
 

 
 
 

Φεςτιβάλ Κλαςικήσ Μουςικήσ ςτην Ξάνθη 
η ανοιξιάτικη γιοπτή κλασικήρ μοςσικήρ στην Ξάνθη 

 

 
Στο πλαίςιο των πολιτιςτικϊν και εκπαιδευτικϊν τθσ δράςεων, θ Φιλοπρόοδη Ζνωςη Ξάνθησ  ςε  ςυνεργαςία με το τμιμα 

μουςικϊν ςπουδϊν του Ιονίου Πανεπιςτημίου  οργανϊνει ςτθν Ξάνκθ από τισ 12 ζωσ και 21 Απριλίου 2019 το 13o Φεςτιβάλ 

Κλαςικισ Μουςικισ. 

 

«Το φεςτιβάλ κλαςικήσ μουςικήσ ςτην Ξάνθη με μια ποιοτικι προοπτικι ςτον πολιτιςμό ςυμπλιρωςε τα δεκατρία χρόνια 

παρουςίασ του ςτθν Ξάνκθ.  

 

Εκφράηει το χϊρο τθσ ςοβαρισ μουςικισ και πραγματοποιείτε ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Μουςικϊν Σπουδϊν του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου, των 

τοπικϊν ωδείων και μουςικϊν ςχολείων. Ζχει ςτο ενεργθτικό του δεκάδεσ ςυναυλίεσ με διάφορα ςχιματα, ςόλο και μουςικισ δωματίου, ςυναυλίεσ 

φοιτθτϊν, ςυναυλίεσ με ςυμφωνικι ορχιςτρα και εμφανίςεισ καλλιτεχνϊν από το εξωτερικό, κακϊσ και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ (μουςικά 

ςεμινάρια) για τουσ μακθτζσ. 

 

Και το φετινό πρόγραμμα επικεντρϊνεται ςτθν ανάγκθ επικοινωνίασ του φεςτιβάλ με τουσ νζουσ. Ζτςι εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλζξεισ, 

ντοκιμαντζρ, ςεμινάρια και ρεςιτάλ ςτα ςχολεία. Αλλά και ρεςιτάλ κλαςικοφ τραγουδιοφ και ςυναυλίεσ ολοκλθρϊνουν το πρόγραμμα». 

 

 

Λάμπησ Βαςιλειάδησ,  

καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ   



 
 

Στθ ΦΕΞ χρθςιμοποιοφμε το απόφκεγμα του Φϊτθ Κόντογλου «καλό πράγμα είναι να υπάρχεισ, αλλά να ηεισ είναι άλλο πράγμα» 

Κι όχι μόνο το χρθςιμοποιοφμε αλλά προςπακοφμε και να απολαμβάνουμε τθν φπαρξθ μασ ςτθν Ξάνκθ, με τισ καλφτερεσ παρζεσ, κάνοντασ τισ μζρεσ 

μασ γιορτι, ηωι… 

Το Φεςτιβάλ κλαςικισ μουςικισ ςτθν Ξάνκθ είναι μια πραγματικι γιορτι για μασ. Πχι γιατί ςτθν Ξάνκθ είμαςτε λάτρεισ τθσ κλαςικισ μουςικισ, αν και 

θ πόλθ ζχει μια παράδοςθ, με πιάνο ςτο ςπίτι, ωδεία, ςυλλόγουσ, ρεςιτάλ… αλλά γιατί, όπωσ ςχεδόν πάντα ςυμβαίνει ς’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, 

κάποιοσ δθμιοφργθςε τισ προχποκζςεισ για κάτι ςπουδαίο κι αλθκινό. 

 

Ζτςι πριν από 10 χρόνια μια ςυναυλία του Λάμπθ Βαςιλειάδθ ζγινε αφορμι για μια ςειρά προγραμματιςμζνων δράςεων  ςε ςυνεργαςία με το Ιόνιο 

πανεπιςτιμιο, τμιμα μουςικϊν ςπουδϊν, ϊςτε να οδθγθκοφμε ς’ ζνα φεςτιβάλ που μασ δίνει τθ δυνατότθτα ν’ απολαμβάνουμε τθν μουςικι, τισ 

γνϊςεισ τουσ και τθν φιλία των ανκρϊπων που φιλοξενοφμε ςτθν πόλθ μασ. 

