
 

 

Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής 

στην Ξάνθη 
 

«θ άνκθ αφουγκράηεται ιχουσ τθσ ανατολισ»  

Εξαιρετικζσ μουςικζσ,  ςε πανζμορφουσ χϊρουσ…  

Χυναυλίεσ,  εργαςτιρια, αφθγιςεισ κι  αφιερϊματα..  

 

θ μουςικι τθσ Ξάνκθσ  

μετά τθν άφιξθ των προςφφγων του 1922  

 

Χε μια περιοχι όπωσ θ άνκθ όπου θ ςυνφπαρξθ των ανκρϊπων  δεν ζπαψε οφτε μετά 

τθν ανταλλαγι των πλθκυςμϊν (μθ ανταλλάξιμθ περιοχι) το φεςτιβάλ κα ανάδειξθ 

φζτοσ τθ μουςικι παράδοςθ τθσ περιοχισ που εμπλουτίςτθκε με τα ςτοιχεία των 

προςφφγων από τθ Πικρά Αςία τον  Υόντο και τθν Ανατολικι Κράκθ.  

Ψo φεςτιβάλ ανατολικισ μουςικισ για δζκατθ τζταρτθ  χρονιά οργανϊνει το πλοφςιο 

πρόγραμμά του κακϋ όλθ τθ διάρκεια του  καλοκαιριοφ.  

 

Οόγω του επετειακοφ χαρακτιρα του 1922, κεματικόσ οργανωτισ του Φεςτιβάλ είναι ο 

Χφλλογοσ  –  Πικραςιάτεσ άνκθσ, κακϊσ  και θ  Λερά Πθτρόπολθ άνκθσ και 

Υερικεωρίου ,  που ιταν από τουσ αρχικοφσ ςυνδιοργανωτζσ. Ζνα πλοφςιο  πρόγραμμα 

με πολλζσ ςυναυλίεσ ςτα προςφυγικά χωριά και με προοπτικζσ για ςυνεργαςίεσ  ςτο 

μζλλον .  

Οι εκδθλϊςεισ και τα εκπαιδ ευτικά  προγράμματα του Φεςτιβάλ  και παρουςιάηεται ςε 

τρία μζρθ με ςτόχο να καλφψει το  ςκοπό του Φεςτιβάλ «Μουςικι –  χϊροσ –  χορόσ»*,  

αλλά και με τθ διάρκεια του να δϊςει  τθ δυνατότθτα ςε περιςςότερουσ επιςκζπτεσ να 

γνωρίςουν τισ ιδιαιτερότθτζσ τθσ περιοχ ισ μασ.  



 

  Μουσική:  υναυλίεσ με κεματικι –  παραδοςιακά όργανα –  μακιματα  

  Χώρος :  Ο χϊροσ και ο ιχοσ εναρμονίηονται ς’  ζνα ιδιαίτερο φυςικό τοπίο.  

  Χορός :  το κοινό, με ςεβαςμό, ευλαβικό κι άλλοτε ξεςθκωτικό ςτουσ ρυκμοφσ του 

Φεςτιβάλ  

Χτο (1ο) πρϊτο μζροσ του Φεςτιβάλ  κατθφορίηουμε από τον Κόςυνκο  

το «ποτάμι» των ανκιωτϊν 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 άνκθσ.  Επιςτρζφουμε ςτο κζν τρο τθσ πόλθσ όπου τισ 

Ξυριακζσ μποροφμε να παρακολουκιςουμε το  άγθμα του Δ Χ.Χ  που φροντίηει  γ ια τθν 

ζπαρςθ και υποςτολι τθσ  ςθμαίασ μασ ςτον πφργο του ρολογιοφ.  

 

 

Χτον δεφτερο  κφκλο:  «ςτθν Ξάνκθ τθσ πίςτθσ»  παρακολουκοφμε  τον υπαίκριο 

Εςπερινό ςτθν κοιμθτθριακι τρίκλιτθ βαςιλικι  ςτο Πολφςτυλο  με τουσ Λεροψάλτεσ τθσ 

άνκθσ και τθν ςυναυλία ςτον ΜπεκταςίδικοTεκζ  «Ξιουτουκλοφ Ππαμπά»  ςτο Χζλινο 

άνκθσ, για να ανθφοριςουμε προσ τα μοναςτιρια  τθσ Υαναγίασ τθσ Ξαλαμοφσ και τθσ   

Υαναγίασ τθσ  Αρχαγγελιϊτιςςασ για τον Εορταςμό του Δεκαπενταφγουςτου.  

 

 

Πε ςυναυλίεσ και εκδθλϊςεισ κα οδθγθκοφμε  ςτο (3ο) τρίτο μζροσ  του 

Φεςτιβάλ  όπου πλάι ςτθν κάλαςςα, ςτθ Πουςικι Ξαταςκινωςθ τθσ ΦΕ ςτα Αρχαία 

Άβδθρα, κα πραγματοποιθκοφν  τα μακιματα τροπικότθτασ, ρυκμολογίασ κα ι 

ανατολικϊν οργάνων.  

  

 

ςτόχοι τθσ πρόταςθσ και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα:  

 

Χτόχοσ μασ θ ανάδειξθ τθσ μουςικισ παράδοςθσ τθσ περιοχισ που εμπλουτίςτθκε με τα 

ςτοιχεία των προςφφγων από τθ Πικρά Αςία τον Υόντο και τθν Ανατολικι Κράκθ.  

Ψο πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλζσ ςυναυλίεσ ςτα προςφυγικά χωριά (ζχουμε ιδθ  

δουλζψει με το πρόγραμμα του υπουργείου το 2021) με ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ 

διαφλου επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ για τα επόμενα χρόνια με ζρευνα και 

καταγραφζσ.  

Ψο  πρόγραμμα με πολλζσ ςυναυλ ίεσ και ανάπτυξθ  ςυνεργαςιϊν με τα προςφυγικά 

χωριά που κα μασ καταςτιςουν ωσ μθτροπολιτικό ςφλλογο και κα εντατικοποιιςουν τισ  

ςυνεργαςίεσ μασ ςτο μζλλον .  

Ψο Φεςτιβάλ κα κερδίςει από τα μεγάλο αρικμό ςυναυλιϊν και οι πρόςφυγεσ κα 

ακοφςουν μουςικζσ από ε ξαιρετικοφ καλλιτζχνεσ.  

 



υνοπτικά με το φεςτιβάλ ζχουμε:   

  Ανάδειξθ τθσ περιοχισ και των ιδιαιτεροτιτων τθσ  

  Ανάδειξθ, αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ του Αρχειακοφ Ωλικοφ  ( Λςτορικοφ –  

παράδοςθσ,  αλλά και ςφγχρονων δράςεων) με τθν παραγωγι ψθφιακοφ ζργου 

[videos ,   ψθφιακϊν album ,   βιβλίων ,  θχθτικϊν παραγωγϊν+  

  Ξατοχφρωςθ -   πνευματικά δικαιϊματα   

  Αςφάλεια -  Αρχείου –  κτιριακϊν και άλλων υποδομϊν  

  Σικονομικά αποτελζςματα μζςω των υποςτθρικτϊν, χορθγϊν, ψθφιακοφ 

πωλθτθρίου  κά  

  Ξαλφτερθ οργάνωςθ και λειτουργία τ ου Φορζα * Φάδιο,  Φεςτιβάλ ,  εργαςτθρίων 

και πολιτιςτικϊν δράςεων+  

 

Οι Χϊροι Διεξαγωγισ  του Φεςτιβάλ  

Εξαιρετικζσ μουςικζσ,  ςε πανζμορφουσ χϊρουσ…  

Ο χϊροσ και ο ιχοσ εναρμονίηονται ς’  ζνα ιδιαίτερο φυςικό τοπίο.  

 

  Αρχοντικό Υαμουκτςόγλου  –  Άβδθρα  

  Ππεκταςίδικο Tεκζ «Ξιουτουκλοφ Ππαμπά»  ςτο Χζλινο άνκθσ  

  Λςτορικό Οαογραφικό Πουςείο άνκθσ  

  βυηαντινό Υολφςτυλο -  Άβδθρα  

  Υολυχϊροσ Ψζχνθσ και  Χκζψθσ -  (το ςπίτι  που γεννικθκε ο Μ. Χατηιδάκισ )  

  Χπίτι  πολιτ ιςμοφ –  άνκθ  

  Υροςφυγικά χωριά  

  προςφυγικό οικιςμό Πάνδρα άνκθσ –  πλατεία  

  Ξαπναποκικθ –  άνκθ  

  Υαλιά πόλθ άνκθσ  

  Αυλζσ εκκλθςιϊν  

  αυλι του Λ .  Ραοφ του Αγίου Βλαςίου.  

  αυλι με τα χαμάμ  ςτο Οαογραφικό & Λςτορικό Πουςείο άνκθσ  

 

 

 

 

 

 

 



Αναλυτικά οι δράςεισ του :  

ΣΛ ΕΞΔΘΟΩΧΕΛΧ ΨΣΩ ΦΕΧΨΛΒΑΟ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΠΣΩΧΛΞΘΧ ΦΕ  

ΨΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΨΣΩ ΦΕΧΨΛΒΑΟ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΠΣΩΧΛΞΘΧ ΦΕ  

 

Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής   

στην Ξάνθη  
 
 «θ άνκθ αφουγκράηεται ιχουσ τθσ ανατολισ»  

 

Εξαιρετικζσ μουςικζσ,  ςε πανζμορφουσ χϊρουσ…  

Χυναυλίεσ,  εργαςτιρια, αφθγιςεισ κι  αφιερϊματα..  

