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Είναι ο μοναδικός φορέας στην βόρεια Ελλάδα που δίχως πάγια κρατική υποστήριξη συνεχίζει  
να λειτουργεί σε τρία εξαιρετικά κτήρια, έχει περισσότερα από 900 μέλη που συμμετέχουν σε δράσεις  
των 30 ομάδων, των 24 εργαστηρίων και των 54 τμημάτων τους. Κατόρθωσε να δημιουργήσει 
τις υποδομές, τόσο για την ομαλή, συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία του Λαογραφικού και Ιστορικού 
Μουσείου Ξάνθης, όσο και για την ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων που 
οργανώνει για το κοινό της ευρύτερης περιοχής.

Οργανώνει στην Ξάνθη 9 κινηματογραφικά φεστιβάλ, 5 μουσικά φεστιβάλ, παρουσιάσεις για το βιβλίο  
και την τέχνη με περισσότερες από 300 εκδηλώσεις το χρόνο. Μια σύνοψη της ΦΕΞ, δηλαδή της πολιτιστικής 
δράσης στην Ξάνθη, έχετε στα χέρια σας με το πρόγραμμα του πολιτιστικού ημερολογίου 2022.

Η ΦΕΞ είναι ο σύγχρονος φορέας πολιτισμού  
όπου οι κάτοικοι της περιοχής διεκδικούν 
την ποιότητα ζωής τους
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Αναλάβαμε την ΦΕΞ το 2018 γιγαντωμένη από τους προκατόχους μας.
Τρία παραδοσιακά κτήρια, δυο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα,  

το ιστορικό λαογραφικό μουσείο (το μοναδικό) της πόλης και πάνω  
από είκοσι εργαστήρια (πενηντατέσσερα τμήματα) με οκτακόσια μέλη  

και πολυάριθμες εκδηλώσεις να δίνουν τον «τόνο» του πολιτισμού στη Ξάνθη.

Ο σύλλογος αποτελεί σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα  
σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με δίκτυο συνεργατών και καλλιτεχνών 

απ’ όλη την Ελλάδα στη μουσική, τα εικαστικά, το θέατρο και τον κινηματογράφο…

Προτεραιότητα σαν νέο διοικητικό θέσαμε τη δημιουργία δομών για τη  
λειτουργία του συλλόγου σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές (νομικές - οικονομικές)  

που επιτάσσει η νέα πραγματικότητα, ενώ παράλληλα θελήσαμε να ξανασυστήσουμε  
τον σύλλογο στην πόλη, μέσα από ένα «σύγχρονο» αποτύπωμα.

 
Η σύνδεση με τον ψηφιακό κόσμο κρίθηκε απαραίτητη  

και η ψηφιοποίηση του πλούσιου αρχείου παράλληλα με τη δυνατότητα  
ψηφιακής ξενάγησής του μουσείου, μπήκαν στην κορυφή της λίστας. Επιπλέον,  

θελήσαμε η αυλή του μουσείου, ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της πόλης,  
να αποτελέσει σημείο συνάντησης και ξεκούρασης των Ξανθιωτών και των επισκεπτών.

 
Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει, τα πρώτα βασικά βήματα έγιναν και αισιοδοξούμε  
πως η συνέχεια θα μας εκπλήσσει το ίδιο ευχάριστα. Εύχομαι δύναμη, κουράγιο  
σε όλους όσους μαγεύονται και συνεχίζουν να προσφέρουν και να συμμετέχουν  

σε όσα η ΦΕΞ μπορεί να εκπληρώσει για την Ξάνθη. Τα επόμενα 70χρόνια  
ας είναι το ίδιο δημιουργικά και περισσότερο συμμετοχικά για όλους...

Τσότσος Απόστολος 
Πρόεδρος ΦΕΞ

Σημ. Κι όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές, άνθρωποι που πρόσφεραν πάρα πολλά, προβάλλονται λιγότερο  
ή και καθόλου. Δεν παραλείψαμε ηθελημένα κανέναν. Σε όσους λοιπόν συμμετείχαν με οποιοδήποτε τρόπο 

 το στίγμα τους παραμένει ζωντανό και είναι παράδειγμα για τα νέα μέλη και τους φίλους της ΦΕΞ.



