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Η μουσική παιδεία στην Ξάνθη  
στα τέλη του 19ου αιώνα και έως και σήμερα… 
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Θ μουςική παιδεία ςτην Ξάνθη  
ςτα τζλη του 19ου αιώνα και ζωσ και ςήμερα… 

 

Θ ςχζςη τησ Ξάνθησ με την κλαςική μουςική 
 

 
 

 

Θ ςχζςη τησ Ξάνθησ με την κλαςική μουςική αδιαμφιςβιτθτα παρουςιάηει ενδιαφζρον αφοφ μασ αποκαλφπτει ιςτορικζσ πτυχζσ τθσ πόλθσ των αςτϊν, κακϊσ 
και τθν μουςικι παιδεία των κατοίκων τθσ περιοχισ.  
 
 
Θ ερευνά μασ χωρίηεται ςε τρία μζρθ: 

 

ΜΕΡΟ Ι  Θ Ηωή τησ αςτικήσ τάξησ ςτην Ξάνθη ςτισ αρχζσ του 20ου αιώνα.   

Οι Αςτοί | Οι φλλογοι | Οι μουςικζσ επιρροζσ 

 

ΜΕΡΟ ΙΙ  Μεταπολεμική Ξάνθη  

Σα ωδεία | Οι παλιννοςτοφντεσ | Σο μουςικό ςχολείο 

 

ΜΕΡΟ ΙΙΙ Σο φεςτιβάλ κλαςικήσ Μουςικήσ ςτην Ξάνθη 

ΦΕΞ   |  Λάμπησ Βαςιλειάδησ  | Σμήμα μουςικών ςπουδών του Ιονίου πανεπιςτημίου   
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ΜΕΡΟ Ι 
Θ Ηωή τησ αςτικήσ τάξησ ςτην Ξάνθη ςτισ αρχζσ του 20ου αιώνα. 

 

 
 
 
 
 

το πρϊτο μζροσ παρακολουκοφμε τθν ανάπτυξθ μιασ πόλθσ και τθν δράςθ τθσ αςτικισ τθσ τάξθσ .  

Αναφορά ςτα ιςτορικά, κοινωνικά, κρθςκευτικά και οικονομικά γεγονότα τθσ «Ξάνκθσ των καπνϊν ανατολικοφ τφπου».  

Ο Ρόλοσ των αςτϊν τθσ πόλθσ, των υλλόγων, αλλά και οι επιρροζσ *μουςικζσ, ενδυματολογικζσ κλπ+.  

 
 
 
 
 
 
 

*Το φωτογραφικό και αρχειακό υλικό προζρχεται τισ εκδόςεισ  
 

Θ Ηωή τησ αςτικήσ τάξησ ςτην Ξάνθη ςτισ αρχζσ του 20ου αιώνα.   
Ζκδοςη -   *Ανάτυπο από τισ Μικρζσ  ιςτορίεσ τθσ Ξάνκθσ - Θ Ηωι τθσ αςτικισ τάξθσ ςτθν Ξάνκθ 

ςτισ αρχζσ του 20ου αι. ζκδοςθ ΦΕΞ 2010… - Δθμιτριοσ Καλπάκθσ, Αρχαιολόγοσ – ιςτορικόσ] 

 

«Επαγγελματικόσ οδηγόσ Ιγγλζςη του 1910 - 11»  
Ζκδοςη -   Θ Ηωι τθσ αςτικισ τάξθσ ςτθν Ξάνκθ ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα όπωσ αποτυπϊκθκε 
ςτον επαγγελματικό οδθγό του 1910-11 » [Απομαγνητοφωνημζνα αποςπάςματα του Στ. 
Ιωαννίδη από την ΕΡΑ Κομοτθνισ. Μεταδόθηκαν το Ιανουάριο και το Φεβρουάριο 1976 … PDF] 
 

 « Ο μουςικόσ πολιτιςμόσ του θρακικοφ ελληνιςμοφ κατά τον 19ο και 20ό αιώνα»   
Διάλεξη-  [ Με τον Δρ. Αθανάςιο Τρικοφπη, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή Αριςτοτελείου 
Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ … ,video]  
 
 

 ΞΑΝΘΗ 1870-1940 - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ   

 Αρχείο Ιςτορικοφ Λαογραφικοφ Μουςείου Ξάνθησ  

 Λεφκωμα  αναμνθςτικό για   τα  πεντάχρονα  τθσ ΦΕΞ  - Ξάνκθ – 1958    

https://www.youtube.com/watch?v=GbNf0ZAn_Yo&list=PL0KsMJZ8C7dmbol1NR7W7tAMUoFzVrIsb&index=16&t=3713s
https://www.youtube.com/watch?v=GbNf0ZAn_Yo&list=PL0KsMJZ8C7dmbol1NR7W7tAMUoFzVrIsb&index=16&t=3713s
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 Θ ιςτορικι περίοδοσ από τα μζςα του 19ου αι. ωσ και τα πρϊτα 25-30 πρϊτα 

χρόνια του 20ου αι. ςτθ Θράκθ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. Πολλά γεγονότα, ςυνκικεσ, και 

ανακατατάξεισ πλθκυςμϊν που ςυμβαίνουν τότε, κακορίηουν μζχρι ςιμερα ίςωσ τθν κοινωνικι ηωι 

του τόπου. Θ Ξάνκθ και θ περιοχι τθσ δεν κα μποροφςαν να ξεφφγουν από τον ρου τθσ ιςτορίασ.  

 
τα μζςα περίπου του 19ου αι θ Ξάνκθ ιταν ζνα πόλιςμα ςτθν ευρφτερθ περιοχι. 

 

 

 

*…+ Σο 1919*, ορίηεται από τουσ ςυμμάχουσ θ Διαςυμμαχικι Θράκθ και με 

Ανϊτατο Διοικθτι τθσ Θράκθσ τον Γάλλο τρατθγό Charpy, διορίηονται 

Γάλλοι ςε όλεσ τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Σο κετικό τθσ διοίκθςθσ είναι πωσ οι 

Γάλλοι προετοιμάηουν το ζδαφοσ για να γίνει γαλλικό προτεκτοράτο. Για το 

λόγο αυτό, αρχίηουν να οργανϊνουν τισ υπθρεςίεσ και να αποκακιςτοφν τισ δομζσ. Ζτςι, όταν το 1920 θ Θράκθ απελευκερϊνεται πια 

από κάκε ηυγό, τα αςτικά τθσ κζντρα ζχουν ανακτιςει κάποιο, ζςτω και μικρό, μζροσ των υποδομϊν τουσ.   