 

Ψο φεςτιβάλ ανατολικισ μουςικισ  οργανϊνει το πρόγραμμα του, με πλικοσ 

εκδθλϊςεων. Υεριλαμβάνει ςυναυλίεσ,  εκκζςεισ,  παρουςιάςεισ βιβλίων, ραδιοφωνικά 

αφιερϊματα, διαλζξεισ,  παραςτάςεισ και  ςεμινάρια τα οποία αναδεικνφουν τθν 

μακραίωνθ ςυγγζνεια των μουςικϊν π αραδόςεων του τόπου μασ με τ ισ μουςικζσ 

παραδόςεισ τθσ ευρφτερθσ ανατολικισ Πεςογείου.  

 

Εκκλθςιαςτικζσ ςυνκζςεισ κορυφαίων ςυνκετϊν τθσ ορκόδοξθσ βυηαντινισ 

εκκλθςιαςτικισ μουςικισ, ψαλτοτράγουδα,  τραγοφδια του ακριτικοφ κφκλου, παλιζσ 

μελωδίεσ που ζχουν ςμιλευκεί από τον χρόνο αφινοντασ τισ  μεςτότερεσ μουςικζσ 

φράςεισ,  οργανικζσ και φωνθτικζσ ςυνκζςεισ τθσ λόγιασ ανατολικισ μουςικισ οι οποίεσ  

ενςωματϊνουν τα πολυπολιτιςμικά ςτοιχεία των Φωμιϊν, Εβραίων, Αρμζνιων, Ψοφρκων,  

Αράβων και Υερςϊν ςυνκετϊν, μουςι κζσ  των Πεβλεβί και Ππεκταςί Δερβίςθδων,  

Χεφαραδίτικα τραγοφδια των προςφφγων εβραίων - ιςπανϊν, δίνουν μια πλοφςια εικόνα 

τθσ ανατολικισ μουςικισ.  
 

 

«… 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. Γ ια τουσ μουςουλμάνουσ είναι ο τάφοσ του 

δερβίςθ Κιουτουκλοφ Μπαμπά, ενϊ ζνα ςθμείο του κτ ίςματοσ ζχει  μετατραπεί ςε 

προςκφνθμα του Αγίου Γεωργίου από τουσ χριςτι ανοφσ. 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  

 



 

το πρόγραμμα  

του Φεςτιβάλ Ανατολικισ Μουςικισ 2022  

 

 

 

 

Ιοφνιοσ 
«Καλϊσ τόνε το κεριςτι, όπου μασ εγλιτϊνει,   

και με τα ςτάρια τα πολλά, το ςπίτι  μασ φορτϊνει »  

 

 

 

Είναι  ο  ζκτοσ  μινασ του ιουλιανοφ θμερολογίου,  τον κακιζρωςαν οι  Φωμαίοι  από το όνομα τθσ 

Ιρασ ( Juno ).  Χτισ  10 του  μθνόσ γιόρταηαν τθν  Εςτία ,  που ςχετ ίηεται  με  το περιεχόμενό του,  

δθλαδι τθν αγροτικι εργαςία του κεριςμοφ.  Τςοι  λαοί  ζχουν ωσ βάςθ τθσ διατροφισ τουσ το 

ψωμί,  τον Λοφνιο  ψινουν το πρϊτο  ψωμί από το  νζο  ςιτάρι ,  τθν  καινοφρια ςοδειά.  

 

 

 

 

 

ΣΑ ΠΑΝΗΓΤΡΙΑ ΣΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ  

ΠΑΝΗΓΤΡΕΙ,  ΓΙΟΡΣΕ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ  

  ΑΡΑΟΘΨΛΧ ΨΣΩ ΞΩΦΛΣΩ π. Ξάνκθσ παρεκκλιςιο & Ευλάλου &  Λειβαδίτθ 

(εγκαταλειμμζνο) (2 Λουνίου) κινθτι ςφμφωνα με το Υάςχα) (κουρμπάνι)  

  ΥΕΡΨΘΞΣΧΨΘ τθσ του Θεοφ οφίασ  (Υροςκυνθματικόσ) (12 Λουνίου κινθτι ςφ μφωνα 

με το Υάςχα)  

  ΆΓΛΣ ΥΡΕΩΠΑ π. Ξάνκθσ παρεκκλιςιο &  Μαγγάνων &  ταυρουπόλεωσ  παρεκκλιςιο 

(13 Λουνίου κινθτι ςφμφωνα με το Υάςχα)  

  ΓΕΡΕΧΛΣΩ ΥΦΣΔΦΣΠΣΩ Δρυμιάσ (24 ΛΣΩΡΜΣΩ)  

  ΆΓΛΣΛ ΥΕΨΦΣΧ ΞΑΛ ΥΑΩΟΣΧ Κομνθνϊν  & Πετεινοφ & Λεφκθσ (29 ΛΣΩΡΜΣΩ)  

  ΑΓΛΩΡ ΔΩΔΕΞΑ ΑΥΣΧΨΣΟΩΡ Ξάνκθσ  (Χφναξισ)  (30 ΛΣΩΡΜΣΩ)  



 Ξόςυνκοσ (το «ποτάμι» των ανκιωτϊν)  

 

 

 

Χθμαντικι ςτθν τοπογραφία αλλά και τθν φυςιογνωμία τθσ πόλθσ θ παρουςία του 

χείμαρρου Ξόςυνκου (το «ποτάμι» των ανκιωτϊν) που χωρίηει τον παλιό πυρινα τθσ 

πόλθσ  ςτα δυο, όπωσ κατεβαίνει από τθν ορεινι ενδοχϊρα για να κινθκεί νότια -

νοτιοανατολικά. Ψα ορμθτικά νερά του που ςυχνά –ακόμθ και ςιμερα -  προξενοφν 

ηθμιζσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ,  ςυνδζκθκαν ςτθ μυκολογία με τον Θρακλι και τα 

άλογα του Διομιδθ. Χτον ποτ αμό, τον «Ξοςςινίτθ» 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. Υολλοί,  κζλοντασ να ερμθνεφςουν το μφκο, 

ταυτίηουν τα άλογα με το φοβερό βόρει ο άνεμο τθσ περιοχισ, το γνωςτό Κραςκία που  

ςτθν πραγματικότθτα απαγόρευε τον ελλιμενιςμό πλοίων ςτισ ακάλυπτεσ κρακικζσ 

ακτζσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ. Ακόμθ και ςιμερα, όποιοσ επιςκεφτεί τθν άνκθ ςε 

βαρυχειμωνιά δε κα μπορεί να ξεχάςει τον άνεμο αυτ ό που μοιάηει να κατεβαίνει 

ορμθτικόσ από τισ πλαγιζσ των τελευταίων βουνϊν προσ τον κάμπο ι να ξεχφνεται από 

τα ςτενά του Ξόςυνκου και τθν παλιά πόλθ ςαρϊνοντασ ό,τ ι  βρεκεί ςτο δρόμο του.  

Χτισ όχκεσ του Ξόςυνκου, όπωσ βγαίνει από τα ςτενά, είναι χτιςμζνθ αμφικεατρικά 

θ παλιά πόλθ, θ πόλθ ουςιαςτικά του 18ου και 19ου, θ πρωτεφουςα των ανατολικϊν 

καπνϊν.  

Δθμιτριοσ Ξαλπάκθσ, Αρχαιολόγοσ  

 

2-3 πράγματα που ξζρω  για …   

«Λαϊκόσ πολιτιςμόσ των ελλινων προςφφγων τθσ Μικραςίασ,  τθσ Ανατολικισ Θράκθ σ 

και του Πόντου»  

Παραςκευι 3 Ιουνίου 2022  

20.00 Ιςτορικό Λαογραφικό Μουςείο Ξάνκθσ  

Ξφκλοσ διαλζξεων για τον «Ξφκλο του χρόνου ςτον λαϊκό πολιτιςμό των ελλινων 

προςφφγων  τθσ Πικραςίασ, τθσ Ανατολικισ Κράκθσ και του Υόντου». Πε τθν 

Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου, Δρ. Λαογραφίασ, Διδάςκουςα ςτο Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο 

Θράκθσ  

 



Γνωριμία με τθν τοπικι ιςτορία - Βόλτεσ ςτα ςοκάκια τθσ παλιά πόλθσ  

Παραςκευι 10 Ιουνίου 2022 & κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Φεςτιβάλ  

 [10 .00]  παλιά πόλθ Ξάνκθσ    

Χτθ διάρκεια των περιπάτων, αναπτφςςεται ζνασ διάλογοσ για τθν ιςτορία, τ ισ  

ιδιαίτερεσ τεχνικζσ,  τθν εξζλιξθ και τθν παρουςία κάκε μορφισ τζχνθσ ςτο ανκρϊπινο 

περιβάλλον.  

 Ψα κτιρια αφθγοφνται τθν ιςτορίασ τουσ, το  λικόςτρωτο μασ οδθγεί μζςα ςτο χρόνο κι 

ο επιςκζπτθσ ηει μια παράςτας θ μζςα ς’ ζνα αλθκινό ςκθνικό.   

Αρχι περιπάτου ςτθ γζφυρα ποταμοφ  Κόςυνκου.   