Η ΦΕΞ απευθύνεται πρώτα
σ’ αυτούς που δεν γνωρίζουν τίποτα, 
σ’ όσους γνωρίζουν κάτι,
και τελευταία σε όσους γνωρίζουν πολλά και ενδιαφέρονται ειδικά,
απευθύνεται στο νου και την καρδιά της τοπικής κοινωνίας και προσωπικά στον καθένα μας,  
με ονόματα και επώνυμα, και στους επισκέπτες της πόλης μέσω του Μουσείου.
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«…Με το πέρασμα του χρόνου τα πράγματα μαλακώνουν, γλυκαίνουν.  
Καταστροφές, δράματα, θάνατοι, σεισμοί, πόλεμοι, βασανιστήρια, αρρώστιες. 

Και δεν είναι πού τα ξεχνάς. Όχι. Απεναντίας είναι πού τα θυμάσαι,  
τ' αναπολείς, τα φέρνεις πίσω ευγενισμένα, γενικευμένα, αχνισμένα απ' την 

ανάσα του αιώνιου, σφραγισμένα μ' ένα χαμόγελο, όπως τα ερείπια αρχαίων 
ναών, τ' ακρωτηριασμένα αγάλματα, τα πήλινα κτερίσματα κι αναθήματα  

ή τα γδαρμένα ψηφιδωτά. Είναι προπάντων που τα είδες και τα είπες.  
Τα είδες όχι πια σ' έναν χώρο ατομικό, σ' ένα δωμάτιο μ' ένα ξέστρωτο κρεβάτι 

κι έναν ραγισμένο καθρέφτη, αλλά σ' έναν χώρο ασύνορο, μέσα σ' έναν  
καθολικό νόμο μακρινής επαναλαμβανόμενης ιστορίας, του αέναου μύθου.  

Και τα είπες όχι σαν ένα προσωπικό σου επεισόδιο (το πιο προσωπικό),  
αλλά σαν γεγονός ενός άλλου, ενός τρίτου, και όλων μας.  

Ένα χαμόγελο επιστέγασμα»

Γιάννης Ρίτσος 
"Μορφές Χαμόγελου" 
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Η αφετηρία είναι το 1952, η χρονιά που  ιδρύθηκε 
η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης. Ήταν η σκληρή  επο-
χή, τα πρώτα χρόνια μετά τη λήξη ενός δεκάχρονου 
πολέμου. Παγκόσμιος, αντίσταση, εμφύλιος. Τα πάθη 
οξυμένα, τα ερείπια στην Ξάνθη σωρός, ούτε ίχνος 
από ανοικοδόμηση. Μια ατμόσφαιρα πέρα για πέρα 
αντιπνευματική. Ανύπαρκτος κάθε φορέας πνευματι-
κής ή εκπολιτιστικής δραστηριότητας. Ούτε, φυσικά, 
συναυλία ή έκθεση. Τα Άβδηρα και ο Δημόκριτος δεν 
είχαν ακόμη ανακαλυφθεί από τους Ξανθιώτες.

Λίγοι άνθρωποι που οι ανησυχίες τους ήταν μεγάλες, 
άλλοι με σημειώματα τους σ’ εφημερίδες, άλλοι σε συ-
ζητήσεις μεταξύ τους, επισήμαιναν την ανάγκη να βγει 
η πόλη μας από το τέλμα όπου βούλιαζε.

Την πρωτοβουλία πήραν τρεις εκφραστές της ανάγκης 
αυτής και στο κάλεσμα τους ανταποκρίθηκαν εικοσιτέσ-
σερις Ξανθιώτες, που συγκεντρώθηκαν και έβαλαν την 
υπογραφή τους κάτω από το ιδρυτικό καταστατικό της 
Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης. Ο συντάκτης του κατα-
στατικού εκείνου, φρόντισε και δημιούργησε με τα άρ-
θρα του ένα τέτοιο πλαίσιο, ώστε παρόλο που πέρασε 
ένα τέταρτο του αιώνα από τότε, η Φ.Ε.Ξ. έχει πάντα τη 
δυνατότητα ν’ ανανεώνεται.