 * *100 χρόνια Θράκη-Ξάνθη ελεφθερη+     

Δράςεισ του Μουςείου για τα 100 χρόνια «Ξάνθη Ελεφθερη» 

 

 

Αμζςωσ μετά τθν απελευκζρωςθ, θ ευρφτερθ περιοχι τθσ Ξάνκθσ αρικμεί 22.000 κατοίκουσ (16.000 μζςα ςτθν πόλθ), 2 δθμοτικά  

 

Σο 1922 ςυςτικθκε Θμιγυμνάςιο με ζξι μόλισ μακθτζσ. Εντοφτοισ, όπωσ προείπαμε, θ αςτικι τάξθ τθσ Ξάνκθσ είχε κεμελιϊςει ότι χρειαηόταν για να βρει θ 

πόλθ τουσ ρυκμοφσ τθσ. Ζχοντασ να αντιμετωπίςει παράλλθλα με τισ καταςτροφζσ και τθν επάνοδο των Ξανκιωτϊν που ζφυγαν κατά τθ βουλγαρικι κατοχι, 

αλλά και τθν εγκατάςταςθ των προςφφγων, είχε ωςτόςο ςυγκεντρϊςει ςθμαντικό αρικμθτικά ανκρϊπινο 

δυναμικό, ϊςτε να επανδρωκοφν οι υπθρεςίεσ, τα Διδαςκαλεία, τα καταςτιματα, οι βιοτεχνίεσ, κ.τ.λ.  

 

Βζβαια από μαρτυρίεσ πλθροφοροφμαςτε ότι επρόκειτο για μια κατεςτραμμζνθ πόλθ θ οποία μζχρι το 1924 δεν 

είχε φδρευςθ, φωτιςμό, κακαριότθτα, οδοποιία, δίκτυο υπονόμων κ.τ.λ. Από το 1924, ζνασ νζοσ Διμαρχοσ, ο 

Ευριπίδθσ Χαςιρτηόγλου, διζκεςε χριματα του διμου για κοινωφελι ζργα, όπωσ π.χ. 400.000 δρχ. για 

ίδρυςθ τθλεφωνικοφ κζντρου ςτθν πόλθ. Επίςθσ, κατζγραψε  όλα τα ςτοιχεία υπθρεςιϊν  που αφοροφςαν ςτθν 

παραγωγι, ςτα ειςοδιματα και ςτθν εκπαίδευςθ, κατά τα ζτθ 1924-1928.  

mailto:https://www.fex.org.gr/100-xronia-thraki-ksanthi-eleytheri
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Μετά από ςυςτθματικι προςπάκεια, αναδεικνφονται οι τοπικζσ δυνάμεισ που αςχολοφνται με τθν αναςυγκρότθςθ του 

τόπου. Δεν αποτελεί λοιπόν ζκπλθξθ θ ραγδαία αφξθςθ του πλθκυςμοφ ςτισ 32.000 περίπου, μζςα ςε 2-3 μόλισ χρόνια 

(35.000 κάτοικοι το 1929).  

 

Σο μεγάλο όπλο τθσ περιοχισ, ο καπνόσ, ςτζκεται ακόμθ μια φορά ο κφριοσ πλουτοπαραγωγικόσ πόροσ. Πλθκαίνουν οι 

ξζνεσ εταιρείεσ που εγκακίςτανται ςτθν Ξάνκθ: Γκλαίρυ Σομπάκο, Γκλεν Σομπάκο, τάνταρ (γνωςτι και ωσ Μπάτο), 

Αμζρικαν Σομπάκο, Αυςτροελλθνικι, το Ιταλικό μονοπϊλιο, είναι οι μεγαλφτερεσ, ενϊ δίπλα τουσ αναπτφςςονται και πολλζσ 

ακόμθ μικρότερεσ.  

 

Μζςα ςε 10 χρόνια θ πόλθ επανζρχεται και ωσ το 1930 ζχουν κιόλασ εμφανιςτεί  οι πρϊτεσ εγχϊριεσ μονάδεσ βιομθχανίασ 

τςιγάρων: Αρδίτθ, Ανάργυρου ιγάλα και Ηουλιάμθ. Οι καπνεργάτεσ απαρικμοφνται κοντά ςτισ 5.000 και 

αποτελοφν ςθμαντικι δφναμθ ςτθν κοινωνικι ηωι τθσ πόλθσ.  

 

Θ οργάνωςι τουσ ςε ςωματεία, επιφζρει τθν αναηωπφρωςθ και αναδιοργάνωςθ άλλου ενδιαφζροντοσ ομάδων όπωσ ο 

Ορφζασ, ο Αρίων, ο Παν, ο Φοίνιξ, θ Εργατικι Πρόοδοσ, θ Αςπίσ, θ φαίρα, κ.ά. Οι ςφλλογοι που 

εμφανίηονται ζχουν τμιματα κεατρικά, καλλιτεχνικά, μουςικά, βιβλιοκθκϊν, μαντολινάτων, 

χορωδιϊν. Σο πιο ςθμαντικό όμωσ είναι πωσ κάποιοι ςυγκροτοφν τμιματα μακθμάτων για όςουσ 

δεν είχαν τθν ευκαιρία να μορφωκοφν. 
 

 Ενϊ ιδθ από το 1927 υπάρχουν αναφορζσ ςε κεςμοφσ που ςυνεχίηουν δυναμικά μζχρι ςιμερα όπωσ το παηάρι και οι 

ξανκιϊτικεσ αποκριζσ. θμειϊνεται ότι ο Ανάργυροσ ιγάλασ, το 1928 εμπνεφςτθκε και δθμιοφργθςε το μεγάλο καρναβάλι 

διακζτοντασ ζνα ςθμαντικό χρθματικό ποςό.  

 

Προχωρϊντασ μερικά ακόμθ χρόνια φτάνουμε ςτθν περιγραφι τθσ Ξάνκθσ ςε ζναν ακόμθ Επαγγελματικό Οδθγό1 του ν. 

Ροδόπθσ2 αυτι τθ φορά. Εκεί, θ πόλθ παρουςιάηεται να ζχει 35.912 κατοίκουσ ζναντι 31.600 τθσ Κομοτθνισ που 

αποτελοφςε και τθν ζδρα τθσ Διοίκθςθσ. υνολικά όμωσ, θ επαρχία Ξάνκθσ αρικμοφςε 89.266. Ορίηεται λοιπόν ωσ 

πρωτεφουςα του ομϊνυμου Διμου και τθσ επαρχίασ και υπογραμμίηεται ότι βρίςκεται «εισ το μζςον ωραίων και μεγάλων 

κιπων» και είναι ζνασ από τουσ κυριότερουσ ςτακμοφσ τθσ γραμμισ Θεςςαλονίκθσ - Αλεξανδρουπόλεωσ. 

                                                                 
1
 Αιέμαλδξνπ Μηζέληδε, Γεληθόο Οδεγόο Ννκνύ Ρνδόπεο 1934-1936, Κνκνηελή, 1936. 

2
 Τπελζπκίδνπκε όηη ε Ξάλζε απνηειεί σο ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πξσηεύνπζα επαξρίαο ηνπ λ. Ρνδόπεο.  
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[1934-36+… 

Είναι ζδρα Ζπαρχου και διακζτει Δθμόςιο Σαμείο και Εφορία, Επικεωρθτι ςχολείων, 

Τποκθκοφυλακείο, Ειρθνοδικείο και ζδρα Μθτρόπολθσ. Τπάρχουν εννιά ορκόδοξεσ 

εκκλθςίεσ και τρία μοναςτιρια ςτα γφρω υψϊματα. Σα δφο μοναςτιρια μάλιςτα ζχουν και 

χριςθ Εκνικϊν Ορφανοτροφείων και Γυμναςίου.  