Σ περίπατοσ καταλιγει ςτο Οαογραφικό και Λςτορικό μουςείο άνκθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με 24 γράμματα και όχι μόνο  

Σα αββατοκφ ριακα  του Ιου νίου 20 22 

Θ ΦΕ, το βιβλιοπωλείο Υυργελι  και θ Πουςικι βιβλιοκικθ άνκθσ «Χόνια 

Κεοδωρίδου», οργανϊνουν εκδθλϊςεισ για το βιβλίο και τθ μουςικι. ..    Υλθροφορίεσ:  

ΦΕ -  2541025421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Διαβατιριεσ λαϊκζσ τελετουργίεσ και ζκιμα του καλοκαιριοφ   

Ιοφνιοσ  2022 

[20.00] Λαογραφικό και Ιςτορικό  Μουςείο Ξάνκθσ  

«Διαβατιριεσ λαϊκζσ τελετουργίεσ και ζκιμα του καλοκαιριοφ: από του Κλιδονα μζχρι  

τθ λαϊκι λατρεία του κφκλου του Δεκαπενταφγουςτου»  

Πε τθν Γαρυφαλλιά Γ.  Θεοδωρίδου  Διδάκτωρ Οαογραφίασ ΔΥΚ  

Από τον κφκλο των παρουςιάςεων « 2 -3 πράγματα που ξζρω για το λαϊκό  πολιτιςμό»  

 

 [  Σ χρόνοσ ςτθν λαϊκι αντίλθψθ δεν είναι μια αφθρθμζνθ μακθματικι ζννοια, δεν ζχει  

τθν ζννοια τθσ γραμμισ  –  δθλαδι τθσ ευκφγραμμθσ πορείασ προόδου προσ τα 

«ανϊτερα» ςτάδια πολιτιςμοφ,  αλλά ο παραδοςιακόσ και ςε διάφορεσ εκφράςεισ του 

και  ο ςφγχρονοσ (ο νεωτερικόσ) άνκρωποσ κατανοεί τον χρόνο ωσ εμπειρία ,  πρακτικά  ωσ 

αποτζλεςμα, ανάλογα με τθν αλλαγι των εποχϊν (ο λεγόμενοσ «φυςικόσ» χρόνοσ),  τισ  

εργαςίεσ του, τισ  τροφζσ και τι σ  γιορτζσ του κλπ. Κεμζλιο αυτισ τθσ αντίλθψθσ είναι θ 

ςυνεχισ επανάλθψθ  (θ εναλλαγι τθσ νφχτασ -θμζρασ, του χειμϊνα -καλοκαιριοφ, τθσ 

ξθραςίασ -πλθμμφρασ, τθσ ηωισ -του κανάτου -πάλι τθσ  γζννθςθσ, τθσ νεότθτασ -του 

γιρατοσ).   

. ]  

Επιχειροφμε όλα τα παραπάνω τόςο  ςτο παραδοςιακό τουσ πλαίςιο ςτο χωριό και ςτθν 

πόλθ, όςο και ςτθν ςφγχρονθ εκδοχι των εκίμων βάςει τθσ οποίασ αυτά επιτελοφνται 

άλλοτε ζχοντασ διατθρθκεί και επιβιϊςει,  και άλλοτε ςτισ αναβιϊςεισ  τουσ (από 

Υολιτιςτικοφσ Χυλλόγουσ κλπ.)  όταν αποκτοφν μια «δεφτερθ ηωι», και τότε τα 

εξετάηουμε πλζον ςτο πλαίςιο του φολκλοριςμοφ  και τθσ  ζννοιασ τθσ διαχείριςθσ τθσ 

παράδοςθσ .  

Γαρυφαλλιά Κεοδωρίδου –Δρ. Οαογραφίασ ΔΥΚράκθσ  

 

 

 

 

 

«Ανατολι, Ανατολι μου»   -  υναυλία  

ςτθν αυλι με τα Χαμάμ ςτο Λαογραφικό &  Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ  

Πε τθν  Ορχιςτρα  και τθν Χορωδία  του  εργαςτθρίου Παραδοςιακισ & 

Ανατολικισ μουςικισ   

Ψο Εργαςτιριο Υαραδοςιακισ & Ανατολικισ Πουςικισ τθσ Φιλοπρόοδθσ Ζνωςθσ άνκθσ,  

ςυςτάκθκε και  λει τουργεί  ςτα πλαίςια  των εκπαιδευτικϊν δράςεων το υ Φεςτιβάλ Ανατολικισ  

Πουςικισ ιδθ  από τον Σκτϊβριο του 2016.   

 

 



Ιοφλιοσ    
 «Σον Αλωνάρθ δοφλευε, καλό χειμϊνα να ζχεισ»  

 

 

    Ο μινασ Ιοφλιοσ οφείλει το όνομά του ςτον Ιοφλιο Καίςαρα. Σθν ονομαςία του τθν 

κακιζρωςε ο Μάρκοσ Αντϊνιοσ,  για να τιμιςει τον μεγάλο ςτρατθγό των Ρωμαίων, 

Ιοφλιο Καίςαρα, που γεννικθκε αυτόν το μινα και που, όπωσ είναι γνωςτό, 

δθμιοφργθςε το «Ιουλιανό  θμερολόγιο», που ίςχυε ςτθν Ελλάδα ζωσ το 1923, το 

λεγόμενο «παλιό». Ο ελλθνικόσ λαόσ τον ονομάηει και Αλωνάρθ, Αλωνιςτι ι Αλωνιάτθ ι 

Αλωνευτι, επειδι κατά τον μινα αυτόν γίνεται το αλϊνιςμα του ςιταριοφ. Επίςθσ 

αναφζρεται ςαν Δευτερόλθσ (ςαν 2οσ μινασ το υ καλοκαιριοφ),  Αθλιάσ ι Αθλιάτθσ (από 

τθ γιορτι του Προφιτθ Ηλία ςτισ 20 Ιουλίου) και Φουςκομθνάσ ι Χαςκόμθνασ.              

 

 

Σ πφργοσ του ρολογιοφ  

 

Ο πφργοσ του ρολογιοφ (  Με τθν ζπαρςθ και  υποςτολι ςθμαίασ από άγθμα του Δ ..)  

Ξομβικό ςθμείο και αφετ θρία τθσ περιιγθςθσ είναι θ Ξεντρικι Υλατεία, 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. Χθμείο 

κατατεκζν ο πφργοσ του ρολογιοφ ςτθ βορειοδυτικι γωνία, χτιςμζνοσ ςτα 1859. Υίςω 

του βριςκόταν το μεγάλο τηαμί τθσ πόλθσ μζχρι το 1941 οπότε και καταςτράφθκε από 

πυρκαϊά. Οουτρά, 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.  Υυρινασ οικονομικισ και κοινωνικισ δραςτθριότθτασ,  θ πλατεία 

είναι το πλζον πολυςφχναςτο μζροσ τθσ πόλθσ, είτε για διερχόμενουσ, ε ίτε για εκείνουσ 

που κα επιλζξουν ζνα από τα πολυάρικμα καφζ που τθν πλαιςιϊνουν, ςε μια ανάπαυλα 

τθσ γεμάτθσ μζρασ τουσ. Χτον επιςκζπτθ αυτό είναι  ιδιαίτερα εμφανζσ αν βρεκεί εκεί 

ζνα πρωινό Χαββάτου και ιδίωσ τθν άνοιξθ ι το καλοκαίρι που «επεκτείνονται»  ςτθν 

πλατεία τα καφζ και τα ηαχαροπλαςτεία των γφρω δρόμων.  

Δθμιτριοσ Ξαλπάκθσ, Αρχαιολόγοσ  



ΣΑ ΠΑΝΗΓΤΡΙΑ ΣΟΤ ΙΟΤΛΙΟΤ  

ΠΑΝΗΓΤΡΕΙ,  ΓΙΟΡΣΕ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ  

  ΆΓΛΣΛ ΑΡΑΦΓΩΦΣΛ ΞΣΧΠΑ ΞΑΛ ΔΑΠΛΑΡΣΩ Ποταμιάσ & Βελόνθσ & Ξάνκθσ παρεκκλιςιο 
άνκθσ (Χιγάλα)  &   (1 ΛΣΩΟΜΣΩ)  

  ΑΓΛΑ ΞΩΦΛΑΞΘ Δεκάρχου )  & Μφκθσ  & ταυρουπόλεωσ (πεδίο βολισ) (7 ΛΣΩΟΜΣΩ)  

  ΑΓΛΑ ΕΩΦΘΠΛΑ Δαςοχωρίου  (11 ΛΣΩΟΜΣΩ)  

  ΣΧΛΣΩ ΥΑΝΧΛΣΩ ΑΓΛΣΦΕΛΨΣΩ  παρεκκλιςιο ςτθν εκκλθςία  των Αγ. Κεοφάνουσ,  
Ξυρίλλου και Πεκοδίου άνκθσ (12 ΛΣΩΟΜΣΩ)  

  ΆΓΛΣΧ ΡΛΞΣΔΘΠΣΧ Εξοχισ  (14 ΛΣΩΟΜΣΩ )  

  ΆΓΛΣΛ ΞΘΦΩΞΣΩ ΞΑΛ ΛΣΩΟΛΨΨΘΧ Ι .  Κοιμθτθριακοφ ναοφ  (15 ΛΣΩΟΜΣΩ)  

  ΑΓΛΑ ΠΑΦΛΡΑ Γενιςζασ (κουρμπάνι)  & άλςουσ Ευμοίρου  & παραλία Μυρωδάτου & 
ταυρουπόλεωσ (παρεκκλιςιο -  ιδιωτικό χϊρο) (17 ΛΣΩΟΜΣΩ)  

  ΥΦΣΦΘΨΘΧ ΘΟΛΑΧ Αβδιρων  (κουρμπάνι)  & Μάνδρασ  (κουρμπάνι)  & Πθγαδιϊν  
(κουρμπάνι)& Καλφβασ (εγκαταλειμμζνο) & παρεκκλιςιο Ι .  Μονισ Σαξιαρχϊν  & 
Υροφιτθσ Θλίασ (μετά το Λυκοδρόμιο)  (20 ΛΣΩΟΜΣΩ)  

  ΞΣΛΠΘΧΕΩΧ ΑΓΛΑΧ ΆΡΡΘΧ –  Καλλικζα Ξάνκθσ  (25 ΛΣΩΟΜΣΩ)  

  ΑΓΛΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ Αβδιρων  (κουρμπάνι)  & Μάνδρασ  (κουρμπάνι)  & Ν. Κεςςάνθσ  
(κουρμπάνι)  & παρεκκλιςιο Μθτροπόλωσ  π. άνκθσ & Αγίασ Υαραςκευι ( περιοχι 
ταυρουπόλεωσ  ςτο ρζμα που κατεβαίνει από τθν Ξαλλικζα) (26 ΛΣΩΟΜΣΩ)  

  Άγιοσ Υαντελειμων παραλία Αβδιρων  (κουρμπάνι)  & Δαφνϊνα  &  Φελϊνθσ   & Π.  
Ολβίου &  Λ .  παρεκκλιςιο Ι .Ν.  Αγίου Ραφαιλ Ξ άνκθσ  (27 ΛΣΩΟΜΣΩ)  

 

  Kurban Bayramι ι «Ξουρμπάν μπαϊράμι» (10 ΛΣΩΟΜΣΩ).   

