεο, θ.ά.
πκκεηέρεη γηα 4ε ζπλερή ρξνληά ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Πφιεο ηεο Ξάλζεο, ζηελ νδφ
Λεπθνχ Πχξγνπ & Υαζηξηδφγινπ (ζην parking), θαη ζαο θαιεί ζην ζηέθη ηνπ γηα 8
κνλαδηθέο βξαδηέο. Παξέα ζα καο θξαηήζνπλ νη Κψζηαο Καινχζεο, Κπξηάθνο
(Κνχιεο) Σξηαληαθπιιίδεο, Γεκήηξεο Παπαδφπνπινο, Κψζηαο Θενδνζηάδεο,
Γηάλλεο Πνιπρξνλίδεο, ηάζεο Νηθνιατδεο, Πέιια Νηθνιατδνπ, Γηψξγνο
Αηκαηζίδεο, Κψζηαο Εψεο, Γηάλλεο Κνπξηίδεο, Γηψξγνο ηακιίδεο, Γηάλλεο
Γθφζηνο, Αβξαάκ Γθφζηνο, Μπάκπεο Ησαθεηκίδεο, Γηάλλεο Παξεγνξίδεο, Γηψξγνο
Απγεηίδεο, Σάζνο Πεηξφπνπινο, Μίιηνο Απνζηνιίδεο, Νίθνο Μαξαγθνδίδεο,
Γηψξγνο Υαξαιακπίδεο, Νίθνο Μεηαμάο, άθεο Ησαλλίδεο. Καιψο λα νξίζεηε...!
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Γαθλώλα «Ζ Γήκεηξα»
Ο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Γαθλψλα «Ζ Γήκεηξα» ηδξχζεθε ην 1995. ηφρνη ηνπ
πιιφγνπ είλαη ε δηαθχιαμε ησλ ιατθψλ παξαδφζεσλ θαη εζίκσλ, ε πνιηηηζηηθή,
θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο κέζα απφ ηελ νξγάλσζε
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, παλεγπξηψλ θαη εθδξνκψλ. Δπίζεο, ε ζπκβνιή ηνπ ζε
εππαζείο νκάδεο θαη ηδξχκαηα είλαη θαζηεξσκέλε θάζε ρξφλν. Έηζη ινηπφλ, φπσο
θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο, ν ζχιινγφο καο ζπκκεηέρεη ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Πφιεο
θαη ζην ζηέθη ηνπ ζαο πεξηκέλνπλ παξαδνζηαθά εδέζκαηα απφ ηνλ ηφπν καο θαη
άθζνλν πνηφ.
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο ΝΔΟΛΑΗ®Α
Ο πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο ΝΔΟΛΑΗ®Α, ζπκκεηέρεη γηα ηξίηε ρξνληά ζηηο Γηνξηέο
Παιηάο Ξάλζεο, γηα λα δψζεη ην δηθφ ηνπ ρξψκα ζηελ πφιε καο.
αο πεξηκέλνπκε ζηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Πηλδάξνπ θαη ειπβξίαο κε εθιεθηνχο
κεδέδεο θαη παξαδνζηαθά πνηά
Πνιηηηζηηθόο πεξηβαιινληηθόο ζύιινγνο Πξσηνπόξνη Λεύθεο Ξάλζεο
Ο Πνιηηηζηηθφο & Πεξηβαιινληηθφο χιινγνο ησλ «Πξσηνπφξσλ» Λεχθεο, πηζηφο
ζην πνιηηηζκηθφ αληάκσκα, ζπκκεηέρεη θαη θέηνο ζηηο Γηνξηέο Παιηάο Ξάλζεο, δίπια
ζην ραξαθηεξηζηηθφ κχιν ηνπ Λεκλίνπ ζε έλαλ άλεην, θηιφμελν θαη ζπλερψο
αλαβαζκηδφκελν ρψξν.
Γηα θεθάηεο βξαδηέο, κε δσληαλά κνπζηθά ζχλνια ε εζεινληηθή «πξσηνπνξηαθή»
νκάδα, κε γλψκνλα ην κεξάθη θαη ηε δηάζεζε γηα άςνγε εμππεξέηεζε ησλ θίισλ
επηζθεπηψλ, θαζεκεξηλά ζα πξνζθέξεη αηζζήζεηο αθνπζκάησλ θαη γεχζεσλ.