 

Πλθροφοροφμαςτε ςτθ ςυνζχεια ότι οι υπθρεςίεσ θλεκτροφωτιςμοφ και υγειονομικοφ 

υπάγονται ςτο Διμο, οποίοσ ςτεγάηεται ςε ιδιόκτθτο κτιριο και ιδιόκτθτο είναι και το 

δθμοτικό εργοςτάςιο παραγωγισ θλεκτροφωτιςμοφ. Εκείνθ τθν εποχι ανεγείρεται 

καινοφργιο κτιριο για να ςτεγαςτεί το Νοςοκομείο.   

 

 

τθν πόλθ λειτουργοφν δφο Προξενεία (Ιταλικό και Βελγικό), τζςςερεισ Λζςχεσ, 

τρεισ Σράπεηεσ και τρεισ εφθμερίδεσ. Οργανωμζνοσ είναι και ο Κακθγθτικόσ 

φλλογοσ Γυμναςίου Ξάνκθσ, ενϊ ςτο μοναδικό γυμνάςιο φοιτοφν 325 παιδιά. Σα Δθμοτικά ςχολεία είναι επτά  και τα Νθπιαγωγεία τρία. 

Λειτουργοφν επίςθσ μουςουλμανικζσ ςχολζσ αρζνων και κθλζων, ζνα Ορφανοτροφείο αρζνων και ζνα κθλζων,  και το Ιδιωτικό Εκπαιδευτιριο 

Μελιςςίδου.  

 

 

ε ότι αφορά ςτισ άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ςτθν Ξάνκθ υπάρχει Επαρχείο, οικονομικι Εφορία, δθμόςιο Σαμείο, Τποδιοίκθςθ Χωροφυλακισ, 

Πρωτοδικείο και Ειρθνοδικείο, Δαςαρχείο, Τποκθκοφυλακείο, Πυροςβεςτείο, γραφείο Σ.Σ.Σ. και μια ςειρά υπθρεςιϊν που εξυπθρετοφν 

αποκλειςτικά το καπνεμπόριο.  

 

τον ίδιο οδθγό αναφζρονται ονομαςτικά όλοι οι επιςτιμονεσ, επαγγελματίεσ και 

υπάλλθλοι υπθρεςιϊν, ςε χωριςτζσ κατθγορίεσ ςχετικά με το επάγγελμά τουσ.  

Σζλοσ, ζνα πανόραμα τθσ πόλθσ αποδίδεται μζςα από τον κατάλογο οδϊν και πλατειϊν τθσ 

πόλθ, αλλά και τον τθλεφωνικό κατάλογο των ςυνδρομθτϊν του τθλεφωνικοφ τθσ κζντρου.  

 

Διαπιςτϊνουμε ότι άλλθ μία φορά, οι αςτικοί κεςμοί τθσ Ξάνκθσ, τθν προφφλαξαν αλλά 

κυρίωσ προκάλεςαν τθ γριγορθ ανάκαμψθ τθσ πόλθσ μετά τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ 

του 1932. Οπωςδιποτε επιλκε άλλθ μία ςυρρίκνωςθ.  
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Σισ παραμονζσ τισ κρίςθσ του 1932, θ Ξάνκθ αρικμοφςε περίπου 55 μεγαλφτερεσ και 

μικρότερεσ εταιρείεσ που παριγαγαν ι επεξεργαηόταν προϊόντα ςχετικά με τον καπνό.  

 

Μεταξφ 1934-36,  34 περίπου καπνζμποροι, πάνω από τουσ μιςοφσ, ζχουν επιβιϊςει 

και ςυνεχίηουν τθν δραςτθριότθτά τουσ. 

 

Θ ςφντομθ αυτι παρουςίαςθ τθσ ηωισ τθσ αςτικισ τάξθσ ςτθν Ξάνκθ, ςε μια κρίςιμθ χρονικι 

περίοδο που κρινόταν το μζλλον τθσ πόλθσ και ολόκλθρθσ τθσ Θράκθσ, τελειϊνει μάλλον 

αιςιόδοξα. Οι δομζσ που κεμελιϊκθκαν ςτο μεταίχμιο των δφο αιϊνων (19ου και 20ου), 

ζκεςαν τισ βάςεισ για ότι ςυνεχίηεται μζχρι ςιμερα.  

 

Σα ςωματεία ζγιναν παρζεσ, οι παρζεσ ςφλλογοι, οι ςφλλογοι οργανιςμοί 

που ςυμμετζχουν ακόμθ ενεργά ςε κάκε είδουσ εκδθλϊςεισ και 

δραςτθριότθτεσ τθσ κοινωνικισ και πολιτιςτικισ ηωισ τθσ πόλθσ. Κυρίωσ 

όμωσ, οι δωρεζσ και θ υποδομι που πραγματοποίθςαν οι μεγαλζμποροι τθσ αςτικισ τάξθσ ςτθν Ξάνκθ, δεν ζγινε ζρμαιο του νεοπλουτιςμοφ όπωσ ςυμβαίνει, 

δυςτυχϊσ, ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ.  

 

Δημήτρησ Καλπάκησ, Αρχαιολόγοσ – Ιςτορικόσ. 
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ΜΕΡΟ ΙΙ 
Μεταπολεμική Ξάνθη 
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 Μετά από μια μακρά περίοδο πολζμου 

και εμφφλιων αναταραχϊν3 τθν άνοιξθ του 

1945 θ Ξάνκθ αποκτά και πάλι επίςθμθ 

ελλθνικι διοίκθςθ. Σόςο θ περίοδοσ 1940-45 

όςο και θ μετζπειτα δεκαετία, κα 

αποτελζςουν μια χρονικι περίοδο 

αναςυγκρότθςθσ και αναδιοργάνωςθσ όλων 

των δομϊν τθσ κοινωνικισ και ςυνάμα 

πολιτιςτικισ δομισ τθσ Ξάνκθσ. Θ ςφςταςθ τθσ 

Φιλοπρόοδθσ Ζνωςθσ Ξάνκθσ (ΦΕΞ) το 1952 θ 

οποία ζκεςε την ανφψωςη γενικϊσ τησ 

πολιτιςτικήσ και κυρίωσ τησ πνευματικήσ 

ςτάθμησ τησ πόλεωσ και τησ περιφζρειασ τησ 

Ξάνθησ4, ωσ ζναν από τουσ καταςτατικοφσ τθσ 

ςκοποφσ και ςτόχουσ κα δθμιουργιςουν ζνα 

ανανεωτικό κλίμα το οποίο με τθν βοικεια των 

ανκρϊπων των γραμμάτων και των τεχνϊν τθσ 

περιοχισ κα ςυμβάλλουν ςε μια κλιμακοφμενθ 

πολιτιςτικι άνκιςθ.  