 

Ο Λάμπθσ, για μασ ςτθ ΦΕΞ και τθν Ξάνκθ είναι θ ψυχι του φεςτιβάλ. 

Ακοφραςτα προςφζρουν 10 χρόνια τϊρα, με τουσ φοιτθτζσ του που ζχουν μεγαλϊςει, κι ζρχονται τϊρα ωσ μουςικοί   – αλλά που για μασ είναι ο 

Ανδρζασ, θ Ελζνθ, ο Γιϊργοσ, θ Juliane, θ Διμθτρα … 

 Χάρθ ς’ αυτόν, ακοφςαμε ςτθν Ξάνκθ ςυναυλίεσ με ιδιαίτερα ζργα, με εξαιρετικοφσ μουςικοφσ, ορχιςτρεσ δωματίου και  ςυμφωνικζσ ορχιςτρεσ, 

καλλιτζχνεσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ για τουσ μακθτζσ μουςικισ και όχι μόνο. 

 

Το ευχαριςτϊ είναι λίγο… 

Ραρότι γνωρίηουν όμωσ πωσ δεν μποροφμε να τουσ προςφζρουμε τίποτε άλλο από το ςεβαςμό και τθν εκτίμθςι μασ,   ςυνεχίηουν … 

 

 

Λάμπθ, ςασ ευχαριςτοφμε από καρδιάσ. 

για τθν ΦΕΞ και τουσ ςυνδιοργανωτζσ ςτθν Ξάνκθ 

 

 Χατηθμθλιοφδθσ Νικόλαοσ, πρόεδροσ ΦΕΞ 



 

Αγαπθτζ κφριε Λάμπθ Βαςιλειάδθ, 

Με αυτά τα λίγα λόγια κα ικελα να ςασ εκφράςω τθ βακιά ευγνωμοςφνθ και το καυμαςμό μου για τα δζκα αυτά ςυναπτά χρόνια τθσ εκελοντικισ 

ςασ προςφοράσ, τόςο τθσ δικισ ςασ όςο και των φοιτθτϊν ςασ, ςτθν προϊκθςθ του πολιτιςμοφ τθσ μικρισ μασ πόλθσ, τθσ Ξάνκθσ. Μικρισ ςε 

πλθκυςμό, αλλά μεγάλθσ ςε ιςτορία και πολιτιςμό, που ευτυχϊσ διακζτει αρκετοφσ ανκρϊπουσ που «διψάνε» για αυτό το «κάτι» που μασ πάει λίγο 

παραπζρα από τθν απλι επιβίωςθ και το ξόδεμα ςτα επίγεια και μασ κοινωνεί τθν ουςία μιασ τζχνθσ δεμζνθσ με τθν ακαναςία. Χάρθ ςτθν 

πρωτοβουλία ςασ και ςτθν αυτοδιάκεςι ςασ, απολαφςαμε αυτά τα δζκα χρόνια ςτθν Ξάνκθ ςυναυλίεσ με εξαίρετα ζργα που ερμθνεφτθκαν από 

ςπουδαίουσ μουςικοφσ, ορχιςτρεσ δωματίου και  ςυμφωνικζσ ορχιςτρεσ, με καλλιτζχνεσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ για τουσ ςπουδάηοντεσ τθ μουςικι τζχνθ. Στθ γενζκλια, λοιπόν, πόλθ του Μάνου Χατηιδάκι που ζλεγε πωσ «ο κόςμοσ  με τισ 

εξαιρζςεισ προχωρά», κα ζλεγα πωσ αποτελείτε κι εςείσ μια τζτοια εξαίρεςθ, μετουςιϊνοντασ το προςωπικό ςασ μεράκι για τθ μουςικι ςε ςπινκιρα 