αο πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε ην ζηέθη καο, φρη κφλν γηα λα γεπηείηε ηηο θαηά
γεληθή νκνινγία πνηνηηθφηεξεο γεπζηηθέο δεκηνπξγίεο, αιιά θαη γηα λα απνιαχζεηε
αιεζκφλεηεο ζηηγκέο μεγλνηαζηάο θαη μεθνχξαζεο ρνξεχνληαο θαη ηξαγνπδψληαο
καδί καο.
Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Ξεληηεκέλνη
Ο δεχηεξνο κεγάινο ζεζκφο ζηελ Ξάλζε είλαη νη Γηνξηέο Παιηάο Ξάλζεο, κεηά ην
Ξαλζηψηηθν Καξλαβάιη. Φέηνο ήξζακε λα ηα αλαηξέςνπκε φια θαη φηαλ ιέκε φια
ελλννχκε φια θαη ζαο ππνζρφκαζηε ζηηγκέο ραξάο & δηαζθέδαζεο θάζε ηχπνπ. Ο
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Πνιηηηζηηθφο χιινγνο «ΞΔΝΗΣΔΜΔΝΟΗ» ήξζε γηα λα κείλεη. αο πεξηκέλνπκε ζην
ζχιινγν καο ζηελ είζνδν Αξίσλα ζην Λεκλίν Ξάλζεο γηα δεζηέο θεθάηεο βξαδηέο κε
πνιχ ρνξφ & ζνπβιάθη καγηθφ. Καζεκεξηλφ γεκάην πξφγξακκα γηα κηθξνχο &
κεγάινπο
Αζιεηηθόο-Μνξθσηηθόο ύιινγνο «Άηιαο ειίλνπ»
αο πξνζθαινχκε λα δηαζθεδάζεηε καδί καο κε θαιφ θαγεηφ θαη δσληαλή
παξαδνζηαθή θαη ιατθή κνπζηθή θάζε βξάδπ ζην ρψξν ηνπ Λεκλίνπ (απέλαληη απφ ην
χιινγν «Δβξηηψλ»).
αο πεξηκέλνπκε
Γίθηπν Λόγνπ θαη Πξάμεο
Κίλεζε πνιηηψλ πνπ ηδξχζεθε ην 2010, δεκηνχξγεζε ην Μνλνπάηη ηεο Εσήο θαη
Θεαηξάθη, βειηηψλνληάο ην κε λέα έξγα θαη εζεινληηθή εξγαζία. πκκεηέρεη ζηηο
Γηνξηέο Παιηάο Ξάλζεο κε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. πλεξγάδεηαη κε άιινπο θνξείο
θαη ην Γήκν.
ύιινγνο Κππξίσλ Ν. Ξάλζεο
Ο χιινγνο Κππξίσλ Ν. Ξάλζεο ηδξχζεθε ην 1989 ζηε πφιε ηεο Ξάλζεο.
Δίλαη πνιηηηζηηθφο θαη ιανγξαθηθφο ζχιινγνο κε πνιχπιεπξεο δξάζεηο πνπ ζθνπφ
έρνπλ ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, ηελ ζηελφηεξε
ζπλεξγαζία ηεο Θξάθεο κε ηελ Κχπξν, ηελ πνιηηηζηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηεο
Ξάλζεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηελ πεξηνρή θιπ.
Πξνο επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ έρεη ηδξχζεη ζηελ πεξηνρή ησλ
Αβδήξσλ ην 1996, ην Άιζνο ησλ Αγλννπκέλσλ (12,00 ζηξέκκαηα) θαη ην 2008 ζε
ζπλεξγαζία κε ην ηφηε δήκν Βηζησλίδαο ην «Κέληξν Αλάδεημεο ηεο Λανγξαθηθήο θαη
Ηζηνξηθήο Δλφηεηαο Θξάθεο- Κχπξνπ ¨Γξεγφξεο Απμεληίνπ¨». πκκεηέρεη ζε φιεο
ηηο εθδειψζεηο ηεο πφιεο καο θαη δηνξγαλψλεη: εθζέζεηο κε δηάθνξα ζέκαηα:
θσηνγξαθίαο, δσγξαθηθήο, βηβιίνπ θιπ, θαζψο θαη νκηιίεο κε πιεζψξα ζεκάησλ,
αλαβηψζεηο εζίκσλ θαη παηρληδηψλ, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θιπ, σο ζχιινγνο αιιά
θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπιιφγνπο θαη θνξείο.
Απφ ηνλ Οθηψβξην 2009,θάζε δεθαπελζήκεξν, επηκειείηαη θαη παξνπζηάδεη ηε
ξαδηνθσληθή εθπνκπή «Κχπξνο- Θξάθε βίνη παξάιιεινη», κε πνηθίια ζέκαηα ζην
Γεκνηηθφ ξαδηφθσλν Ξάλζεο «κνξθε Πφιε».