 Άμεςθ ςτοχοκεςία τθσ ΦΕΞ κα είναι θ 

δθμιουργία Βιβλιοκικθσ, Ωδείου, κθνισ, 

Ινςτιτοφτου ξζνων γλωςςϊν, Νυκτερινισ ςχολισ αναλφάβθτων, οργάνωςθ διαλζξεων, μορφωτικϊν παραςτάςεων (κεατρικϊν, κινθματογραφικϊν, 

μουςικϊν κ.α.), ζκδοςθ περιοδικοφ το οποίο κα ενκαρρφνει τθν πνευματικι παραγωγι του τόπου, κακϊσ και το πολφ ςπουδαίο ζργο τθσ 

ςυγκζντρωςθσ ιςτορικοφ και λαογραφικοφ υλικοφ του τόπου. 

 

 

1950-1960 

                                                                 
3
 7 Απξηιίνπ ηνπ 1941 ε θαηάιεςε ηεο Ξάλζεο από ηνπο Γεξκαλνύο 

4
 2

ν
 άξζξν ηνπ ηδξπηηθνύ θαηαζηαηηθνύ ηεο ΦΔΞ. Δπίζεο Θξαθηθά Υξνληθά, «Ζ πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή θίλεζε ζηε Θξάθε», Θξαθηθά Χξνληθά, ηνκ. 1, ηρ 3 (Μάηνο 1961), ζ.ζ. 
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 Ειδικότερα ςτο κομμάτι τθσ μουςικισ, ανάλαβε υπό τθν 

αιγίδα τθσ το 1954, τθν ιδιωτικι εκκλθςιαςτικι χορωδία θ οποία 

δροφςε ςτθν περιοχι ιδθ από το 1952 με επικεφαλισ τον 

Κερκυραίο μουςικό Σθλζμαχο Μεταλλινό και τον Μιχακόπουλο. Θ 

χορωδία5 κα ςυνεχίςει τισ ςυμμετοχζσ τθσ ςτον λειτουργικό χϊρο 

των εκκλθςιϊν, ςυνάμα όμωσ κα αναπτφξει και μια παράλλθλθ 

δράςθ θ οποία κα καταςτεί κφρια τα επόμενα χρόνια, 

διαμορφϊνοντάσ τθν ςε μικτι χορωδία. Από το 1955 κα 

παρουςιάηει ςε διάφορουσ χϊρουσ τθσ πόλεωσ και τθσ 

περιφζρειασ ζργα  ξζνων ςυνκετϊν όςο και του ίδιου του 

διευκυντι τθσ6. Οι προςπάκειεσ για ίδρυςθ ωδείου τθσ ΦΕΞ κα 

ξεκινιςουν ιδθ από το 19577 δρομολογϊντασ με αυτόν τον τρόπο 

τθν οργάνωςθ τθσ επίςθμθσ  μουςικισ εκπαίδευςθσ ςτθν Ξάνκθ 

ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’50. Θ ίδρυςθ του ωδείου κα 

κακυςτεριςει για διάφορουσ λόγουσ και κα καταςτεί δυνατι ςτισ 3 Ιανουαρίου του 1960 υπό τθν διεφκυνςθ και διδαςκαλία ςτο βιολί του 

Ευάγγελου Θεοφάνουσ και τθσ Κατίνασ Μαρινζλλθ ςτο πιάνο. Σο ωδείο τθσ ΦΕΞ κα λειτουργιςει ςε μια πάροδο τθσ οδοφ Ορφζωσ. Σο διάςτθμα 

                                                                 
5
 Ζ ρνξσδία ηεο ΦΔΞ είρε 2 ηκήκαηα θαη κάιηζη ην 2

ν
 είρε μεθηλήζεη σο ρνξσδία εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο. Σν Α’ ηκήκα κε ππεύζπλν ηνλ Μηραθόπνπιν πεξηειάκβαλε ηνπο 

παξαθάησ ρνξσδνύο: Ακπαηδή Αξηζηείδε, Βαθεηάδε Υαξάιακπν, Βαθαιαζαλαζίνπ Αξηζηείδε, Εαθεηξόπνπιν Δπάγγειν, Καξαπηπέξε Θενράξε, Λάππα Γεώξγην, Μαξέλ Κσλ/λνο, 

Λαδέλε Υξήζην, Μπάηε Αλδξέα, Νηνξπίδε σηήξην, Παληαδή Κπξηάθν, Πινπκή Υξήζην, Πεξηβνιάξε Γεώξγην, ηπιηαλίδε Βαζίιεην, Υξεζηίδε ηαύξν. Σν Β΄ ηκήκα κε 

ππεύζπλν ηνλ Μεηαιιηλό πεξηειάκβαλε ηνπο παξαθάησ ρνξσδνύο: Αζαλαζηάδε Κ., Απνζηνιίδε Αζ., Βιαρόπνπιν Γ., Γαβξηειίδε Αλδξ., Γθαηδάλε ., Γεκεηξηάδε Π., 

Παπαηζαξνύρα Δ., Λάππα Παλ., Παπαδόπνπιν Η., Παξάζνγινπ Υ., αξξίδε Μ., Σζηγγέιε Ν., Ηνπκαλίδε Αγγ., Αξηθίδε Π., Εαιηκίδε Λ.,  Μόζρνπ Ν., Μπζηαθίδε Β., Μπαγηώθν Ν., 

Παπνπηζόγινπ Η., εξαθίδε Αζ., Αγαπεηόλ Μ., Αλδξένπ ηξγ., Εέθνλ η., Καξαγάπελ Γεώξγ., Λαδά Αλαζη., Παπιίδε Αλη., Ωξαηόπνπιν Κ.  
6
 Δλδεηθηηθά. Κπξηαθή 9 Ιαλνπαξίνπ 1955 11.00 π.κ. Κηλεκαηνζέαηξνλ «Οιύκπηα» ζπλαπιία κε έξγα Ειιήλωλ θαη μέλωλ ζπλζεηώλ αλάκεζα ζηα νπνία 4 ηνπ ηδίνπ ηνπ Μεηαιιηλνύ. 

πλνδεία ζην πηάλν Σαιηάλε θαη ζην αξκόλην Μπζηαθίδεο, ζνιίζηεο Καξαγάπεο θαη Μηκίθνο (ν νπνίνο ήηαλ θαη ν κνλαδηθόο ζπνπδαζηήο ηνπ ωδείνπ), κνλωδία Σζνκπαλίδεο. Χνξωδνί 

(καζεηέο, απόθνηηνη ηνπ Γπκλαζίνπ θαη εξγαδόκελνη) Αλ. Γαβξηειίδεο, Γεωξγ. Βιαρόπνπινο, Ιωάλ. Παπαδόπνπινο, Επάγ. Παπαηζαξνύραο, Νηθ. Νηόιαο, Κωλζη. Αζαλαζηάδεο, αβ. 

Καηδάθεο, Γεωξγ. Φωηηάδεο, Αγγ. Σζνκπαλίδεο, Βαζηι.. Καξαηδάο, Χξ. Παξάζνγινπ, Ιωάλ. Παπαδόγηαλλεο, Βαο. Ρνπζζόπνπινο, Ιωάλ. ηνγηαλλίδεο, Μηρ. αξίδεο, Νηθ. Σζηγγέιεο, 

Βαζηι. Μπζηαθίδεο, ηει. Αλδξένπ, Ιωάλ. Παπνπηζόγινπ, Κωλ. Πνηκελίδεο, Ιωάλ. Νηόζεο, Ιωάλ. Σζακπαηδίδεο, Γαβξ. Παπαλαζηαζίνπ, Πεη. Εξηθίδεο, Φωη. Φωηηάδεο, Θενδ. 