δθμιουργίασ και πυρινα πολιτιςμοφ για τθν Ξάνκθ. «Π, τι αγαπιςαμε και ό, τι ονειρευτικαμε, εξακολουκεί να επαφίεται ςτον πατριωτιςμό μασ…», 

όπωσ ζχει πει ςοφά ο Διονφςθσ Σαββόπουλοσ , και θ προςφορά ςασ όλα αυτά τα χρόνια χωρίσ υλικά ανταλλάγματα αποδεικνφει του λόγου τοφτου το 

αλθκζσ.  

 

 

Σασ ευχαριςτοφμε πολφ, 

Με μεγάλθ εκτίμθςθ,  

 

Αντϊνθσ Ραπακωνςταντινίδθσ (εκπαιδευτικόσ) 



... για ζναν μεγάλο πιανίςτα και δάςκαλο, τον Λάμπη Βαςιλειάδη 

Το Φεςτιβάλ Κλαςικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ ςυμπλθρϊνει, φζτοσ, τα 10 χρόνια παρουςίασ του ςτθν Ξάνκθ ζχοντασ δθμιουργιςει ζνα ςοβαρό 
πολιτιςτικό κεςμό ςτθν πόλθ μασ. Ζχει ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ μουςικισ γνϊςθσ και αιςκθτικισ όλων αυτϊν, που πλαιςιϊνουν τισ διάφορεσ 
μουςικζσ εκδθλϊςεισ, τισ ςυναυλίεσ, τα ςεμινάρια. Πλα αυτά τα χρόνια, οι πολίτεσ τθσ Ξάνκθσ και όχι μόνο, είτε ωσ απλοί ακροατζσ ι γνϊςτεσ τθσ 
ςοβαρισ μουςικισ, είτε ωσ ςπουδαςτζσ τθσ μουςικισ, είχαν τθ χαρά να απολαφςουν δεκάδεσ ςυναυλίεσ με διάφορα μουςικά ςχιματα, ςόλο και 
μουςικισ δωματίου, ςυναυλίεσ φοιτθτϊν, ςυναυλίεσ με ςυμφωνικι ορχιςτρα και εμφανίςεισ καλλιτεχνϊν από το εξωτερικό, κακϊσ και 
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ για τουσ μακθτζσ. Πλα αυτά δεν κα είχαν διαρκζςει τόςα χρόνια και δεν κα είχαν φτάςει ςε αυτό το επίπεδο 
ποιότθτασ και οργάνωςθσ δίχωσ τθ διαρκι και κοπιαςτικι εργαςία των ανκρϊπων των δυο ςυνεργαηόμενων φορζων, τθσ ΦΕΞ και του Ιονίου 
Ρανεπιςτθμίου, αλλά κυρίωσ δίχωσ τθν ουςιαςτικι και κακοριςτικι ςυνειςφορά του Ριανίςτα και Κακθγθτι Λάμπθ Βαςιλειάδθ.  
 
Ο Λάμπθσ Βαςιλειάδθσ ζχει δθμιουργιςει μια διεκνι καριζρα με πολλζσ επιτυχθμζνεσ ςυναυλίεσ και ςυμμετοχζσ ςε διαγωνιςμοφσ, ο ίδιοσ και με 
τουσ μακθτζσ του, διακρίςεισ, ςτθν Ευρϊπθ και τθν Αμερικι, με διεκνείσ δικυραμβικζσ κριτικζσ, διςκογραφία με ζργα τθσ ςφγχρονθσ και ρομαντικισ 
εποχισ, με ςφμπραξθ με πολλζσ ορχιςτρεσ, όπωσ επίςθσ και ςπουδαία ακαδθμαϊκι δραςτθριότθτα ωσ πανεπιςτθμιακόσ δάςκαλοσ. 
  
