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θ Ξάνκθ αφουγκράηεται ιχουσ τθσ ανατολισ 
υναυλίεσ, εργαςτιρια, αφθγιςεισ και αφιερώματα.. 

Εξαιρετικζσ μουςικζσ ςε πανζμορφουσ χώρουσ… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

χετικά με το Φεςτιβάλ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ… 

Σo φεςτιβάλ ανατολικισ μουςικισ οργανϊνει το πρόγραμμά του, με ζνα πλικοσ εκδθλϊςεων κατά τθν περίοδο του καλοκαιριοφ. 

Περιλαμβάνοντασ ςυναυλίεσ, εκκζςεισ, παρουςιάςεισ βιβλίων, διαλζξεισ, παραςτάςεισ και ςεμινάρια που αναδεικνφουν τθν μακραίωνθ ςυγγζνεια 

μουςικϊν και όχι μόνο παραδόςεων του τόπου μασ με αντίςτοιχεσ τθσ Ανατολισ.   

 

Ψαλτοτράγουδα και ςυνκζςεισ μεγάλων δθμιουργϊν τθσ ορκόδοξθσ εκκλθςιαςτικισ μουςικισ, ςυνκζςεισ λόγιασ ανατολικισ μουςικισ Ρωμιϊν, 

Σοφρκων, Αρμενίων, Εβραίων και Αράβων ςυνκετϊν, μουςικζσ των Μεβλεβί και Μπεκταςί δερβίςθδων και  ςεφαραδίτικα τραγοφδια  δίνουν μία 

πλοφςια εικόνα τθσ πολυπολιτιςμικισ περιοχισ μασ. 

 

Σθν μουςικολογικι τεκμθρίωςθ τθσ ςυγγζνειασ των παραδόςεων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ανατολικισ μεςογείου ςυνεχίηουν τα ςεμινάρια 

τροπικότθτασ, ρυκμολογίασ και ανατολικϊν οργάνων που πραγματοποιοφνται ςτθ Μουςικι καταςκινωςθ τθσ ΦΕΞ ςτα Άβδθρα.  

Παράλλθλα, ςτα πλαίςια του φεςτιβάλ, γίνονται παρουςιάςεισ, ςτοιχείων τθσ προςφυγικισ μικραςιατικισ ιςτορίασ όπωσ και εκδθλϊςεισ που 

ςυμπλθρϊςουν τθν προςπάκεια να αποτυπωκεί μια ςυνολικότερθ εικόνα τθσ κακ’ θμάσ Ανατολισ.     



 

 
 
 

«… εκεί, ζξω από τθν Ξάνκθ, ςτο χωριό ζλινο, βρίςκεται ο Σεκζσ Κιουτουκλοφ Μπαμπά, ζνα ταφικό οκωμανικό μνθμείο, κρθςκευτικόσ χϊροσ για 
τουσ μουςουλμάνουσ και τουσ χριςτιανοφσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ.  
 
Για τουσ μουςουλμάνουσ είναι ο τάφοσ του δερβίςθ Κιουτουκλοφ Μπαμπά, ενϊ ζνα ςθμείο του κτίςματοσ ζχει μετατραπεί ςε προςκφνθμα του Αγίου 
Γεωργίου από τουσ  χριςτιανοφσ.  
 
Εκεί, θ Φιλοπρόοδθ Ζνωςθ Ξάνκθσ (ΦΕΞ), κάκε καλοκαίρι, μια βραδιά του Αυγοφςτου, οργανϊνει μια μυςταγωγικι ςυναυλία ανατολικισ 
κρθςκευτικισ  μουςικισ.  
 
Εκεί κα προςζλκω και πάλι φζτοσ για να ανάψω διπλό κερί».    
 
Θ. Γρθγοριάδθσ ςυγγραφζασ 

 
 

υναυλία ςτον Σεκζ Κιουτουκλοφ Μπαμπά: https://www.youtube.com/watch?v=zG0RABVDIA0 

https://www.youtube.com/watch?v=zG0RABVDIA0


 
 

  

 
χετικά με το  Φεςτιβάλ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ… 
Σo φεςτιβάλ ανατολικισ μουςικισ οργανϊνει το πλοφςιο πρόγραμμά ς’ όλθ τθ διάρκεια του  καλοκαιριοφ. 
 