ηαπξόπνπινο, Γεωξγ. Καξαγάπεο, Κωλ. Ωξαηόπνπινο, Αλη. Παπιίδεο, Μηρ. Αγαπεηόο, Παλ. Γνύλαεο, Βαζίι. Μνπκηδήο, Νηθ. Θενδωξίδεο, Αξ. Μπιωλάο, Ιωαλ. Αγθόξηδαο, Θενδ. 

Βαζηιεηάδεο, Χαξ. Μαξγαξηηνπνύινπ, Αζ. Νηθνιάνπ, Νίηζα Βεληδέινπ, Επιακ. Αβξακίδνπ, Αζ. αληδαξίδνπ, Βαο. Παπαλίθα, Α. Σζαιίθε, Μαγ. Ννηαξίδνπ, Αλ. Παπαδνπνύινπ, Βέξα 

Γνύζε. πξβι. επίζεο ηέθαλνο Ησαλλίδεο, Βαξηαιακίδη, κε θείκελα γηα ηνλ πνιηηηζκό ηεο Ξάλζεο, ηόκνο Β’, έθδνζε Γήκνπ Ξάλζεο, Ξάλζε 1994, ζει. 699. 
7
 ηα πιαίζηα ησλ ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ξάλζεο ζηηο 4 Οθησβξίνπ ηνπ 1957, ε ΦΔΞ ζα δηνξγαλώζεη έλα ξεζηηάι ηξαγνπδηνύ κε ηελ Θξαθηώηηζζα 

πςίθσλν ηζίθα Γεκεηξηάδνπ, ην νπνίν όκσο ηειεπηαία ζηηγκή ζα αθπξσζεί ιόγσ ηεο ιεγόκελεο Αζηαηηθήο γξίπεο. πξβι. ν.π. Θξαθηθά Χξνληθά, ηνκ. 1, ηρ 3 (Μάηνο 1961), ζ.ζ. 
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αυτό κα γίνουν προςπάκειεσ για τθν ανάπτυξθ ενόσ μουςικοφ κλίματοσ το οποίο 

είχε ωσ κφρια κατεφκυνςθ τθν δυτικι ευρωπαϊκι μουςικι μζςα από μια ςειρά 

εκδθλϊςεων8 ςτοιχείο το οποίο κα βοθκοφςε τθν βιωςιμότθτα του ωδείου.  

 υμπλθρωματικά ςτα παραπάνω κα πρζπει να τονιςκεί πωσ το 

παλαιότερο μουςικό ςφνολο το οποίο δραςτθριοποιείται μζχρι ςιμερα ςτθν 

πόλθ τθσ Ξάνκθσ είναι θ Φιλαρμονικι θ οποία ιδρφκθκε το 1903. 

 

 

 

 

 

 

 

1960-1970 

 Θ μουςικι δραςτθριότθτα όμωσ δεν περιορίςτθκε ςτισ ςυναυλίεσ και τισ 

εξορμιςεισ ςτθν περιφζρεια τθσ Ξάνκθσ όπου είχαν ωσ ςκοπό να κοινωνιςουν ςε ζνα πλατφτερο κοινό ζργα τθσ κλαςικισ μουςικισ παιδείασ 

κακϊσ και Ελλινων ςυνκετϊν και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ςυνκετϊν-μουςικϊν του τόπου αλλά μζςα από τθν δθμοςίευςθ άρκρων ςχετικϊν με τθ 

μουςικι επιχειρικθκε μια ςε βάκοσ προςζγγιςθ αιςκθτικϊν, κεωρθτικϊν και μουςικολογικϊν ηθτθμάτων9. Προσ τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1960 

κα τεκεί ζνα από τα ςθμαντικότερα ηθτιματα γενικότερα για τισ Σζχνεσ και τα Γράμματα, αυτό τθσ δθμιουργίασ ενόσ πνευματικοφ κζντρου το οποίο 

κα ςτεγάςει τθν Βιβλιοκικθ, Αίκουςα Διαλζξεων-κθνι και Εντευκτιριο για τουσ νζουσ10. Σο Πνευματικό Κζντρο το οποίο υπιρξε όραμα του 

μακαριςτοφ Μθτροπολίτθ Ξάνκθσ κ.κ. Αντωνίου και για το οποίο ο ίδιοσ πρϊτοσ κα διακζςει το ποςό των 50.000 δρχ. δεν κα καταφζρει να 

υλοποιθκεί.  

 

                                                                 
8
 1959-60 εθδήισζε ηεο ΦΔΞ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Λέζρε Τπαιιήισλ θαη Δπηζηεκόλσλ κε ηνλ βηνιηζηή Βύξσλα Κνιάζε θαη ζπλνδεία ζην πηάλν ηελ Πόπε Θενθάλνπο. πλαπιία 

κνπζηθήο Baroque κε ηνλ Ηηαιό πηαλίζηα θαη ζπλζέηε Piero Guarino θαη ηελ mezzo-soprano Alice Gabbai. πλαπιία κε ηνπο Βύξσλα Κνιάζε βηνιί, Ρηθάξλην Μπναληέιηα 

βηνινηζέιν, Δπάγγεινο θαη Πόπε Θενθάλνπο πηάλν-βηνιί.   
9
 πξβι. ζρ. Μηκίθνο Θόδσξνο, «ύγρξνλε κνπζηθή δεκηνπξγία», Θξαθηθά Χξνληθά, ηόκ. 3, ηρ. 10 (Απξίιηνο 1963), ζ.ζ. 85-87. 

10
 πξβι. ζρ. Θξαθηθά Υξνληθά, «Πλεπκαηηθό Κέληξν ζηελ Ξάλζε», Θξαθηθά Χξνληθά, ηνκ. 6, ηρ. 22 (Άλνημε 1966) ζει. 62. 
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 Σο 1966 κα ξεκινιςει δειλά ο κεςμόσ των τότε Τουριςτικϊν 

Θρακικζσ Καλλιτεχνικζσ Γιορτζσ Ξάνθησ, οι μετζπειτα Λαογραφικζσ Γιορτζσ 

οι οποίεσ τθν περίοδο τθσ ζναρξθσ του Σριωδίου. θμαντικό ςτοιχείο ς’ 

αυτζσ πζρα από τθν παραδοςιακι μουςικι ωσ κομμάτι του λαογραφικοφ 

πλοφτου, κα αποτελζςει και θ κλαςικι ευρωπαϊκι μουςικι, θ οποία κα 

πλαιςιϊςει τισ παραπάνω γιορτζσ11.  