Ο Λάμπθσ Βαςιλειάδθσ είναι ζνασ μεγάλοσ βιρτουόηοσ πιανίςτασ με μεγάλθ δεξιοτεχνικι ικανότθτα και άνεςθ, ευαιςκθςία, κακαρότθτα και ακρίβεια 
ςτα τεχνικά μζρθ, ιδιαίτερθ ερμθνευτικι δεξιότθτα, που μπορεί να αποδϊςει με ζναν τρόπο υποβλθτικό και κακθλωτικό όλα τα θχοχρϊματα από το 
απαλό και λυρικό πιανίςιμο μζχρι το εκρθκτικό φόρτε και φορτίςιμο, που πολλζσ φορζσ χρειάηεται ιδιαίτερθ και προςεκτικι προςζγγιςθ για να 
διατθρθκεί θ ερμθνεία ςε υψθλά επίπεδα μουςικισ αιςκθτικισ. Μπορεί κανείσ να διακρίνει και να εξάρει τθν καταπλθκτικι ικανότθτά του να 
ιςορροπεί ανάμεςα ςτθν απόλυτθ ακρίβεια και τον ζλεγχο των ρυκμικϊν εναλλαγϊν και ςτθ διακφμανςθ τθσ ερμθνευτικισ δυναμικότθτασ. Το 
ρεπερτόριό του διακρίνεται για τθν ευρφτθτά του, το οποίο μπορεί και το αποδίδει με αξιοηιλευτο ςεβαςμό ςτα διάφορα μουςικά ςτυλ, με πάκοσ και 
δεξιότθτα ακόμθ και ςε ςθμεία πολφ απαιτθτικά, τόςο από άποψθ τεχνικισ, όςο και ερμθνευτικά, χαρακτθριςτικά που τον κατατάςςουν ςτον χϊρο 
των μεγάλων και καταξιωμζνων πιανιςτϊν ςε διεκνζσ επίπεδο. 
 
Λάμπθ, ςου είμαςτε ευγνϊμονεσ, γιατί χάρθ ςτθν προςωπικι προςφορά ςου ωσ ςολίςτασ πιανίςτασ, αλλά κι ωσ εμπνευςτισ και κυρίωσ ακοφραςτοσ 
ςυντελεςτισ ςτθ διοργάνωςθ όλων αυτϊν των δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων ςτο πλαίςιο του φεςτιβάλ, όλα αυτά τα χρόνια, μασ δίνεται θ 
ευτυχισ ευκαιρία να απολαφςουμε τθν εμπειρία τθσ ηωντανισ ακρόαςθσ μουςικισ πολφ υψθλισ αιςκθτικισ. 

   Φϊτθσ Ρλιάκασ 

Κακθγθτισ Δ.Ρ.Θ. 

 



Ήρθε η μουσική άνοιξη…. 

 

 Μπικε ο ξανκόσ Απρίλθσ, ιρκε το γλυκφ ζαρ «κι θ φφςισ θφρε τθν καλι και τθ γλυκιά τθσ ϊρα» κι αναμζνουμε και εφζτοσ ςτθν Ξάνκθ τθ 

μουςικι πανδαιςία που απολαμβάνουμε χάρθ κυρίωσ ςτθν παρουςία του πιανίςτα Λάμπθ Βαςιλειάδθ που όλοσ είναι μουςικι και κάλοσ ανοίξεωσ 

και υποςταςιάηει το «μουςικιν ποίει και εργάηου». 

 Τα δάχτυλα αυτοφ του πιανίςτα ςτα πλικτρα του πιάνου κάνουν τουσ ¨δφςκολουσ¨ ςυνδυαςμοφσ ιχων να θχοφν γλυκά και ςαγθνευτικά ςτα 

αυτιά του κοινοφ ωσ ζνα ςχιμα ποιθτικϊν χρωμάτων, αρωμάτων και ονείρων. 