 

 
 
2-3 πράγματα που ξζρω για …   

 «Λαϊκόσ πολιτιςμόσ των ελλινων προςφφγων τθσ Μικραςίασ,  τθσ Ανατολικισ Θράκθ σ 

και του Πόντου»  

Παραςκευι 22 Ιουλίου 2022  

20.00 Ιςτορικό Λαογραφικό Μουςείο Ξάνκθσ  

Ξφκλοσ διαλζξεων για τον «Ξφκλο του χρόνου ςτον λαϊκό πολιτιςμό των ελλινων 

προςφφγων  τθσ Πικραςίασ, τθσ Ανατολικισ Κράκθσ και του Υόντου». Πε τθν 

Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου, Δρ. Λαογραφίασ,  Διδάςκουςα ςτο Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο 

Θράκθσ  

 

 

 

 

Από τθ δφςθ ςτθν ανατολι  

από τισ 4 ζωσ και τισ 10 Ιουλίου  [21.00] Πολυχϊροσ Σζχνθσ και κζψθσ  -  (το ςπίτι  που 

γεννικθκε ο Μ. Χατηιδάκισ )  

Υζντε ςυναυλίεσ με τουσ κακθγθτζσ  

  Solungga Liu  

  Grigorios Zamparas  

  Jianhong Hu  

  Paul  Barnes   

  Lambis Vassi l iadis   

  Andreas Xenopoulos   

  Robert  Satterlee  



Υίςω από τον πφργο του ρολογιοφ κι ανθφορίηοντασ αντικρίηουμε το «Grand Maison» 

τον ςθμερινό «Υολυχϊρο τζχνθσ  & ςκζψθσ»  το ςπίτι  όπου ζηθςε τα πρϊτα του παιδικά 

χρόνια ο Πάνοσ Χατηιδάκισ .  

χετικά με το κτίριο  

Ψο κτίριο που ανζγειρε ο Εβραίοσ επιχειρθματίασ Λsaac Daniel,  είναι ίςωσ το πλζον 

χαρακτθριςτικό δείγμα αποτφπωςθσ τθσ  κοςμοπολίτικθσ αντίλθψθσ τθσ άνκθσ των 

αρχϊν του προθγοφμενου αιϊνα ςτθν αρχιτεκτονικι. Θ εξαιρετικι του αναπαλαίωςθ 

αναβιϊνει με τον πιο  ζξοχο τρόπο το πνεφμα των πλζων ξακουςτϊν ετϊν τθσ πόλθσ 

ςτον παραδοςιακό τθσ  οικιςμό, όπωσ και το πολιτιςμικό και κοινωνικό μωςαϊκό εκείνθσ 

τθσ περιόδου. Επικράτθςε τθν τελευταία δεκαετία να  

ονομάηεται ςπίτ ι  Χατηιδάκι.  Χτίςτθκε 1890 ωσ Le Grand Maison  και ςτθν πορεία των 130 

ετϊν περίπου ιταν γνωςτό επίςθσ ωσ  Πζγαρο Χαρκοφτςου ι Σικονομικι Εφορία του 

Πεςοπολζμου ι Ψαξιαρχία ι Οζςχθ Αξιωματικϊν Φρουράσ άνκθσ.  

 

 

 

 
 

 «άςπρα πουκάμιςα δίχωσ ραφζσ» 
Ψεκζσ Ξιουτουκλοφ Ππαμπά –  Χζλινο άνκθσ  
Υζμπτθ 14 Λουλίου 2022  
Ϊρα 20.00 Ξενάγθςθ ςτο χϊρο  με αρχαιολόγο τθσ ΕΦΑ Ξάνκθσ  
ϊρα 21.00  «άςπρα πουκάμιςα δίχωσ ραφζσ»  
Διάρκεια :  22.00  
 
Μια ιςυχθ βραδιά του Ιοφλθ ςτο ολόγιομο φεγγάρι, άςπρα πουκάμιςα, δίχωσ 
ραφζσ κι ανζγγιχτα πια … ςτολίηουν ωσ ανάμνθςθ τ ον τουρμπζ. Δυο κουβζντεσ, 
δυο μουςικζσ, δυο ποιιματα ,  ψίκυροι…  μνθμονεφοντασ αυτοφσ ,  τουσ νικθμζνουσ 
…  του ζρωτα, τθσ επανάςταςθσ, τθσ ηωισ…  
 
Σου Μπεντρεντίν τα παλικάρια | Πζρα απ’ τον ορίηοντα κοιτάηανε  |Μ’ άςπρα 
πουκάμιςα δίχωσ ραφζσ  
*…+  
Οι νικθτζσ ςκουπίςανε τα ματωμζνα τουσ ςπακιά |  ςτ’  άςπρα δίχωσ ραφζσ 
πουκάμιςα των νικθμζνων  
 

χετικά με τον τεκζ  

Ο τεκκζσ βρίςκεται ςτθ δυτικι όχκθ τθσ λίμνθσ Βιςτονίδασ , ςτο μζςον μεγάλθσ 

καλλιεργιςιμθσ ζκταςθσ (κζςθ Καλάμι), κοντά ςτο χωριό ζλινο. Από το 

ςυγκρότθμα του τεκκζ ςιμερα ςϊηεται και ζχει αποκαταςτακεί  ο τουρμπζσ 

(μαυςωλείο), ενϊ τα άλλα οικοδομιματα του τεκκζ ζχουν καταςτραφεί. Πρζπει να 

βριςκόταν ςε μαγευτ ικι τοποκεςία, μζςα ςε δάςοσ από φτελιζσ, όπωσ μαρτυροφν 

περιθγθτζσ του 19ου αιϊνα. Ο τουρμπζσ είναι ζνα λικόκτιςτο οκταγωνικό 

οικοδόμθμα με επιμελθμζνθ τοιχοποιΐα από πελεκθτοφσ δόμουσ τθσ περιοχισ, με 

κολωτι οροφι και δφο ειςόδουσ, ςτθν ανατολικι και νότ ια πλευρά του. τον 

κυρίωσ κάλαμο βρίςκεται τάφοσ με κατεςτραμμζνα τα υλικά δομισ του που 

ςκεπάηεται με πράςινα υφάςματα, ενϊ διακρίνονται και μιςοκατεςτραμμζνα 



μπεκταςικά ςφμβολα, όπωσ ο πζλεκυσ και το κιουλάχι (μπεκταςικι μίτρα). τθν 

ανατολικι είςοδο υπάρχει κολωτόσ προκάλαμοσ.     Περιςςότερα: 

http://www.ipet.gr/cultureportalweb/print.php?art icle_id=146&lang=gr&print_m

ode=article  

Χυνδιοργάνωςθ: ΦΕ /  Διμοσ Αβδιρων  /  Εφορεία Αρχαιοτιτων άνκθσ  

 

 

 

Τπαίκριοσ εςπερινόσ  
ςτο Πολφςτυλο Αβδιρων  
 [19.00]  Τπαίκριοσ εςπερινόσ  
Πε φόντο το Κρακικό πζλαγο κα τελεςτεί Εςπερινόσ ςτα ερείπια του Επιςκοπικοφ Ραοφ 
ΥΣΟΩΧΨΩΟΣ,   Λερουργοφντοσ του Χεβαςμιωτάτου Πθτροπολίτου άνκθσ και  
Υερικεωρίου κ .κ .  Υαντελειμωνοσ  και τθ ςυμμετοχι  του Χυλλόγου Λεροψαλτϊν 
Ρ.άνκθσ ¨Γρθγόριοσ ο πρωτοψάλτθσ» με χοράρχθ τον κ .  Λωάννθ Ξατςοφλθ.  
 