 Ιδιαίτερθ περίπτωςθ καλλιτεχνικισ  προςφοράσ ςτθν πόλθ τθσ 

Ξάνκθσ κα αποτελζςει ο Αλζξανδροσ Φιλίππου, κακθγθτισ Γερμανικϊν ςτο 

Ινςτιτοφτο Γκαίτε, ο οποίοσ κα διαμορφϊςει μζςω τθσ διοργάνωςθσ 

ςυναυλιϊν και ρεςιτάλ κλαςικισ μουςικισ το μουςικό αιςκθτιριο των 

κατοίκων τθσ πόλθσ για αρκετζσ δεκαετίεσ12.  

 

 

 θμαντικό ρόλο ςτθν μουςικι εκπαίδευςθ των Ξανκιωτϊν κα 

διαδραματίςει θ ίδρυςθ και λειτουργία του Εκνικοφ Ωδείου (παράρτθμα 

                                                                 
11

 Ρεζηηάι Βηνινληζέινπ κε ηνλ Διεπζεξίνπ Παπαζηαύξνπ θαη ηελ ζύκπξαμε ηνπ δεύγνπο Δπαγγέινπ Θενθάλνπο ζην βηνιί θαη Πόπεο Θενθάλνπο ζην πηάλν, πλαπιίεο ηεο κηθηήο 

Υνξσδίαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ωδείνπ Λάξηζαο, ηεο Υνξσδίαο ηνπ «Θεξκατθνύ» Θεζζαινλίθεο, ηεο Φηιαξκνληθήο ηνπ Γ’ ώκαηνο ηξαηνύ θαη ησλ Γεκνηηθώλ Φηιαξκνληθώλ 

Καβάιαο, Κνκνηελήο θαη Ξάλζεο. πξβι. ζρ. Θξαθηθά Υξνληθά, «Σνπξηζηηθέο Θξαθηθέο Καιιηηερληθέο Γηνξηέο Ξάλζεο. 26 Φεβξνπαξίνπ-12 Μαξηίνπ 1967. Α΄. Απνινγηζκόο – 

Πξνηάζεηο», Θξαθηθά Χξνληθά, ηόκ. 7, ηρ. 26 (Απξίιηνο 1967), ζ.ζ. 61-65 
12

 πξβι. ζρεηηθά ζηελ ζεηξά 6 θεηκέλσλ ηνπ ηέθαλνπ Ησαλλίδε ηα νπνία δεκνζηεύζεθαλ ζηελ εθεκεξίδα «Δκπξόο» κε αξ. θύιινπ 16-21, 18-24 Ηνπλίνπ 1977. 
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Ξάνκθσ)13 ςτο οποίο κα διδάξουν ςπουδαίοι κακθγθτζσ οργάνων14 και 

από το οποίο κα αποφοιτιςουν μια πλειάδα ςπουδαςτϊν πολλοί από 

τουσ οποίουσ ςιμερα είναι κακθγθτζσ ςε διάφορεσ μουςικζσ ςχολζσ και 

ωδεία τθσ πόλθσ15. Λίγο αργότερα κα ιδρυκεί και το Δθμοτικό Ωδείο 

Ξάνκθσ το 1973 το οποίο κα ενταχκεί ςτο Κζντρο Πολιτιςμοφ του 

Διμου Ξάνκθσ και από το οποίο κα αποφοιτιςουν αρκετοί ςπουδαςτζσ 

τόςο ςτθν κατεφκυνςθ τθσ Κλαςικισ Ευρωπαϊκισ Μουςικισ όςο και τθσ 

Βυηαντινισ Εκκλθςιαςτικισ.  

  

 

 

 

 

                                                                 
13

 Σα πξώηα πηπρία  
14

 Οπξαλία Μαλαζή, νύια Σζηγγνπλάθε, Κπξηαθή Μνπρηάξε, Διέλε Καξαγηαλλίδνπ, Σειέκαρνο Μεηαιιηλόο 
15

 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο πηπρηνύρνπο ηνπ Δζληθνύ Ωδείνπ (παξάξηεκα Ξάλζεο) 1966 Μνπρηαξε Πνληίθε Κπξηαθή – Πηπρίν Πηάλνπ, 1967 Βνπιθίδε Μαίξε – Πηπρίν 

Πηάλνπ, 1968 Σεξδηάλ ίκε – Πηπρίν Πηάλνπ, 1973 Σδόγηαο Ησάλλεο – Πηπρίν Αξκνλίαο, 1974 Βαζηιεηάδεο Αζαλάζηνο – Πηπρίν Πηάλνπ,  1974 Αγαπάθεο Βαζίιεηνο – Πηπρίν 

Δλνξγάλσζεο,  1974 αιηβνπξάθεο Γεκήηξηνο – Πηπρίν Δλνξγάλσζεο,  1975 Παπαδάθεο Κσλζηαληίλνο – Πηπρίν Αξκνλίαο θαη Βπδαληηλήο Μνπζηθήο,  1976 Θενδσξίδεο 

Πνιύηηκνο – Πηπρίν Αθνξληεόλ, 1976 Παπαιακπίδεο Αζαλάζηνο – Πηπρίν Βπδαληηλήο Μνπζηθήο,  1976 Αλησληάδεο Δπάγγεινο – Πηπρίν Αξκνλίαο θαη Βπδαληηλήο Μνπζηθήο,  

1977 γνπξίδεο Απόζηνινο – Πηπρίν Βπδαληηλήο Μνπζηθήο, 1977 Μπισλάο Γεκήηξηνο – Πηπρίν Βπδαληηλήο Μνπζηθήο, 1977 Κνπξζνπκηδόγινπ Νίθνο – Πηπρίν Ωδηθήο, 1977 

Παπαδόπνπινο Παληε- ιήο – Πηπρίν Δλνξγάλσζεο,  1977 Κνπλλή Διέλε – Πηπρίν Πηάλνπ,  1979 Ξαλζνπνύινπ Δπδνμία – Πηπρίν Αξκνλίαο,  1982 Εάλλε Έθε – Πηπρίν Πηάλνπ, 

1983 Ξαλζνπνύινπ Δπδνμία – Πηπρίν Πηάλνπ, 

1983 Μειαξάθε Αληηγόλε – Πηπρίν Πηάλνπ, 1985 Καιατηδή Ράλλνπ Μαηίλα – Πηπρίν Πηάλνπ,    1985 Νηθνιάνπ Κώζηαο – Πηπρίν Αξκνλίαο θαη Δλνξγάλσζεο, 1986 Βαιαζηάδνπ 

Πόπε – Πηπρίν Πηάλνπ, 1987 Εαθεηξίνπ Μαίξε – Πηπρίν Πηάλνπ, 1988 Υξπζνζηόκνπ καξώ – Πηπρίν Πηάλνπ, 1989 Κνπηνπηδήο Πέηξνο – Πηπρίν Πηάλνπ, 1989  Μαθξπγηάλλε 

Αγγειηθή – Πηπρίν Πηάλνπ,    1990 Υξπζνζηόκνπ καξώ –Γίπισκα Πηάλνπ, 1992 εξγθελιίδεο Γηώξγνο – Πηπρίν Αξκνλίαο 

1992 Παπαδόπνπινο Κώζηαο – Πηπρίν Αθνξληεόλ, 1993 εξγθελιίδεο Γηώξγνο – Πηπρίν Δλνξγάλσζεο Πλεπζηώλ Οξγάλσλ, 1993 Μπαιηδνπνύινπ Έθε – Πηπρίν Πηάλνπ, 1993 