 Θζλω ςε τοφτο το ςφντομο κείμενο-ευχαριςτία να επιμείνω ςτθ μουςικι μακθτεία που μασ προςφζρεται από τον Λάμπθ Βαςιλειάδθ. Αυτζσ 

τισ μζρεσ του Απρίλθ- λίγο πριν από το Ράςχα, τθν Ανάςταςθ- παρουςιάηονται ζργα κλαςικισ μουςικισ και ο πιανίςτασ μασ με το παίξιμό του 

αναδεικνφει το κοινό φφοσ, τθν κοινι κεματικι τουσ με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: προθγοφνται παρεμβάςεισ, ερμθνείεσ προφορικά του Λάμπθ 

Βαςιλειάδθ προσ το κοινό και ακολουκεί θ εκτζλεςθ των αντίςτοιχων μουςικϊν ζργων. Ζτςι, ενταςςόμαςτε ςτθν εποχι, ςτο κλίμα, ςτισ ιδιαιτερότθτεσ 

του κάκε δθμιουργοφ και των ςυγκεκριμζνων κάκε φορά μουςικϊν ζργων και είμαςτε τελικά ουςιαςτικά ζτοιμοι να απολαφςουμε το ρεςιτάλ του 

Λάμπθ Βαςιλειάδθ! 

 Ζχουμε ςτο τζλοσ μυθκεί ςε μουςικά μακιματα ικουσ, αλικειασ και μαγείασ, εμείσ οι μουςικά εραςι-τζχνεσ, απαλά κι ςταδιακά, ςτον αιϊνιο 

κι άφκαρτο κόςμο τθσ μουςικισ. Ο Λάμπθσ Βαςιλειάδθσ μασ παίρνει από το χζρι και αςφαλείσ βαδίηουμε αυτι τθν όντωσ καλλιτεχνικι μουςικι 

διαδρομι απόλαυςθσ, γνϊςθσ και βιωμάτων. Ο κόςμοσ τθσ κλαςικισ μουςικισ, ζργα ςπουδαία τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ, μασ αποκαλφπτεται και 

κακιςτάμεκα ικανοί να γευτοφμε μουςικοφσ καρποφσ, εφχυμοφσ. 

 Στο ετιςιο αυτό ταξίδι μασ από τθν Ξάνκθ ςτθν Κζρκυρα κι από τθν Κζρκυρα ςτθν Ξάνκθ, «με τι ευχαρίςτθςθ, με τι χαρά μπαίνουμε ςε 

μουςικοφσ λιμζνασ πρωτοειδωμζνουσϋ, καλζσ πραμάτειεσ αποκτοφμε και μουςικά θδονικά μυρωδικά, κάκε λογισ άφκονα μουςικά θδονικά 

μυρωδικά απολαμβάνουμε», ϊςτε τελικά να μποροφμε να λζμε ότι ςτο ωραίο αυτό μουςικό ταξίδι με καπετάνιο και φίλο αγαπητό τον Λάμπθ 

Βαςιλειάδθ – τολμϊ να πω φίλο αγαπθτό, διότι ζτςι μασ κάνει να τον νιϊκουμε με το ηεςτό λόγο του και τισ μουςικζσ εκτελζςεισ του –γινόμαςτε 

όντωσ «ςοφοί με τόςθ πείρα» μζςα από εκλεκτζσ μουςικζσ ςυγκινιςεισ που αγγίηουν πνεφμα και ςϊμα και μζςα από μουςικζσ περιπζτειεσ και 

γνϊςεισ. 

Ευγνϊμονεσ λοιπόν και ευχαριςτοφντεσ ςτζκουμε κι εφζτοσ ζτοιμοι ςυνδαιτθμόνεσ και ςυν-επιβαίνοντεσ ςτο απριλιάτικο μουςικό ταξίδι του 2016! 

 

Κατςαβζλθσ Ιωάννθσ  

(φιλόλογοσ – εραςτισ τθσ μουςικισ) 



 

 

 

 

 

Απρίλιοσ 2016  

 

Δζκα χρόνια αναμνιςεισ γεμάτεσ μουςικζσ. 