Σο πρόγραμμα παρουςιάηεται ςε δφο μζρθ με ςτόχο καλφψει το  ςκοπό του Φεςτιβάλ, αλλά και με τθ διάρκεια του να δϊςει τθ 
δυνατότθτα ςε περιςςότερουσ επιςκζπτεσ να γνωρίςουν τθν περιοχισ μασ και τισ ιδιαιτερότθτζσ τθσ. 
 
το (1ο) πρώτο μζροσ του Φεςτιβάλ κατθφορίηουμε από τον Κόςυνκο το «ποτάμι» των Ξανκιωτϊν προσ τθ Βιςτωνίδα ς’ ζνα  ταξίδι τόςο 
μουςικό όςο και γνωριμίασ με τθν ιςτορία τθσ περιοχισ από τα αρχαία χρόνια (Άβδθρα) ζωσ και τουσ προςφυγικοφσ οικιςμοφσ τθσ 
Ξάνκθσ. 
Επιςτρζφουμε ςτο κζντρο τθσ πόλθσ όπου τισ Κυριακζσ μποροφμε να παρακολουκιςουμε το άγθμα του Δ .  που φροντίηει  για τθν 
ζπαρςθ και υποςτολι τθσ  ςθμαίασ μασ ςτον πφργο του ρολογιοφ. 
 
Με ςυναυλίεσ και εκδθλϊςεισ κα οδθγθκοφμε ςτο (2ο) δεφτερο μζροσ του Φεςτιβάλ όπου πλάι ςτθν κάλαςςα, ςτθ Μουςικι 
Καταςκινωςθ τθσ ΦΕΞ ςτα Αρχαία Άβδθρα, κα πραγματοποιθκοφν τα μακιματα τροπικότθτασ, ρυκμολογίασ και ανατολικϊν οργάνων. 
 Ζτςι κα μασ βρει ο Αφγουςτοσ ςτθν «Ξάνκθ τθσ πίςτθσ» που μετά τον υπαίκριο Εςπερινό ςτθν κοιμθτθριακι τρίκλιτθ βαςιλικι ςτο 
Πολφςτυλο με τουσ Ιεροψάλτεσ τθσ Ξάνκθσ και τθν ςυναυλία ςτον ΜπεκταςίδικοTεκζ «Κιουτουκλοφ Μπαμπά»  ςτο ζλινο Ξάνκθσ, κα 
ανθφοριςουμε προσ τα μοναςτιρια τθσ Παναγίασ τθσ Καλαμοφσ και τθσ  Παναγίασ τθσ Αρχαγγελιϊτιςςασ για τον Εορταςμό του 
Δεκαπενταφγουςτου. 



 

 

Ιοφνιοσ            
 Κόςυνκοσ (το «ποτάμι» των Ξανκιωτϊν) 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

θμαντικι ςτθν τοπογραφία αλλά και τθν φυςιογνωμία τθσ πόλθσ θ παρουςία του χείμαρρου Κόςυνκου (το «ποτάμι» των Ξανκιωτϊν) που χωρίηει 
τον παλιό πυρινα τθσ πόλθσ ςτα δυο, όπωσ κατεβαίνει από τθν ορεινι ενδοχϊρα για να κινθκεί νότια-νοτιοανατολικά. Σα ορμθτικά νερά του που 
ςυχνά –ακόμθ και ςιμερα- προξενοφν ηθμιζσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ, ςυνδζκθκαν ςτθ μυκολογία με τον Ηρακλι και τα άλογα του Διομιδθ. 
τον ποταμό, τον «Κοςςινίτθ» των αρχαίων, πότιηε ο Διομιδθσ τα ανκρωποφάγα άλογά του τα οποία είχαν γίνει ο φόβοσ και ο τρόμοσ για τουσ 
ναυτικοφσ που προςορμίηονταν ςτισ κρακικζσ ακτζσ. Πολλοί, κζλοντασ να ερμθνεφςουν το μφκο, ταυτίηουν τα άλογα με το φοβερό βόρειο άνεμο τθσ 
περιοχισ, το γνωςτό Θραςκία που  ςτθν πραγματικότθτα απαγόρευε τον ελλιμενιςμό πλοίων ςτισ ακάλυπτεσ κρακικζσ ακτζσ κατά τουσ χειμερινοφσ 
μινεσ. Ακόμθ και ςιμερα, όποιοσ επιςκεφτεί τθν Ξάνκθ ςε βαρυχειμωνιά δε κα μπορεί να ξεχάςει τον άνεμο αυτό που μοιάηει να κατεβαίνει 
ορμθτικόσ από τισ πλαγιζσ των τελευταίων βουνϊν προσ τον κάμπο ι να ξεχφνεται από τα ςτενά του Κόςυνκου και τθν παλιά πόλθ ςαρϊνοντασ ό,τι 
βρεκεί ςτο δρόμο του. 