χετικά με το  Πολφςτυλο  

 O βυηαντινόσ οικιςμόσ του Υολυςτφλου καταλαμβάνει μικρό τμιμα τθσ αρχαίασ πόλθσ 

των Αβδιρων. Υεριορίηεται  ςτο χαμθλό παρακαλάςςιο γιλοφο, όπου ιταν θ ακρόπολθ 

τθσ αρχαίασ πόλθσ και οριοκετείται από δικό τθσ περίβολο. H βυηαντινι οχφρωςθ 

ακολουκεί ςε γενικζσ γραμμζσ το περίγραμμα του λόφου. H περίμετρόσ τθσ  

υπολογίηεται ςε 800 μ. και κεμελιϊνεται είτε ε πάνω ςτο βράχο ι επάνω ςτο αρχαιότερο 

τείχοσ. Tο πάχοσ τθσ ποικίλλει από 2,40 μ. ζωσ 3,50 μ.,  ανάλογα με το αν το τείχοσ είναι  

απλό, όπωσ ςυμβαίνει ςτθ βόρεια και νότια πλευρά ι διπλό, όπωσ ςυμβαίνει ςτθ 

βορειοδυτικι πλευρά.   Ξατά τόπουσ ενιςχφεται με τετ ράγωνουσ πφργουσ, ενϊ θ 

βορειοδυτικι πλευρά τθσ οχφρωςθσ, που ιταν και πιο ευάλωτθ, ενιςχφεται  με 

προτείχιςμα. Δφο πφλεσ ςτθ βόρεια πλευρά και  μια μικρι πυλίδα ςτθ δυτικι 

εξαςφάλιηαν τθν επικοινωνία τθσ πόλθσ με τον ζξω χϊρο.  … Βόρεια τθσ ακρόπολθσ, ζξω 

από τα τείχθ και κοντά ςτθ δυτικι πφλθ τθσ κλαςικισ οχφρωςθσ των Αβδιρων, ζχουν 

βρεκεί λείψανα του παλαιότερου νεκροταφείου τθσ βυηαντινισ πόλθσ, που 

χρονολογείται πριν από τον 9ο αι.  μ.Χ. Είναι ορατοί αρκετοί από τουσ τάφουσ του, 

κυρίωσ κιβωτιόςχθμοι,  κακϊσ  και θ κοιμθτθριακι τρίκλιτθ βαςιλικι, που παρουςιάηει  

τζςςερισ περιόδουσ λειτουργίασ.     Υεριςςότερα :  

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=5928                

http://www.ipet.gr/cultureportalweb/print.php?article_id=146&lang=gr&print_mode=article
http://www.ipet.gr/cultureportalweb/print.php?article_id=146&lang=gr&print_mode=article
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=5928


υνδιοργάνωςθ:  ΦΕ  / Διμοσ Αβδιρων  /  Λερά Πθτρόπολθ άνκθσ και Υερικεωρίου  / 

Εφορεία Αρχαιοτιτων άνκθσ  

Είςοδοσ ελεφκερθ 

 

 

 

«ζρντιβαν -  Μάνδρα, ςαν παραμφκι»  

τον προςφυγικό οικιςμό Μάνδρα Ξάνκθσ –  πλατεία  

 

υναυλία με τθν «Ορχιςτρα του Φεςτιβάλ Ανατολικισ Μουςικισ τθσ ΦΕΞ»  & 

Ζκκεςθ του υλικοφ από το Αρχείο «ζρντιβαν -  Μάνδρα»   

«Η βροχι ζςβθςε τα χνάρια ςου κι ζμεινε ο απόθχοσ των βθμάτων, ςφινα ςτθ μνιμθ…»  

Υαρουςίαςθ  ςτοιχείων τθσ  ιςτορίασ του προςφυγικοφ οικιςμοφ Χζρντ ιβαν Πικράσ 

Αςίασ –  Πάνδρασ άνκθσ, ζτςι όπωσ αυτά αποκαλφπτονται από  το αρχείο «Χζρντιβαν -  

Πάνδρα»  Χτθ ςυνζχεια   ςυναυλία παραδοςιακισ μουςικισ «Λςτορίεσ από τθν Ανατολι» 

με τθν «Σρχιςτρα του Φεςτιβάλ Ανατολικισ Πουςικισ τθσ Φ.Ε..»   

  Πολιτιςτικόσ φλλογοσ Μάνδρασ Ξάνκθσ  ιδρφκθκε από Πικραςιάτεσ πρόςφυγεσ, του 

χωριοφ Χζρντιβαν τθσ περιφζρειασ Αντάπαηαρ τθσ Βικυνίασ. Χτο πλαίςιο των 

προςπακειϊν για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μελϊν του ςε κζματα που αφοροφν τθ 

διάδοςθ και ςυνζχεια τθσ ιςτορικισ μνιμθσ, ξεκίν θςε μια εκςτρατεία ςυγκζντρωςθσ 

κάκε είδουσ υλικοφ που ςχετίηεται με τθν ιςτορία του οικιςμοφ.  

 

οργάνωςθ:  Πολιτιςτικόσ φλλογοσ Μάνδρασ Ξάνκθσ  -  Διμοσ Αβδιρων,  Ιςτορικό 

λαογραφικό Μουςείο Ξάνκθσ -  ΦΕΞ      

Είςοδοσ ελεφκερθ  

 



 

Αφγουςτοσ     

«Από Αφγουςτο χειμϊνα και από Μάρτθ καλοκαίρι»  

 

 

Ψο όνομά του προζρχεται από τον Σκταβιανό Αφγουςτο, που για να τιμθκεί ωσ 

θγεμόνασ εξ ίςου με τον Λοφλιο Αφγουςτο, τον οποίο και διαδζχτθκε, χρειαηόταν ο μινασ 

να ζχει εξίςου 31 θμζρεσ,  ζτςι ζχει πάρει τθν θμζρα του Ξουτςοφλζβαρου. Ψα επίκετά 

του αποδίδουν το περιεχόμενο του εν αρχι ςε ςχ ζςθ με τθν αφκονία και τθν επάρκεια 

που τον χαρακτθρίηει (τραπεηοφόροσ ) :  λζγεται λοιπόν ςυκολόγοσ   (κακϊσ τα φροφτα και  

τα λαχανικά αφκονοφν, ενϊ ωριμάηουν τα ςταφφλια ( «φκα ο Αφγουςτοσ ςταφφλια, 

τρϊει γλείφοντασ τα χείλια ») .  Πζςω του παροιμιακοφ λόγου αν αδεικνφετα ι  ωσ ο 

καλφτεροσ μινασ του χρόνου: «Αφγουςτε καλζ μου μινα να 'ςουν τρεισ φορζσ το 

χρόνο» ,  «Μακάρι ςαν τον Αφγουςτο να ταν οι μινεσ όλοι ». Διακζτει δε εξαιρετικά 

φεγγάρια:  «Σου Αυγοφςτου το φεγγάρι,  ιλιοσ τθσ θμζρασ μοιάηει »,  «Καλόσ ο ιλιοσ του 

Μαγιοφ, τ ’  Αυγοφςτου το φεγγάρι » .     

 

 

Η Ξάνκθ τθσ πίςτθσ,  τ ων  ε κκλ θςι ϊν,  τ ων  μοναςτ θρι ϊν,  τ ων  μιναρ ζδ ων…  

 

«Ψα 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 οποίε σ αποκτοφν ιδιαίτερο ενδιαφζρον, αφοφ εκφράηουν 

μία δυναμικι με εξαιρετικι εμβζλεια μζςα ςτο χρόνο και παραμζνουν ηωντανζσ 

ςτο παρόν.  



Ψα χριςτιανικά, μουςουλμανικά και εβραϊκά κρθςκευτικά μνθμεία που ζχουν 

διαςωκεί ςτο Ρομό άνκθσ,  τα περιςςότερα από τα οπ οία 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. Υρόκειται για μνθμεία που βρίςκονται ςτο Υολφςτυλο (Άβδθρα -

Ππουλοφςτρα), ςτθν άνκθ (άνκεια) και ςτθ Γενιςζα (Γενιτηζ Λ  Ξαραςοφ).  Δεν 

λείπουν όμωσ μνθμεία και ςτθ βόρεια ορεινι περι οχι του νομοφ, όπου ςιμερα 

κυριαρχοφν τα μουςουλμανικά· αν και διαςϊηονται και ερείπια χριςτιανικϊν 

ναϊν, ςπαράγματα και τεκμιρια τθσ ιςτορικισ πορείασ τθσ περιοχισ.  

Θ μελζτθ των κρθςκευτικϊν μνθμείων του Ρομοφ άνκθσ ζχει ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον γιατί προάγει τθ γνϊςθ μασ για τθν ιςτορία τθσ τζχνθσ του ευρφτερου 

χϊρου τθσ Κράκθσ,  κακϊσ ςτα μνθμεία αυτά αποτυπϊνεται μία πολυκφμαντθ 

ιςτορικι διαδρομι. Υαράλλθλα, αναδεικνφει και άλλεσ παραμζτρουσ πολιτιςτικζσ 

και κρθςκευτικζσ, οι οποίεσ ςχετίηονται με τθ ςυνφπαρ ξθ των κρθςκευτικϊν 

ομάδων ςτθν περιοχι και τθν προςφορά τουσ ςτθν πνευματικι και πολιτιςτικι 

πρόοδο τθσ περιοχισ».  

από τα προλεγόμενα του βιβλίου «Θρθςκευτικά μνθμεία ςτο νομό Ξάνκθσ»  

 

 

 

 

 

ΣΑ ΠΑΝΗΓΤΡΙΑ ΣΟΤ ΑΤΓΟΤΣΟΤ  

ΠΑΝΗΓΤΡΕΙ,  ΓΙΟΡΣΕ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ  

  ΥΑΦΑΞΟΘΧΕΛΧ  ΨΘΧ ΥΑΡΑΓΛΑΧ (2  εβδομάδεσ ςε  όλουσ  τουσ  ναοφσ  ζωσ  

δεκαπενταφγουςτο)  

  ΠΕΨΑΠΣΦΦΩΧΛΧ ΨΣΩ ΧΩΨΘΦΣΧ Ξάνκθσ &  Πόρτο Λάγουσ  (6  ΑΩΓΣΪΧΨΣΩ)  

  ΞΣΛΠΘΧΘ ΚΕΣΨΣΞΣΩ Μονι Αρχαγγελιωτίςςθσ  & Καςτανίτθ (εγκαταλειμμζνο)  

(κουρμπάνι )  & Αγία Σριάδα Μ αγγάνων  (κουρμπάνι )  &  Κάτω Ιωνικοφ  (κουρμπάνι)  &  

Πθγαδίων  &  Σοξοτϊν  (15 ΑΩΓΣΪΧΨΣΩ)  

  ΑΥΣΔΣΧΛΧ ΞΣΛΠΘΧΕΩΧ ΚΕΣΨΣΞΣΩ Παναγίασ τθσ Καλαμοφσ  (23 ΑΩΓΣΪΧΨΣΩ)  

  ΞΣΧΠΑ ΨΣΩ ΑΛΨΩΟΣΩ,  Αγίου Ακαναςίου  & Αγίου Κοςμά Μάνδρασ  &  Αγίου Κοςμά 

Μφκθσ  (24  ΑΩΓΣΪΧΨΣΩ)  

  ΑΓΛΣΩ ΦΑΡΣΩΦΛΣΩ  Γενιςζασ  (παρεκκλιςιο)  & Εραςμίου  (παρεκκλιςιο)  &  Ι .Ν.  