Λεσ και ιταν χκεσ όταν ο Λάμπθσ Βαςιλειάδθσ, γείτονασ από τθν καβάλα, ζδωςε μια ςυναυλία ςτο Δθμοτικό Αμφικζατρο και λίγο μετά πιρε 

τθλζφωνο και είπε ςτθ ΦΕΞ τα καλά νζα. 

Ναι! Μαηί με τθν βοικεια τθσ υπερνομαρχίασ (τότε) και του Διμου Ξάνκθσ, κάκε Απρίλθ, μαηί με ςυναδζλφουσ του (κακθγθτζσ /τριεσ) αλλά και 

μακθτζσ/τριεσ τθσ μουςικισ κατεφκυνςθσ του Ιονίου πανεπιςτθμίου (από τθν Κζρκυρα), κα μασ πρόςφεραν το Δϊρο τθσ Μουςικισ, τθσ Αλθκινισ 

Μουςικισ, που δεν μπορείσ να τθν εξθγιςεισ αλλά να τθν Νιϊςεισ. 

10ο φεςτιβάλ κλαςςικισ μουςικισ ςτθν Ξάνκθ, με μακθτζσ, κακθγθτζσ και πολλι αγάπθ ςτον Λάμπθ που ηει μζςα ςτθν καρδιά μασ. 

 

 

Ευχαριςτοφμε  

2-4-2016  

Γ. Στεφανίδθσ 

 



 

 

Ρζραςαν 10 χρόνια! Ροιοσ να το πίςτευε! Φεςτιβάλ κλαςικισ μουςικισ ςε μια παραμελθμζνθ πολιτιςτικά ελλθνικι επαρχία!  

Κι όμωσ! Για μια ακόμθ φορά αποδείχτθκε ότι τα αλθκινά καλά πράγματα μιλοφν ςτισ καρδιζσ όλων μασ, μυθμζνων και μθ.   

Ο κόςμοσ τθσ Ξάνκθσ αγκάλιαςε τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ που μασ προςφζρουν τόςθ μαγεία, τόςθ χαρά, τόςθ ανάταςθ και άνκιςθ ψυχισ κάκε χρόνο 

τθν άνοιξθ.  

Ευχαριςτοφμε με όλθ μασ τθν καρδιά τον φίλο πια Λάμπθ Βαςιλειάδθ, τουσ φοιτθτζσ του Ιόνιου και όςουσ κάκε φορά ςυμμετζχουν ςτθ γιορτι αυτι. 

Και ευχόμαςτε να ζχουν όρεξθ και κουράγιο να ςυνεχίςουν αυτι τθν προςφορά τουσ ςε όλουσ μασ  για πολλά  χρόνια ακόμθ. 

Λιάνα Μαρίνογλου, 

 Εκπαιδευτικόσ 

 

 

 

 



 

«Αν είςαι αλθκινόσ, μπορείσ να παίξεισ μουςικι και με ζνα κορδόνι παπουτςιϊν»  είπε ο John Coltrane. Ρόςο μάλιςτα αν ζχεισ μακθτεφςει χρόνια 

δίπλα ςε μεγάλουσ δαςκάλουσ τθσ μουςικισ Τζχνθσ και να είςαι πλζον Κακθγθτισ ενόσ Ρανεπιςτθμιακοφ Τμιματοσ Μουςικϊν Σπουδϊν και με τθ 

ςειρά ςου να μεταλαμπαδεφεισ πείρα, ςοφία, τζχνθ όπωσ ο δεξιοτζχνησ πιανίςτασ Λάμπησ Βαςιλειάδησ. 