Δμνπιίδεη ηηο ηνπηθέο βηβιηνζήθεο, ηδίσο ηνπ δήκνπ Ξάλζεο κε δηάθνξα βηβιία
Κππξίσλ πλεπκαηηθψλ πξνζψπσλ, ελψ κε εθαιηήξην ην «Γξεγφξεο Απμεληίνπ», θαη
κε ηελ θηινμελία ηνπ ζην ΡΗΚ πξνσζεί ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κεηαμχ ΘξάθεοΚχπξνπ.
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτην ιςτοςελίδα : www.xanthi.cyprusnet.gr ή ςτο facebooκ,
https://m.facebook.com/syllogoskyprivnxanthis/ και ςτην
https://m.facebook.com/GrigorisAfxentiu/.
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Πιεξνθνξίεο
Κέληξν Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ξάλζεο
e-mail: deax@otenet.gr
ηει. 2541073640, 2541072554
ψκα Διιήλσλ Πξνζθφπσλ : σηήξεο ηφτθνο
Καηαζθελσηέο
: Αλέζηεο Κνπηζνχδεο
πάξηαθνη 82΄
: Μαλψιεο Απνθνξσληνηάθεο
Οδξχζζεο
: Γεψξγηνο Σαγθιήο
Δξγαδνκέλσλ έθε
: Ρνχια Κεπνπξνχ
Κάβεηξνη
: Θεφδσξνο Σζεξπίζηαιεο
Άλνημε
: Μίκεο Μίιθνγινπ
Αηίζαζνη
: Νίθε Αβξακίδνπ
Γηφλπζνο
: σηήξεο Γνχλαξεο
Θξαθησηψλ Υξπζνχπνιεο : άθεο Παπαδάθεο
ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ : Εσγξαθηά Ζιηάδνπ
Βάηξαρνη
: Μηράιεο Σζέπειεο
Θξαθηθή Θεαηξηθή θελή
: Μαξία Παπαδνπνχινπ
Βίζησλεο
: Άλλα Aquino-Γήκεηζα
Απαξάδεθηνη
: Υαξά Σζαθίξε
χιινγνο Δβξηηψλ
: Απφζηνινο Πνιπκέλεο
Μηθξαζηάηεο
:Αλδξέαο Δπθξαηκίδεο
πιι. Πνληίσλ Ν. Ξάλζεο
: Γηψξγνο Υαξαιακπίδεο
ΠΑ.ΚΔ.ΘΡΑ
: Άγγεινο αββαλίδεο
Κηκκεξίσλ «Ο Ακθέξανο» : Γέζπνηλα Μπνπγηνπθιή
Θξάθε
: Βαγγέιεο Γσξφπνπινο
αξαθαηζάλνη
: Γεψξγηνο Μπίθνο
χιι. Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ
Φπρνινγηθνχ Κέληξνπ Ξάλζεο : Γιπθεξία Νφηα
Νενιαί®α
: Αζαλαζία αιβαλά
χιι. Πνληίσλ «Σξαληέιιελεο»: Γεκήηξεο Σεξδαλίδεο
Π.. Γαθλψλα «Ζ Γήκεηξα» : Νηθφιανο Δπθξαηκίδεο
Φηινπξφνδε Έλσζε Ξάλζεο : Νηθφιανο Υαηδεκειηνχδεο
Λχθεην ησλ Διιελίδσλ
: Δπηέξπε ηάληζηνπ
Ίδξπκα Θξαθηθήο Σέρλεο θ Παξάδνζεο : νθηαλφο Οπηαηδήο
Κξεηηθή Αδειθφηεηα
: Δκκαλνπήι Δγγιεδάθεο
Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο : Υαξίθιεηα Μαξγαξηηνπνχινπ
χιι. Δζει. Αηκνδνηψλ Ν. Ξάλζεο: Ησάλλεο Παπαρξφλεο
Αζι. Μνξθ. ειίλνπ «Ο Άηιαο» : Γηάλλεο Γαιαθνχξαο
Ξεληηεκέλνη
: Βαζίιεο Μπαξζεγηαλλίδεο
Λεχθε «Οη Πξσηνπφξνη»
:Γεκήηξηνο Σέηνο
Γίθηπν Λφγνπ θαη Πξάμεο : Θαλάζεο Μνπζφπνπινο
χιινγνο Κππξίσλ Ν. Ξάλζεο: Διέλε Υαηδεγεσξγίνπ
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