Ακακίςτου Υμνου  (παρεκκλιςιο)  (27 ΑΩΓΣΪΧΨΣΩ)  

  ΥΕΦΛΦΣΦΑ ΕΛΞΣΡΑΧ Ψ ΛΠΛΣΩ ΥΦΣΔΦΣΠΣΩ  Μθτροπολιτικοφ Ναοφ Ξάνκθσ   (βράδυ 28  

ΑΩΓΣΪΧΨΣΩ)  

  ΨΛΠΛΣΩ ΥΦΣΔΦΣΠΣΩ Μθτροπολιτικοφ Ναοφ Ξάνκθσ   &  Εραςμίου & Κυ ψζλθσ  (29  

ΑΩΓΣΪΧΨΣΩ)  

  ΞΑΨΑΚΕΧΘ ΨΛΠΛΑΧ ΗΩΡΘΧ Πεηοφ λασ  (κουρμπάνι )  (31 ΑΩΓΣΪΧΨΣΩ)  



 

επτζμβριοσ  

«Σον επτζμβρθ τα ςταφφλια, τον Οκτϊβρθ τα κουδοφνια »   

 

*…+  Σ Υρ ωτό μθνασ  του  εκ κλθςιας τικοφ  χ ρόνου,  «α ρ χι τ θσ  Λν δίκ του  ιτοι  του  ν ζου ζτουσ »  (κα τά  τα  

εκκλ θςιας τικά  Πθναία  κ αι  Εορτολόγια)  γ ινόταν  με  ευχ ζσ  ( «ε πζςτ θ θ  ε ίς οδ οσ  τ ου  εν ι αυτ οφ » ,  

«ευλ όγθς ον  τ ον  ςτ ζφ αν ον  του  εν ιαυ τοφ ») ,  που  ε πί ςθσ  «κατ ζ πεςαν »  ς τον  λα ό  ωσ  ε κκλ θςιαςτι κι  

χρονολογι κι  ζναρ ξ θ και  γεν ι κϊσ  ωσ  αρχ ι.  Υ .χ .  ς τθν  Ανατολι κι  Κράκ θ το  πρωί  ράντι ηαν  μ ε  

αγιαςμό τα  ς πίτ ια  και  τ α  δίχτυα,  ς θμ ειοδο τικό  τ θσ  ζνα ρξ θσ ,  του  δι αβα τθ ρίου  περ άς μα τ οσ  μ ε  

ςκοπό τθν  ευλό γθ ςθ και  τθν  ευετ θ ρία .  Χτον  Υόντο  παλιά  αυτ ι τ θν  θμ ζρα πρός εχαν  το  « καλό  

ποδα ρικό »,  καλοφςαν  τον  ιερ ζα  να  τουσ  α γιάς ει  τ ο  ςπί τ ι ,  κρ εμοφς αν  κλαδί  τςου γκ ράνια  ςτ θ ν  

εξ ϊπο ρτα  για  τθ  βαςκανί α ·  ςτθ Β ικυνία  τθσ  Πικρα ςίασ  λ ιβάνι ηαν  και  άλειφαν  τ ι σ  πόρτ εσ  μ ε  μζλι ,  

ςχθ μάτι ηαν  ςταυ ρό  με  κό κκινθ μπο γιά ·  ςτ θ Χμφρν θ  ο ι  γυναίκεσ  ευλο γοφςαν  ρόδι  ςτ θν  εκ κλθ ςία  

και  το  ζςπα ηαν  ςτο  ςπίτ ι  γ ια  πλοφτο ,  αφκονί α  κ αι  ευετθ ρία ,  ζνα  ακ όμθ από  τα  πολλά  

καταχφς ματα.  Χτ θν  ιςτο ρι κι Κ ράκ θ το  φκινό πωρο ε ίχε  πάντα  ιδια ίτ ερ θ ς θ μαςία ,  ςθ μειοδο τοφςε  

το  τζλοσ  τ ων  καλο καιριν ϊν  δ ραςτ θ ριοτι των  και  τ ο  μάη εμα τθσ  ςοδ ειάσ ,  ς υνεπϊσ ο  άνκ ρ ωποσ  

ζπρε πε να  διαφυλάξει  ς υμβολικά  και  τε λετου ρ γικά  τθν  καλ ι ζκ βαςθ .  Σ  μινασ  ς θμ ειοδοτ ε ί  

επι πλ ζον  τθ  μ εταβολ ι το υ  καιροφ:  « Αν ίςωσ  β ρζ ξ ει  ο  Σ ρυγθ τισ ,  χ αρ ά ςτ ον  τυρ οκ όμο »,  «Σ ου  

ε πτ ζ μβρ θ οι  β ροχζσ ,  πολ λά κ αλ ά μ ασ  φ ζρν ουν ».  

 

ΣΑ ΠΑΝΗΓΤΡΙΑ ΣΟΤ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  

ΠΑΝΗΓΤΡΕΙ,  ΓΙΟΡΣΕ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ  

  ΓΕΡΕΧΛΣΡ ΚΕΣΨΣΞΣΩ Αβάτου  (κουρμπάνι )  & Κομθνϊν (8 Χεπτεμβρίου)  

  ΑΓΛΩΡ ΚΕΣΥΑΨΣΦΩΡ ΛΩΑΞΕΛΠ ΞΑΛ  ΆΡΡΘΧ Λουτρϊν Θερμϊν  παρεκκλιςιο (9  
Χεπτεμβρίου)  

  ΪΨΩΧΛΧ ΨΛΠΛΣΩ ΧΨΑΩΦΣΩ Θαλαςςιάσ  & Κάτω Καρυόφυτου  &  Λυκοβουνίου  & Νζασ  
Κεςςάνθσ (14 Χεπτεμβρίου)  

  ΑΓΛΑΧ ΕΩΦΘΠΛΑΧ Δαςοχωρίου  (16 Χεπτεμβρίου)  

  ΑΓΛΑΧ ΧΣΦΛΑΧ,  ΕΟΥΛΔΣΧ,  ΥΛΧΨΕΩΧ ΞΑΛ  ΑΓΑΥΘΧ Λουτρϊν Ποταμιάσ  (19 Χεπτεμβρίου)  

  ΑΓΛΣΩ ΕΩΧΨΑΚΛΣΩ ελζρου  παρεκκλιςιο (20 Χεπτεμβρίου)  

  ΑΓΛΣΩ ΛΩΑΡΡΣΩ ΨΣΩ ΚΕΣΟΣΓΣΩ  Θερμϊν  παρεκκλιςιο  (26 Χεπτεμβρίου)  
 

 



 

2-3 πράγματα που ξζρω  για …   

«Λαϊκόσ  πολιτ ιςμόσ των  ελλινων προςφφγων τθσ Μικραςίασ,  τθσ  Ανατολικισ  Θράκθ σ 
και  του  Πόντου»  
Παραςκευ ι 2 επτεμβρίου 20 22 
20.00 Ιςτορικό Λαογραφικό Μουςείο Ξάνκθσ  
Ξφκλοσ διαλζξεων για τον « Ξφκλο του χρόνου ςτον λαϊκό πολιτιςμό των ελλινων 
προςφφγων  τθσ Πικραςίασ ,  τθσ Ανατολικισ Κράκθσ και  του Υόντου» .  Πε τθν Γαρυφαλλιά 
Θεοδωρίδου , Δρ.  Λαογραφίασ ,  Διδάςκουςα ςτο Δθμοκρίτειο  Πανεπιςτιμιο Θράκθσ  
 
 

«Ανατολι, Ανατολι μου»   -  υναυλίεσ  
τθν παλιά πόλθ τθσ Ξάνκθσ  
Χτο  ‘ςτζκι  των Πικραςιατϊν’  φζτοσ  κα ακουςτοφν μουςικζσ τθσ Χμφρνθσ,  ρεμπζτικα,  
ευρωπαϊκά αλλά και  τα δικά μασ τα ‘μερακλιδικα’  όπωσ κάκε χρόνο.  Αλλά και  τα 
εδζςματα που κα προςφερκοφν κα είναι  από ςυνταγζσ παλιζσ των Πικραςιατϊν 
γιαγιάδων μασ,  φτιαγμζνεσ με το μεράκι  των μελϊν μασ.  
Θεατρικι παράςταςθ  με κζμα τθν ιςτορία του ρεμπζτικου,  ξεκινϊντασ από τθν Χμφρνθ 
και  φκάνοντασ ςτον Υειραιά και  τθν Ακινα (1915 -1933) .  Πε πρωτότυπο ςενάριο και  
μουςικι επιλεγμζνθ και  εκτελεςμζνθ από μουςικοφσ του ςυλλόγου μασ.  
Ημζρα μνιμθσ 14 επτεμβρίου :  Φζτοσ ζχουν προγραμματιςτε ί  τριιμερεσ εκδθλϊςεισ οι  
οποίεσ κα ςυμπεριλαμβάνουν ζκκεςθ φωτογραφίασ με κζμα τθν Χμφρνθ και  τθν 
καταςτροφι τθσ ,  ομιλία  από εξαίρετο  ιςτορικό -ερευνθτι  ςχετικά με τθν ζρευνα πάνω ςτο 
τι  οδιγθςε ςτθν καταςτροφι και  τ ι  ακολοφκθςε.  Επίςθσ  ανάγνωςθ αλθκινϊν ιςτ οριϊν 
από ανκρϊπουσ που τα αφθγικθκαν πλαιςιωμζνεσ από Χμυρναίικθ ηωντανι μουςικι .   