 

Είχα τθν ευκαιρία να πρωτοαπολαφςω  τθν μουςικι ερμθνεία του  Λάμπθ πριν αρκετά χρόνια όταν πρωτοξεκίνθςε τισ αφιλοκερδείσ εμφανίςεισ του 

ςτθν Ξάνκθ ςε ςυνεργαςία με τθν ΦΕΞ ςυμβάλλοντασ ςτθν πολιτιςτικι αναβάκμιςθ τθσ πόλθσ μασ.  Μαγεφτθκα από τον περιςςό οίςτρο του, τον 

ευφυι ςυνδυαςμό ερμθνείασ κορυφαίων ζργων του πιανιςτικοφ ρεπερτορίου την ατςάλινη κυριαρχία του επί του κλαβιζ, τον λυριςμό τησ 

ερμηνείασ του και βεβαίωσ την ανάλυςη των ζργων που ο πιανίςτασ αναπτφςςει πριν από τθν  εκτζλεςθ κάκε ζργου με τρόπο γλαφυρό και κατανο-

θτό ςτο κοινό, τρόπο που δείχνει τθν βακιά μουςικολογικι γνϊςθ του. Θ ερμθνεία του Λάμπθ Βαςιλειάδθ ζχει ζντονο προςωπικό ςτυλ, πλθκωρικι 

ςυναιςκθματικι φόρτιςθ που ςυνδυάηει τθν ευαιςκθςία και τθν εςωτερικότθτα με το εκρθκτικό μεςογειακό ταπεραμζντο. Οι ςυναυλίεσ του που 

καλφπτουν  πάντα ζνα μεγάλο εφροσ ρεπερτορίου ζχουν ςυνεκτικό μουςικό ειρμό και άριςτθ αίςκθςθ του δραματικοφ χρονιςμοφ και τθσ μουςικισ 

οικονομίασ, αναδεικνφοντασ χαρακτθριςτικά τθν μακθματικι δομι τθσ μουςικισ. Ενκουςιάηουν το ακροατιριο. Ο Λάμπθσ Βαςιλειάδθσ είναι ζνασ 

πιανίςτασ απαιτθτικοφ ρεπερτορίου.  

 

Στθν πορεία των χρόνων είχα τθν τφχθ να ςυναντιςω τον καλλιτζχνθ από κοντά. Ο Λάμπθσ Βαςιλειάδθσ είναι ζνασ ςεμνόσ άνκρωποσ κακόλου 

αυτάρεςκοσ παρά τθν μεγάλθ και διεκνι αναγνϊριςθ που ζχει. Είναι γεμάτοσ δθμιουργικζσ ιδζεσ που φροντίηει να πραγματοποιεί. Κάκε φορά που 

επιςκζπτεται τθν πόλθ μασ πάντα  μασ ξαφνιάηει ευχάριςτα με τισ προόδουσ του. Με τθν ςυμμετοχι των μακθτϊν του διαπιςτϊνουμε ότι ςυνεχίηει με 

αμείωτο ενδιαφζρον τθν προςπάκειά του για τθ μουςικι παιδεία των νζων μασ, προβάλλει τισ ερμθνείεσ τουσ και δθμιουργεί ζνα αριςτουργθματικό 

ςφνολο.  

Είναι ευχισ ζργον που ο εξαίρετοσ πιανίςτασ Λάμπθσ Βαςιλειάδθσ, επιςκζπτεται τθν πόλθ μασ και μασ χαρίηει αυτζσ τισ ανεπανάλθπτεσ μουςικζσ 

ςτιγμζσ που απολαμβάνουμε ςτο Φεςτιβάλ Κλαςικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ. 

Μαρία-Ευρυδίκθ Γκράτηιου  

Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Τμιματοσ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν  

Δθμοκριτείου Ρανεπιςτθμίου Θράκθσ 



 

 

Το Φεςτιβάλ Κλαςικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ αποτελεί ςημαντικό πολιτιςτικό και εκπαιδευτικό γεγονόσ, κακϊσ παρουςιάηει ςτθν ακριτικι πόλθ μασ 

και τθν περιφζρεια εκδθλϊςεισ και δράςεισ μοναδικζσ. Για δζκατθ ςυνεχι χρονιά, καταξιωμζνοι Ζλλθνεσ και ξζνοι καλλιτζχνεσ, αλλά και αξιόλογοι 

φερζλπιδεσ ςπουδαςτζσ, παρουςιάηουν τθ δουλειά τουσ ς’ ζνα κοινό που ςτακερά αναμζνει τθν ετιςια αυτι γιορτι. 