Αζιαλιίδνπ Ήξα – Πηπρίν Πηάλνπ (Πέηπρε ζην Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλ/κηνπ Θεζ/λίθεο), 1995 Μπαιηδνπνύινπ Έθε – Γίπισκα Πηάλνπ, 1995 εξγθελιίδεο Γηώξγνο 

– Πηπρίν Αληίζηημεο, 1995 Μπαιηδνπνύινπ Έθε – Πηπρίν Αξκνλίαο, 1996 Βακβαθνπνύινπ Άλλα – Πηπρίν Πηάλνπ, 1998 Αζιαλίδνπ Ήξα – Γίπισκα Πηάλνπ, 1998 ηαλθίδνπ 

Υξπζνύια – Πηπρίν Πηάλνπ, 1998 εξγθαλιίδεο Γηώξγνο – Πηπρίν Φνύγθαο, 2000 ηαλθίδνπ Υξπζνύια – Γίπισκα Πηάλνπ, 2002 ηαλθίδνπ Υξπζνύια – Πηπρίν Αξκνλίαο, 2002 

Καξαιή Όιγα – Πηπρίν Αξκνλίαο, 2003 Καξαιή Όιγα – Πηπρίν Πηάλνπ, 2003 Ρνδίνπ Αλαζηαζία – Πηπρίν Πηάλνπ, 2004 ηαλθίδνπ Υξπζνύια – Πηπρίν Αληίζηημεο, 2004 Καξαιή 

Όιγα – Πηπρίν Αληίζηημεο, 2005 Καξαιήο Νίθνο – Πηπρίν Αξκνλίαο, 2006 Καξαιήο Νίθνο – Πηπρίν Πηάλνπ, 2006 Καξαιή Όιγα – Πηπρίν Φνύγθαο, 2007 Καξαιή Όιγα – 

Γίπισκα Πηάλνπ, 2007 Καξαιήο Κσλζηαληίλνο – Πηπρίν Αξκνλίαο, 2007 Ξαλζνπνπιίδνπ Δπαλζία – Πηπρίν Αξκνλίαο, 2007 Μαπξνκάηε Μαξία – Πηπρίν Αξκνλίαο, 2008 Υάηηα 

Δηξήλε – Πηπρίν Πηάλνπ, 2009 Ξαλζνπνπιίδνπ Δύα – Πηπρίν Πηάλνπ, 2013 Ξαλζνπνπιίδνπ Δύα – Πηπρίν Μνπζηθνπαηδαγσγηθώλ, 2014 Ξαλζνπνπιίδνπ  Δύα – Πηπρίν Αληίζηημεο, 

2014 Νηανπηίδνπ Ναηάζα – Πηπρίν Πηάλνπ, 2014 Περιηβαλίδνπ Ξέληα – Πηπρίν Πηάλνπ, 2015 ηαλθίδνπ Υξπζνύια –Πηπρίν Φνύγθαο, 2016 Νηανπηίδνπ Ναηάζα – Πηπρίν 

Αξκνλίαο, 2016 Ξαλζνπνπιίδνπ Δπαλζία – Πηπρίν Φνύγθαο, 2018 Νηανπηίδνπ Ναηάζα – Γίπισκα Πηάλνπ 

2018 Μπαηζάθε Φαίδξα – Πηπρίν Πηάλνπ, 2018 Καξά Μεξβέ – Πηπρίν Αξκνλίαο, 2018 Καξαληθόιαο Αζαλάζηνο – Πηπρίν Αξκνλίαο 

2019 Καξά Μεξβέ – Πηπρίν Πηάλνπ, 2019 Αλαζηαζηάδεο Ησάλλεο – Πηπρίν Αξκνλίαο 

ΩΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΙΚΕ ΧΟΛΕ ΣΘΝ ΞΑΝΘΘ 
 

 ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΞΑΝΘΘ 

 "ΕΘΝΙΚΟ" ΩΔΕΙΟ ΠΑΡ/ΜΑ ΞΑΝΘΘ 

 ΜΟΤΙΚΘ ΧΟΛΘ "ΤΓΧΡΟΝΘ ΜΟΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ" 

 ΜΟΤΙΚΘ ΧΟΛΘ ΦΩΣΘ ΚΟΝΣΟΤ | ΜΟΤΙΚΘ ΧΟΛΘ ΘΡΩΔΕΙΟ (ΠΡ. Μ.. Φ. 

ΚΟΝΣΟΤ) 

 ΩΔΕΙΟ "ΣΟ ΕΤΦΩΝΟ" 

 ΧΟΛΘ ΒΤΗΑΝΣΙΝΘ ΜΟΤΙΚΘ ΙΕΡΑ ΜΘΣΡΟΠΟΛΕΩ ΞΑΝΘΘ 

 ΕΚΦΡΑΘ 

 ΜΟΤΑΔΕ MUSIC SCHOOL 

 ΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ 
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 Θ Λυρικι διαδραςτικά ςτο 13ο Δθμοτικό χολείο 

Ξάνκθσ 

 

θμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ μουςικισ εκπαίδευςθσ όςο και επιτζλεςθσ κα 

διαδραματίςει θ παραχϊρθςθ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980 του κτθρίου ςτο οποίο 

ςτεγάηεται το ςθμερινό Κζντρο Πολιτιςμοφ του Διμου Ξάνκθσ, το οποίο αρχικά 

χρθςιμοποιικθκε για να ςτεγάςει τμιματα τθσ Πολυτεχνικισ χολισ του Δθμοκριτείου 

Πανεπιςτθμίου16 κατόπιν όμωσ παραχωρικθκε ςτο Κζντρο Πολιτιςμοφ του Διμου Ξάνκθσ. 

Σο κτιριο αφενόσ βριςκόμενο ςτο κζντρο τθσ πόλθσ αποτζλεςε τθν ςυλλογικι δομι θ οποία 

ςτζγαςε τθν Δθμοτικι Βιβλιοκικθ, το Δθμοτικό Ραδιόφωνο, το  Δθμοτικό Ωδείο και τθν 

κεντρικι ςκθνι τθσ θ οποία αξιοποιικθκε ποικιλοτρόπωσ (κεατρικι, ςυνεδριακι, μουςικι 

κτλ). τα παραπάνω κα πρζπει να ςυνυπολογιςκεί πωσ γενικότερα θ πολιτιςτικι και 

ειδικότερα θ μουςικι δραςτθριότθτα ςτθ Θράκθ ενδεχομζνωσ να είχε μια ςθμαντικότερθ 

ανάπτυξθ εάν είχαν υλοποιθκεί προτάςεισ οι οποίεσ ζγιναν προσ τθν θγεςία του Τπουργείου Πολιτιςμοφ οι οποίεσ περιείχαν τθν δθμιουργία 

Μικρισ υμφωνικισ Ορχιςτρασ και Ορχιςτρασ Δωματίου οι οποίεσ κατατζκθκαν ςτισ αρχζσ του 199217 
                                                                 