Έτσι, με την ίδρυση της η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης, 
γεμάτη ακμή και ζωντάνια, αμέσως δραστηριοποιή-

θηκε σε ποικίλους τομείς. Και στα πέντε της χρόνια, 
με 250 μέλη Ξανθιώτες, ακριβώς πριν είκοσι χρόνια 
τέτοιες μέρες, σημειώνει το σταθμό που υπαινίχθη-
καν στην αρχή. Δίνει στην κυκλοφορία μία έκδοση 
της, που ο χρόνος  που πέρασε την έκανε μνημειακή. 
Ήταν το «Αναμνηστικό Λεύκωμα για τα πεντάχρονα 
της Φ.Ε.Ξ., αφιερωμένο στα 38 χρόνια ελεύθερης 
ζωής της Ξάνθης».

Μέσα στις σελίδες του υπάρχει ένας απολογισμός 
δραστηριότητας του Σωματίου για τα πέντε χρόνια 
που είχαν περάσει από την ίδρυση του, κι ακόμη ιστο-
ρικά και λαογραφικά στοιχεία της Ξάνθης και τέλος 
δείγματα λογοτεχνικής εργασίας Ξανθιωτών.

Στο  προλογικό σημείωμα εκφραζόταν η ευχή «το 
Λεύκωμα ν’ αποτελέσει το θεμέλιο μιας νέας ανό-
δου του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου της 
Ξάνθης».

Αποτελεί αντικείμενο μιας ειδικής έρευνας, το αν οι 
προσδοκίες εκείνων που έβγαζαν το «Λεύκωμα» του 
1958, αλλά και το αν οι οραματισμοί των ιδρυτών του 
1952 δικαιώθηκαν, όπως επίσης και η αξιολόγηση 
των όσων επιτελέστηκαν μέσα στα εικοσιπέντε χρόνια 
ζωής της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης. […]  

Στ. Ιωαννίδης, 1977

25 ΧΡΟΝIA ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
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Η τελευταία μεγάλη περιπέτεια της πόλης έλαβε χώρα 
στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου, όταν οι Γερμανοί την 
παραχώρησαν στη Βουλγαρία. Τα τεσσεράμισι χρόνια 
της βουλγαρικής κατοχής ήταν από τις πιο σκοτεινές 
περιόδους στην ιστορία της. Το ελληνικό στοιχείο 
διασκορπίστηκε, τα σχολεία έκλεισαν, ενώ στο ξένο 
στοιχείο παραδόθηκε - εκτός από τις υπηρεσίες - το 
μεγαλύτερο μέρος των καταστημάτων της πόλης.

Η Ξάνθη θα αναζητήσει την συνταγή της ανασυγκρό-
τησης του 1920.  Δημογραφική ενίσχυση, οικονομικά 
κίνητρα και ξανά καπνός…  

Μετά τον εμφύλιο όμως τα χρήματα από  
τον καπνό με τα οποία η Ξάνθη γνώρισε την  
τεράστια ανάπτυξη, έχουν γίνει καπνός

κι' αυτό γιατί η οικονομική, και όχι μόνο, καταστροφή 
είναι τώρα σε όλη την επικράτεια. Το μετεμφυλιακό 
κλίμα, ο «κίνδυνος εξ Ανατολάς», οι δημεύσεις, οι μπά-
ρες… είναι φοβίες που θα οδηγήσουν σε ανισότητες. 

Η ΦΕΞ στην Ιστορία της Ξάνθης

Ο νόμος του 1953 που υποχρέωνε τους καπνεργάτες 
σε ομαδική έξοδο από το επάγγελμά τους, θα τους 
οδηγήσει στη μετανάστευση. 

Η Θράκη θα χαρακτηριστεί μία από τις φτωχότερες 
περιοχές της Ευρώπης μαζί με την Ήπειρο, με ανύ-
παρκτο αναπτυξιακό πλάνο και θα μετατραπεί σε 
δυσμενή μετάθεση, με εφιάλτη τον Έβρο (Σουφλί, 
Διδυμότειχο, Ορεστιάδα). 

Οι μεγάλες υποδομές της Ξάνθης στην υγεία, στην 
εκπαίδευση, στον πολιτισμό και την οικονομία έχουν 
υποστεί μεγάλες ζημιές. Η μεταπολεμική Ξάνθη 
μετατράπηκε σε μια τυπική μικρή πόλη της ελληνικής 
επαρχίας. Η παλιά αίγλη δεν θα επανέλθει  

Για αρκετά χρόνια η Ξάνθη θα παραμείνει ένα προ-
πολεμικό ιδανικό σκηνικό, για τα γυρίσματα ταινιών. 
Η ζωή με αργούς ρυθμούς αναζητά διευκολύνσεις. 
Δημόσια έργα που θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο 
των ξανθιωτών.