 
 

 Άλλεσ δράςεισ του Φεςτιβάλ  
 «Ανατολικι Μου ςικι ςτον αζρα τθσ παλιά πόλθσ» -Ραδιοφωνικά αφιερϊματα  
Ψο Ράδιο Ξάνκθ 93,5 οργανϊνει  κακ’  όλθ τθ διάρκεια του Φεςτιβάλ ζνα αφι ζρωμα ςτθν 
Οόγια Ανατολικι Πουςικι.  
 Χυνεντεφξεισ, ηωντανι μουςικι, αφιερϊματα και εκπομπζσ ςυνκζτουν ζνα εξαιρετικό πρόγραμμα για να 
γνωρίςει κανείσ τθν Ανατολικι μουςικι. Χυντονίηει ο Γιάννθσ Κατςοφλθσ  

 
«ςαν κερινό ςινεμά»   
τθν αυλι με τα χαμάμ  ςτο Λαογραφικό  & Ιςτορικό Μου ςείο  Ξάνκθσ  
Χτθν  αυ λι με τα χαμάμ,  ς’  ζνα ταξίδι  με προβολζσ ταινιϊν και  ντοκιμαντζρ και  με άξονα 
τθ μουςικι.  
Υλθροφορίεσ :  Φιλοπρόοδθ Ζνωςθ άνκθσ -  /  Ψθλ.  25410 25421    –  www.fex.or g.gr  

 
 Παραςτάςεισ  καραγκιόηθ   από το  ΘΡΑΚΙΚΟ  ΘΕΑΣΡΟ  ΚΙΩΝ του  Γ ΙΑΝΝΗ ΒΟΤΛΣΙΔΗ  
Φιγοφρεσ  ςκθνικά  Γεωργία  Γ ιαννοποφλου.  Ξαι   ςτα  δυό  ζργα  ηωντανι  μουςικι  και   
κα  ευχαριςτθκείτε     μικροί   μεγάλοι ,   τθν  παράςταςθ.   ΨΦΕΑΨΕ….!! !! ! !!  

 

 
Εκκζςεισ 

 

Διάρκεια εκκζςεων  3-10 επτεμβρίου  

 

"Definitions I :  How to Build a Home" ατομικι ζκκεςθ τθσ Ακθνάσ 

Κανελλοποφλου  

εικαςτικι εγκατάςταςθ -  βίντεο  

 Λαογραφικό Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ & ςτθν αυλι με τα Χαμάμ  

Θ εικας τικι  ε γκα τάςτας θ D ef in i t io ns  I :  How t o  Bui l d  a  Hom e είναι  μια  

πλατφό ρμα για  τ θ  διατ ιρ θςθ  γλ ωςςι κϊν  ςτο ιχ είων  και  λζ ξε ων,  που κα  μπο ρ οφςαν  να  δομ ιςουν  

http://www.fex.org.gr/


εννοιολογικά  ζνα  ς πίτ ι .  Ψο  ζργο  αναφ ζρ εται  ςτον  προς διορις μό  του  διαχ ρο νικοφ  προβλ ι ματοσ  

τθσ  μετανάς τευς θσ ,  κ ζτον τασ  ωσ  κ ριτ ιριο  ευ θμ ερία σ  ι  μ θ το  ποςος τό  πλ ιρ ω ςθσ  τ ων  εννοιϊν  που  

αναφζρονται  και  ςτοχ εφ ει  ςτ θν  αρ χειακ ι κατα γρ αφι τ θσ  ν τοπιολαλιάσ  τ ων  μ ετανας τϊν και  

προς φφγων.   

Θ Ακθνά Ξαν ελλοποφλο υ,  αξ ιοποιϊντασ  το  ερ ε υνθτικό  αρ χειακό  υλικό  που ξεκίν θς ε να  

ςυγκ εντ ρϊν ει  ςτο  πλαίςι ο  τθσ  At h en s  B i e n nal e  5 to6:  Omo noia ,  δ θ μιου ρ γε ί  μια  εγκατά ςτας θ  

παρακ ζτοντασ  ο πτικοα κουςτικζ σ  μαρτυ ρίεσ  μ εταν αςτϊν και  προ ςφφγων κα ι  πραγματο ποιϊν τασ  

μια  ςυμ με τοχικ ι p erfo rma nce  για  ςυ γκ ζντρ ως θ ν ζου αρχεια κοφ υλικοφ.  

Σργάν ως θ:  ΦΕΞ |  Μ ικ ρι πιν ακ οκι κθ τθσ  ΦΕ Ξ|   φ λλο γ οσ  Μικρα ςια τϊ ν Ν.  Ξά νκθσ  

 

------------------  ο -----------------  

 

«Μικρι Πινακοκικθ τθσ ΦΕΞ» 70 χρόνια ΦΕΞ  

πίτι Πολιτιςμοφ τθσ ΦΕΞ   

Γιορτάηον τασ  τα  70  τ θσ  χ ρ όνια  θ  ΦΕ  πα ρουςιάη ει  ζ να  μζ ροσ  α πό  τ θ ςυλλο γι τθσ  « Πικρ ισ  

πινακοκ ικ θσ  τθσ  ΦΕ ».  Ψα  ζρ γα  ζχουν  δω ριςτ εί  ς τθ  ΦΕ από  ζλλ θνεσ  

και  ξ ζνουσ  καλλι τζχν εσ .   

χ ετ ικ ά με  τ α ε ικ αςτι κά  ςτ θ ΦΕ Ξ  
Από τ θν  ίδ ρυς ι τ θσ  θ  ΦΕΞ  (1952)  φιλ οξεν εί  ανκ ρϊ πο υσ  τ ων  ε ικ αςτι κϊν  

ςτθν  πόλ θ κ αι  ορ γανϊν ε ι  εκκ ζςεισ  κ αι  δ ι αλζ ξ εισ .   Από τ ο 2 005 πι ο 

ςυςτ θμ ατι κά κ αι  ςε  ς υνερ γα ςία με  τ θν  ιςτ ορι κό τ ζχν θσ  κ αι  

μ ουςει ολ όγο  Κι κι  Χ ριςτ οδ οφλ ου,  ορ γάν ως ε και  παρ ουςί ας ε ,  τ ον  

ε ικ αςτι κό  περί πατ ο ς τθν  παλιά  πόλ θ τθσ  Ξ άνκ θσ .  Περις ςότε ρεσ  α πό 70  ε κκζς εισ  ς θ μ αντικ ϊν  

Ελλινων κ αι  ξ ζνων  κ αλλιτ εχνϊν ζ χ ουν  πρ α γμα τ οποι θκεί  ς τθν  πόλθ μασ .  Αποτ ζλες μ α αυτ ϊν των  

δρ άς εων ζν α πολφ  πλ οφςι ο ε ικ αςτι κό  α ρχ είο  (κ ατ άλ ογοι  –  α φίςεσ  –  πρ οςκλ ις εισ  –  κ είμ ενα )   κ α ι  

μια  ςυλλ ογι  ε ξαι ρε τ ικϊν  ζρ γων,  που  πα ρου ςιά ηετ αι  ςτ θ Πι κρ ι Υινακο κι κθ τθ σ  ΦΕ .  

Οργά νωςθ:  ΦΕΞ .   Είςο δοσ  Ελεφκε ρ θ  

 

------------------  ο -----------------  
 

Περιοδικι ζκκεςθ  «Η άφιξθ κι εγκατάςταςθ των προςφφγων ςτο Ν. Ξάνκθσ»    

Λαογραφικό Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ  

 Θ ζ κκε ςθ περιλα μβάνει :  

  Ωλικό  από  τ ι σ  ςυλλο γζσ  κα ι  τα  αρχ εία  του  Πους είου  με  ςτο ιχ εία ,  
ο ικονομικά ,  επα γγε λματι κ ά ,  κακθ με ρινι σ  η ω ισ ,  κ ρθ ςκευτι κι σ  λατ ρείασ  κλ π,  
των  προςφφ γων που ε γκατ αςτάκθ καν  ςτ θν  άνκθ    

  Ban n er s   με  κ είμ ενα,  φ ωτ ογραφί εσ  και  η ωγραφικά  ζ ργα  που 
πε ρι γράφουν  τθν  ά φιξ θ κ ι  ε γκατάς τας θ τ ων  προς φφ γων  ςτο  Ρ.  άνκ θσ »  

  Χάρτ εσ  που πε ριγράφουν  τθν  άφι ξθ  κ ι  ε γκατάς τας θ των  προςφφ γων ςτο  Ρ.  ά νκθσ  τ ι σ  
καταγω γζσ  τουσ  και  τον  τό πο  προ ζλευς θσ  τουσ .   

  Αναγν ως τι ριο  (χ ϊροσ  ςτο ν  εκκ εςιακό  χϊ ρο με  β ιβλί α  όπου μπο ρεί  ο  κακ ζνασ  να  ζχει  
πρός βαςθ  και  να  διαβάη ει  περιςςό τε ρα ςτοι χεία  ς χε τ ικά  μ ε  το  κ ζμα μασ)  

Επιμ ζλεια  –  Χχ ε διαςμόσ  -  Ωλοποίθς θ:  ανκό πουλοσ  Υαςχάλθσ  (ςκ θνοκζ τθ σ) ,  Λ ς ιδϊ ρα Βουλκί δου 

(β ιβλιοκθκονό μοσ -α ρχειον όμοσ) ,  Ξ ωνςταν τίνοσ  Βλάχ οσ  (φιλόλογοσ -γλ ωςςολό γοσ) ,  Χ ταυροφλα 

Ανζς τθ  ( Λς τορικόσ) ,  Γα ρυφ αλλιά  Κεοδ ωρί δου ( Διδάκ τωρ  Οαο γραφίασ ) .  

Οργάνωςθ: Λαογραφικό & Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ | φλλογοσ Μικραςιατϊν Ν.  