16

 πξβι. ζρεηηθά, ηέθαλνο Ησαλλίδεο, Βαξηαιακίδη, κε θείκελα γηα ηνλ πνιηηηζκό ηεο Ξάλζεο, ηόκνο Β’, έθδνζε Γήκνπ Ξάλζεο, Ξάλζε 1994, ζει. 643. 
17

 πξβι. ν.π. ηέθαλνο Ησαλλίδεο, Βαξηαιακίδη, ζει. 683. 
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 Σο Χατηιδάκειο χορωδιακό φεςτιβάλ υπιρξε ζνασ μουςικόσ 

κεςμόσ ο οποίοσ ςτθν πρϊτθ περίοδο λειτουργίασ 1995-2005 του 

κα φιλοξενιςει πλικοσ χορωδιϊν από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό 

οι οποίεσ με τθν ςειρά τουσ κα παρουςιάςουν επιλεγμζνα 

κομμάτια από ζνα ευρφ corpus μουςικϊν ειδϊν και ςυνκζςεων 

ανάμεςα ςτα οποία και θ Βυηαντινι Εκκλθςιαςτικι Μουςικι.  

 Θα πρζπει να τονιςκεί επίςθσ θ ςθμαντικι δράςθ τθσ 

Μικτισ Χορωδίασ του Κζντρου Πολιτιςμοφ του Διμου Ξάνκθσ, θ 

οποία κα αποτελζςει ςυνζχεια του χορωδιακοφ ςυνόλου Αρίων το 

οποίο υπό τθν διεφκυνςθ αρχικά του Σθλζμαχου Μεταλλινοφ και 

κατόπιν του Μανϊλθ Θεόδωρου κα πραγματοποιιςει πάνω από 

250 ςυναυλίεσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό.   

 

Σθ δεκαετία του ’90 θ ζλευςθ των παλιννοςτοφντων Ελλινων από 

χϊρεσ τθσ πρϊθν ΕΔ κα ανατροφοδοτιςει μια δθμιουργικι 

μουςικι άνκθςθ τόςο ςε εκτελεςτικό όςο και εκπαιδευτικό 

επίπεδο.  

 

Σο 1997 θ ίδρυςθ του Μουςικοφ χολείου Ξάνκθσ κα προςδϊςει 

μια νζα ϊκθςθ ςτθν μουςικι εκπαίδευςθ τθσ πόλθσ. Θ ςτελζχωςθ με νζουσ κατθρτιςμζνουσ μουςικοφσ ςε όργανα που με πρότινοσ κεωροφνταν 

«ςπάνια», τα οποία όμωσ ενταγμζνα ςτο αναλυτικό πρόγραμμα του ςχολείου είτε ωσ υποχρεωτικά είτε ωσ όργανα επιλογισ κακϊσ και θ μακθτεία 

ςπουδαςτϊν του ςχολείου ςε αυτά κα δθμιουργιςουν ζνα νζο εκτελεςτικό corpus το οποίο μζςω των εκδθλϊςεων και δράςεων του ςχολείου κα 

κζςει τισ βάςεισ για ζνα νζο επαναπροςδιοριςμό τθσ ςχζςθσ του κοινοφ με τθν κλαςικι μουςικι. 

  
            

 

Ξάνθη 2021 

Γιάννησ Κατςοφλησ, Μ.Α| μουςικολόγοσ, καθηγητήσ 

 

 

 

 

 Μουςικό χολείο Ξάνθησ. Πόλισ Ονείρων. 
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ΜΕΡΟ ΙΙΙ 

 

 
 

το Φεςτιβάλ Κλαςικήσ Μουςικήσ ςτην Ξάνθη 
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Φεςτιβάλ Κλαςικήσ Μουςικήσ ςτην Ξάνθη 
θ ανοιξιάτικθ γιορτι κλαςικισ μουςικισ ςτθν Ξάνκθ 

 
 
Σο 2006 μια ςυναυλία του Λάμπθ Βαςιλειάδθ, πιανίςτα και κακθγθτι εν ςυνεχεία ςτο Ιόνιο πανεπιςτιμιο ιταν αρκετι για να 

φζρει κοντά τθν ΦΕΞ με το τμιμα μουςικϊν ςπουδϊν του Ιονίου πανεπιςτθμίου και τθν Επομζνθ το Φεςτιβάλ να είναι 

γεγονόσ. 

Δεκαπζντε χρόνια τϊρα με ςυναυλίεσ, διαλζξεισ, εκπαιδευτικά προγράμματα, αφιερϊματα…  ςε προςεγμζνουσ χϊρουσ, με 

ζνα κοινό πιςτό, με ςεβαςμό ςτθν μουςικι και τουσ μουςικοφσ. 

 

Καλλιτεχνικι διεφκυνςθ: Λάμπησ Βαςιλειάδησ 

Παρουςίαςθ: Γιάννησ τεφανίδησ 

Οργάνωςθ Παραγωγισ Φεςτιβάλ: Φ.Ε.Ξ 

υνδιοργάνωςθ:   Ιόνιο Πανεπιςτήμιο Σ.Μ..  |   Περιφζρεια Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ    

Τποςτιριξθ: Δήμοσ Ξάνθησ  | Δήμοσ Αβδήρων     

Χορθγόσ Φεςτιβάλ: ΜΤΡΔΕΞ Α.Ε.   

 

Πληροφορίεσ: Φιλοπρόοδη Ζνωςη Ξάνθησ  

Αντίκα 7, 67132 Ξάνκθ, παλιά πόλθ Σθλ.25410/25421  http://www.fex.org.gr 
 

 

Αναλυτικά, κείμενα, Αφίςεσ, αλλά και ςυναυλίεσ και αποςπάςματα από εκδθλϊςεισ και εκπαιδευτζσ δράςεισ του Φεςτιβάλ δείτε ςτο   
«Αρχείο & υλλογζσ του Φεςτιβάλ» 

 

 Είπαν για το Φεςτιβάλ    [Κείμενα, φωτογραφίεσ και υλικό με Αφίςεσ ..PDF] 

 υναυλίεσ   [video από Συναυλίεσ & αποςπάςματα ςυναυλιϊν  του Φεςτιβάλ]  

 Εκπαιδευτικζσ Δράςεισ του Φεςτιβάλ  [  .. .. video] 

 υλλογή (Κατάλογοσ Ι  &  Βάςη  I) του «φεςτιβάλ κλαςικήσ Μουςικήσ ςτην Ξάνθη»  [Ο κατάλογοσ & Θ βάςθ  αποτελείτε από 1000 εγγραφζσ με τίτλουσ 

από  Βιβλία  | Παρτιτοφρεσ  | Δίςκουσ και CDs που υπάρχουν ςτη μουςική βιβλιοθήκη «Σόνια θεοδωρίδου» ςε μορφή Εxcel & Access] 
 
 
 

http://www.fex.org.gr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0KsMJZ8C7dmbol1NR7W7tAMUoFzVrIsb
https://www.youtube.com/watch?v=embcy6ok4xM&list=PL0KsMJZ8C7dmbol1NR7W7tAMUoFzVrIsb&index=14&t=2311s
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