τισ όχκεσ του Κόςυνκου, όπωσ βγαίνει από τα ςτενά, είναι χτιςμζνθ αμφικεατρικά θ παλιά πόλθ, θ πόλθ ουςιαςτικά του 18ου και 19ου, θ 
πρωτεφουςα των ανατολικϊν καπνϊν. 

 
 

Δθμιτριοσ Καλπάκθσ, Αρχαιολόγοσ 



Ιοφλιοσ            
 Ο πφργοσ του ρολογιοφ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ο πφργοσ του ρολογιοφ ( Με την έπαρςη και υποςτολή ςημαίασ από άγημα του Δ Σ.Σ.) 
Κομβικό ςθμείο και αφετθρία τθσ περιιγθςθσ είναι θ Κεντρικι Πλατεία, όριο ανάμεςα ςτθν παλιά και τθ νζα πόλθ. Διαμορφωμζνθ από το βϋ μιςό του 
19ου, λειτοφργθςε για δεκαετίεσ ωσ χϊροσ τθσ εβδομαδιαίασ υπαίκριασ αγοράσ και πλαιςιϊκθκε από δθμόςια και άλλα κτίρια που αποτζλεςαν τθ 
βάςθ ςτθν οργάνωςθ τθσ νζασ πόλθσ. θμείο κατατεκζν ο πφργοσ του ρολογιοφ ςτθ βορειοδυτικι γωνία, χτιςμζνοσ ςτα 1859. Πίςω του βριςκόταν το 
μεγάλο τηαμί τθσ πόλθσ μζχρι το 1941 οπότε και καταςτράφθκε από πυρκαϊά. Λουτρά, χάνια και άλλα κτίρια ςτο τζλοσ των δρόμων που καταλιγουν 
ςτθν πλατεία ζδωςαν τθ κζςθ τουσ ςε ςφγχρονα (τράπεηεσ, εμπορικά κζντρα κλπ) τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Πυρινασ οικονομικισ και κοινωνικισ 
δραςτθριότθτασ, θ πλατεία είναι το πλζον πολυςφχναςτο μζροσ τθσ πόλθσ, είτε για διερχόμενουσ, είτε για εκείνουσ που κα επιλζξουν ζνα από τα 
πολυάρικμα καφζ που τθν πλαιςιϊνουν, ςε μια ανάπαυλα τθσ γεμάτθσ μζρασ τουσ. τον επιςκζπτθ αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανζσ αν βρεκεί εκεί ζνα 
πρωινό αββάτου και ιδίωσ τθν άνοιξθ ι το καλοκαίρι που «επεκτείνονται» ςτθν πλατεία τα καφζ και τα ηαχαροπλαςτεία των γφρω δρόμων. 
 