Αξιοςθμείωτεσ είναι οι εκπαιδευτικζσ δράςεισ που πλαιςιϊνουν τισ ςυναυλίεσ του φεςτιβάλ, και που γίνονται με δωρεάν ςυμμετοχι των μακθτϊν 

του Μουςικοφ Σχολείου και των Ωδείων τθσ Ξάνκθσ. Τα παιδιά ζχουν τθν ευκαιρία να ζρκουν ςε επαφι με τον κόςμο τθσ κλαςικισ μουςικισ, να 

γνωρίςουν τισ ιδιαιτερότθτεσ που παρουςιάηει θ ςπουδι τθσ και να διερευνιςουν τισ προοπτικζσ που εμφανίηει θ επαγγελματικι εναςχόλθςθ με τθ 

ςυγκεκριμζνθ μορφι ζχνθσ. 

 

Ο καλλιτεχνικόσ διευκυντισ του φεςτιβάλ, κακθγθτισ πιάνου ςτο Ιόνιο Ρανεπιςτιμιο και αγαπθτόσ φίλοσ πλζον κ. Λάμπθσ Βαςιλειάδθσ, από τθ 

πρϊτθ χρονιά διοργάνωςθσ πλθςίαςε με γενναιοδωρία ψυχισ τθ μικρι μουςικι κοινότθτα τθσ πόλθσ μασ. Σε κάκε εμπνευςμζνο ςεμινάριο που 

ακοφραςτα πρόςφερε ςτουσ μακθτζσ, μζςα ςε μια οικεία ατμόςφαιρα, πάντα προςιτόσ και με χιοφμορ, μοιράςτθκε τισ πολφπλευρεσ γνϊςεισ του 

πάνω ςτον ομαντιςμό του 19ου αιϊνα και το ςυνδυαςμό του με τθν ερμθνευτικι παράδοςθ των μεγάλων ϊςων πιανιςτϊν του 20ου αιϊνα – μια 

παράδοςθ που ο ίδιοσ γνϊριςε δίπλα ςτον Βίκτορα Μερτηάνοφ, κακθγθτι του Ωδείου τθσ Μόςχασ. 

Θ αμεςότθτα του χαρακτιρα κακϊσ και θ ευφυισ, εξ-αιρετικι προςζγγιςθ τθσ μουςικισ ερμθνείασ και διδαςκαλίασ, ςυνκζτουν τθν καλλιτεχνικι 

προςωπικότθτα του δεξιοτζχνθ αυτοφ πιανίςτα, αλλά και ςφραγίηουν τθν φυςιογνωμία του φεςτιβάλ. 

Ευχαριςτοφμε κερμά όλουσ του διοργανωτζσ αυτοφ του κεςμοφ κι ευχόμαςτε τθν πολφχρονθ διαδρομι του. 

 

Μαρία Ηαφειρίου 

Δαςκάλα πιάνου ςτο Δθμοτικό Ωδείο Ξάνκθσ 



 
Φεςτιβάλ Κλαςικήσ Μουςικήσ ςτην Ξάνθη 

η ανοιξιάτικη γιοπτή κλασικήρ μοςσικήρ στην Ξάνθη 

 

 

 

 

 
Καλλιτεχνικι διεφκυνςθ: Λάμπησ Βαςιλειάδησ 

Ραρουςίαςθ: Γιάννησ τεφανίδησ 

Οργάνωςθ Ραραγωγισ Φεςτιβάλ: Φ.Ε.Ξ 

 

Συνδιοργάνωςθ: 

Φιλοπρόοδη Ζνωςη Ξάνθησ  

 Περιφζρεια Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ   

 Ιόνιο Πανεπιςτήμιο Σ.Μ..  & Δημοκρίτειο πανεπιςτήμιο Θράκησ  

Υποςτιριξθ: Τπουργείο Πολιτιςμοφ  /  Δήμοσ Ξάνθησ    / Δήμοσ Αβδήρων     
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