Ξάνκθσ  

 
------------------  ο -----------------  

 

ζκκεςθ  «Αρχείο Νεότερθσ Ιςτορίασ Ξάνκθσ»   & Βιβλιοκικθ «Θωμάσ 

Εξάρχου»  70 χρόνια ΦΕΞ  



Λαογραφικό Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ  
Θ ΦΕ από  το  19 52,  τ θν  εποχ ι ίδ ρυς ι τ θσ ,  ςυ γκ εντρϊν ει  το  

«υλικό  τ θσ  μνι μθ σ  ςτο  χ ϊ ρο τθσ  άνκθ σ»,  προςπα κ ϊντασ  να   

ςυμ πυκνϊ ςει  τθν  πολι τ ιςτ ικι κλθ ρονομιά  ς ε  μια  χ ρ ονολογικι  

ακολουκία ,  ςαν  οδθ γό -κ ϊ δικα,  γ ια  να  γίν ει  με  τ θ  ςειρά  τ θσ  

μαρτυ ρία  προσ  κλ θρο δότθ ςθ.  

Υεριλα μβάνει  ε ξα ιρε τ ικά  *προ πολε μικά +   αρχεί α .  Πζροσ  

αυτϊν ζχ ει  ψθφιο ποιθ κεί  κα ι  τεκμ θρι ωκ εί  και  πα ρουςιάηε ται  ςτο  «Β ΑΦΨΑΟΑΠ ΛΔ Λ» αρ χεία  και  

ςυλλογζ σ  ςτ θν  ο κόνθ μασ .         

Βιβ λιοκικθ  -  Ις τορ ία Θρ ά κθσ  -  Ξ ά νκθσ          

Θ Κεμα τικ ι αυτ ι β ιβλιοκ ι κθ ε ίναι  απο τζ λ ες μα τ ων  δράς εων τθ σ  ΦΕ  από  το  1952,  μ ε  δω ρε ζσ  και   

πε ριλαμβάν ει  εξα ιρ ετ ι κζσ  εκ δός εισ  ς χετ ι κά  με  τ θ ν  τοπι κι  ιςτο ρία .   Αφιε ρω μζν θ ς τον  Κ ωμά  

Εξάρχου,  τον  ακοφ ραςτο  ε ρευν θτ ι μασ .   

Τλ ε σ  ο ι  ε κ δ θ λ ϊ ς ε ισ  ε ί ν α ι  μ ε  κρ α τ ι ς ε ισ  ς τ ο  τ θ λ ζ φ ω ν ο  2 5 4 1 0 2 5 4 2 1  ι  μ ε  m a i l  ς τ ο  fexorg@otenet.gr  

Οργάνωςθ: Φ ΕΞ | Λαογραφικό  & Ιςτορικό  Μου ςείο  Ξάνκθσ  

 

------------------  ο -----------------  

 

Ζκκεςθ – Παρουςίαςθ «Παράδοςθ και ιςτορία τθσ Ξάνκθσ» - 70 

χρόνια ΦΕΞ  

Λαογραφικό Ιςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ  

* . . +  Θ  Φιλο πρόοδοσ  Ζν ως θ άνκθσ  και  θ  ιςτορία ,  όπωσ και  θ   Οαογραφίασ  τθσ  περιοχ ισ  ε ίναι  

άρρ θκτα  δ εμ ζνεσ  α πό  τ θν  ίδρυς θ τθσ  ίδ ια  τ θσ  Ζν ως θσ.   Γ ια  τ θν  εφαρ μογι  του  προγράμ ματόσ  τ θσ ,  

θ  ΦΕ  ίδ ρυς ε το  19 55,  μ ετά  α πό  τρία  μόλισ  χρόνι α  παρου ςίασ  του  

ςωμα τείου,  τ θ  Οαογραφικ ι Εφορ εία  τ θσ  , …+  

Φζτοσ  γιο ρτάηον τασ  τα  7 0  χ ρόνια  προςφο ράσ,  ζχε ι  δ θμιουρ γις εισ  

γ ια  τ θν  παρά δος θ και  τθν  ιςτορία :   

Ι  .  Πα ρά δ οςθ  ςτθ  Φ ΕΞ  

1.  ΟΑΣ ΓΦΑΦΛΞΘ  ΕΦΣΦΕΛ Α ……  ςελ    
2 .  ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣ ΞΕ ΡΨΦΣ ΨΣΩ ΠΣΩΧΕΛΣΩ  «Ξα τίνα  Βζικου  

Χε ραμ ζτ θ»   
3 .  Π ΣΩ ΧΕ Λ Σ   * 19 75  Ο α ογ ρ αφ ι κ ό  Π ο υς ε ί ο   ά νκ θσ +  
4 .  ΧΩ ΟΟ Σ ΓΕ Χ      
5 .  ΒΛΒ Ο Λ Σ Κ ΘΞ Θ  Ο α ογ ρ αφ ί α σ   

 

Ι Ι .  Ις τορ ία ς τθ  ΦΕΞ  

1.  ΠΣΩΧΕΛΣ   …νζο  τ μι μα  *2 010 Ις τορ ικό  Λ α ογ ρ αφ ικ ό  Μο υς ε ί ο  Ξ ά νκ θσ ]     
[ Κ α τ ά λ ογ οσ  τ ο υ  μ ου ς ε ί ου  *  Ε κπ α ι δ ε υ τ ικά  π ρ ογ ρ ά μ μ α τ α  τ ο υ  μ ου ς ε ί ου   *  Σ ο  π α ρ ά ρ τ θ μ α  τ ο υ  

μ ου ς ε ί ου  Ι  « Κ α π ν Α π οκ θ κ θ  Φ Ε Ξ »    *   Σ ο  Π α ρ ά ρ τ θ μ α  τ ου  Μ ου ς ε ί ου  Ι Ι  « Μ ά ρ ιοσ  Λά η ι οσ »  *  Κ α φ ζ  

Μ ου ς ε ί ου *  Π ω λ θ τ ι ρ ι ο ]  

2.  ΣΥΛΑΡ     *  θ  ομά δα προ φορικ ισ  ιςτο ρίασ+    
3 .  ΑΦΧΕΛ Α  *φάκ ελοσ  τοπι κι  ι ςτορία+             
4 .  ΕΦΓΑς τθ ριο  ΓΦΑΦΘΧ . *  Ξζν τρο  ψ θφιο ποίθ ςθσ  τε κμ θ ρ ίωςθσ +   
5 .  ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΘ  "Κ ωμάσ  Εξάρ χου"    *  Λς τορία  Κ ράκ θσ  –  άνκθσ+          
6 .  ΔΦΑΧΕΛ Χ  . . . . . . .  *ε κκ ζςεισ  –  διαλζξ εισ  –  πα ρουςιάςεισ  -  προβολζ σ ]   
7 .  ΕΞΥΑΛ ΔΕΩΨ ΛΞ Α  & -  ΕΦΕΩΡΘ ΨΛΞΑ ΥΦΣΓΦ ΑΠ Π ΑΨΑ  
8 .  «Β ΑΦΨΑΟΑΠΛ ΔΛ » αρ χεία  κα ι  ςυλλογζσ  ς τθν  οκόνθ  μα σ        
Οργά νωςθ:  ΦΕΞ  |  Λα ογρ α φικ ό & Ις τορ ικό Μ ου ςε ίο Ξά νκθσ |  Διμ οσ  Ξ ά νκθσ  
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υμμετζχουν   

 

Σργάνωςθ :  Φ Λ ΟΣΥΦ ΣΣΔΘ ΖΡΩΧΘ ΑΡΚΘΧ  

Σργάνωςθ παραγωγισ: Χφλλογοσ Πικραςιατϊν Ρ. άνκθσ «Αλθςμόνθτεσ 
Υατρίδεσ»  
 
ΧΩΡΔΛ ΣΦΓΑ ΡΩΨΕΧ ΥΕΦΛ ΦΕΦΕΛΑ ΑΡΑΨΣΟΛ ΞΘΧ ΠΑ ΞΕΔΣΡΛ ΑΧ  ΞΑΛ  ΚΦ ΑΞΘΧ  -  ΥΕΦΛ ΦΕΦΕΛΑ ΞΘ 

ΕΡΣΨ ΘΨΑ ΑΡΚΘΧ | Λερά Πθτρόπολθ άνκθσ και Υερικεωρίου  

ΩΥΣΧΨ ΘΦΛ Θ :  ΔΗ ΜΟ ΞΑ ΝΘΗ  /  ΔΗ ΜΟ ΑΒΔΗ ΡΩ Ν  /  ΕΦΟΡΕ ΙΑ ΑΡΧ ΑΙΟΣΗ ΣΩΝ ΞΑ ΝΘΗ /  

Α/ΘΜΙΑ   ΕΚΠ/Η  Ν.  ΞΑ ΝΘΗ -  ΕΠΙΣΡΟΠ Η ΜΑ ΘΗΣΙΚΩ Ν ΚΑ ΣΑ ΚΗ ΝΩ ΕΩ Ν «ΣΑ ΑΡΧΑΙΑ 

ΆΒΔΗΡΑ»    

 

 

Υλθροφο ρίεσ  γ ια  ςυμ με το χι & χο ρθ γικ ι υ πος τι ριξ θ :  Υαςχάλ θσ  ανκό πουλοσ ,  Διευκυν τισ  ΦΕ   
 

Φιλοπ ρόο δθ  Ζ ν ωςθ Ξ ά νκθσ  / π ο λ ι τ ι ς τ ι κ ό  δ ί κ τ υ ο   ά ν κ θ σ  

ΙΣΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΞΑΝΘΗ Αν τ ί κ α  7 ,  6 7 1 3 2   ά ν κ θ  Ψ θ λ . :  2 5 41 0 

2542 1    fexanthis@gmai l .com       fexorg@otenet.gr         www.fex.or g.gr    
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