Δθμιτριοσ Καλπάκθσ, Αρχαιολόγοσ 

 



Αφγουςτοσ      
 Η Ξάνκθ τθσ πίςτθσ  
 

 
 
 
 
 
Η Ξάνκθ τθσ πίςτθσ, των εκκλθςιϊν, των μοναςτθριϊν, των μιναρζδων… 
«Σα πολιτιςτικά μνθμεία αποτελοφν ζκφραςθ του τρόπου ηωισ μιασ κοινωνίασ, των αναηθτιςεων και επιτευγμάτων τθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ 
περιόδουσ, ταυτόχρονα όμωσ αποτελοφν και πολφτιμθ παρακατακικθ για τισ μεταγενζςτερεσ γενιζσ. Ειδικότερα, τα κρθςκευτικά μνθμεία εκφράηουν 
τισ κρθςκευτικζσ ανάγκεσ και αναηθτιςεισ ςυγκεκριμζνων πλθκυςμιακϊν ομάδων αλλά και τισ πολιτιςτικζσ κατευκφνςεισ τουσ, οι οποίεσ αποκτοφν 
ιδιαίτερο ενδιαφζρον, αφοφ εκφράηουν μία δυναμικι με εξαιρετικι εμβζλεια μζςα ςτο χρόνο και παραμζνουν ηωντανζσ ςτο παρόν. 
 
Σα χριςτιανικά, μουςουλμανικά και εβραϊκά κρθςκευτικά μνθμεία που ζχουν διαςωκεί ςτο Νομό Ξάνκθσ, τα περιςςότερα από τα οποία βρίςκονται 
ςε λειτουργία ωσ κζντρα λατρείασ και προςευχισ, αποτελοφν ηωντανζσ μαρτυρίεσ τθσ κρθςκευτικισ και πολιτιςτικισ ιςτορίασ τθσ περιοχισ. 
Βρίςκονται διάςπαρτα ςε όλθ τθν περιοχι με ιδιαίτερθ πυκνότθτα ςτουσ οικιςμοφσ που διαδραμάτιςαν ςθμαίνοντα ιςτορικό ρόλο τόςο κατά τθ 
βυηαντινι όςο και κατά τθν οκωμανικι περίοδο. Πρόκειται για μνθμεία που βρίςκονται ςτο Πολφςτυλο (Άβδθ-ρα-Μπουλοφςτρα), ςτθν Ξάνκθ 
(Ξάνκεια) και ςτθ Γενιςζα (Γενιτηζ Ι Καραςοφ). Δεν λείπουν όμωσ μνθμεία και ςτθ βόρεια ορεινι περιοχι του νομοφ, όπου ςιμερα κυριαρχοφν τα 
μουςουλμανικά· αν και διαςϊηονται και ερείπια χριςτιανικϊν ναϊν, ςπαράγματα και τεκμιρια τθσ ιςτορικισ πορείασ τθσ περιοχισ. 
 
Η μελζτθ των κρθςκευτικϊν μνθμείων του Νομοφ Ξάνκθσ ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον γιατί προάγει τθ γνϊςθ μασ για τθν ιςτορία τθσ τζχνθσ του 
ευρφτερου χϊρου τθσ Θράκθσ, κακϊσ ςτα μνθμεία αυτά αποτυπϊνεται μία πολυκφμαντθ ιςτορικι διαδρομι. Παράλλθλα, αναδεικνφει και άλλεσ 
παραμζτρουσ πολιτιςτικζσ και κρθςκευτικζσ, οι οποίεσ ςχετίηονται με τθ ςυνφπαρξθ των κρθςκευτικϊν ομάδων ςτθν περιοχι και τθν προςφορά τουσ 
ςτθν πνευματικι και πολιτιςτικι πρόοδο τθσ περιοχισ». 

από τα προλεγόμενα του βιβλίου «Θρηςκευτικά μνημεία ςτο νομό Ξάνθησ»  

 
 



Φεςτιβάλ Ανατολικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ 
  

 

ε Ξάλζε αυνπγθξάδεταη ήρνπο τεο αλατνιήο 
Σπλαπιίεο, εξγαστήξηα, αυεγήσεηο θαη αυηεξώκατα.. 

Εμαηξετηθέο κνπσηθέο σε παλέκνξυνπο ρώξνπο… 

 

 

 
 

Τπεφκυνοσ – ςυντονιςτισ Φεςτιβάλ: Γιάννθσ Κατςοφλθσ 

Καλλιτεχνικόσ φμβουλοσ: ωκράτθσ ινόπουλοσ   
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