1950, στη Μεταπολεμική Ξάνθη
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Μια Ακτίνα Φωτός στη Μεταπολεμική Ξάνθη 

Ακόμη και στην καρδιά του χειμώνα έρχονται κάποιες μέρες φωτεινές, 
λιόλουστες σπιτίσιες. Τις στέλνει ο καλός θεός

Οι αστικοί θεσμοί της Ξάνθης που την προφύλαξαν 
αλλά κυρίως προκάλεσαν τη γρήγορη ανάκαμψη της 
πόλης, θα προσπαθήσουν να ενεργοποιηθούν ξανά. 
Οι δομές που θεμελιώθηκαν στο μεταίχμιο των δύο 
αιώνων (19ου και 20ου), έθεσαν τις βάσεις για ότι συ-
νεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Τα σωματεία έγιναν παρέες, οι παρέες σύλλογοι, οι 
σύλλογοι οργανισμοί που συμμετέχουν ακόμη ενεργά 
σε κάθε είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες της 
κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης. Κυρίως 
όμως, οι δωρεές και η υποδομή που πραγματοποίησαν 
οι μεγαλέμποροι της αστικής τάξης στην Ξάνθη, 
δεν έγινε έρμαιο του νεοπλουτισμού όπως συχνά 
συμβαίνει

Το 1952 μια παρέα φίλων μετά από συζητήσεις θα 
αποφασίσει την δημιουργία ενός φορέα. Σκοπός 
τους η δημιουργία των «Άλλων βασικών Υποδο-
μών». Η ΦΕΞ ιδρύθηκε ώστε να διαδραματίζει έναν  

συμπληρωματικό ρόλο στις υποδομές του κράτους 
με τις «άλλες βασικές υποδομές». Έτσι δίχως να γί-
νεται εριστική, αυτή η ομάδα ανθρώπων πρότεινε και 
υλοποίησε παράλληλα με τις δημοτικές και κυβερ-
νητικές δράσεις, άλλες δομές για την ποιότητα ζωής. 
(Βιβλιοθήκη - Μουσείο - πολιτιστικούς θεσμούς κ.ά.).

Η ΦΕΞ είναι μια πραγματική ένωση που περιλαμ-
βάνει στους κόλπους της περισσότερους από 20 
«διαφορετικούς συλλόγους» και μεμονωμένες 
προσωπικότητες που είναι διατεθειμένοι όλοι τους 
να συνεισφέρουν στο σύνολο. Έχουν αποδεχθεί το 
πλάνο συνεργασίας - οργάνωσης των δράσεων - δια-
χείρισης χώρων και υποδομών τους σε ένα κοινό πια 
πλαίσιο, που ακόμη κι αν και ο καθένας υποστηρίζει 
τον τομέα ενδιαφέροντός του, το αποτέλεσμα είναι 
ένα σύνολο πολλών δράσεων με κοινή στρατηγική. 
Είναι ίσως από τις πιο ενδιαφέρουσες συνυπάρξεις, 
ως δομή στην ελληνική πραγματικότητα.
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Η σημερινή μας εκδήλωση συνδέεται με τρεις επε-
τείους. Πρώτα πρώτα, με' τα 35 χρόνια δημιουργικής 
ερευνάς του φιλοξενουμένου μας, πού τόσο πρόθυμα 
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μας.

Έπειτα, με' την επέτειο της απελευθερώσεως της 
Ξάνθης, πού αύριο αρχίζουν οι επίσημες εκδηλώσεις 
της. Και τέλος, με' τα είκοσι χρόνια της Φ.Ε.Ξ. Διότι 
πράγματι, αυτόν το μήνα ή Φ.Ε.Ξ. εισέρχεται στην τρί-
τη δεκαετία της ζωής της.

Ή πρώτη επέτειος γιορτάστηκε, όπως θα πούμε σε λίγο, 
από αρμοδιότερα πρόσωπα και οργανισμούς.Τη δεύτε-
ρη, κάθε χρόνο έχουμε την ευκαιρία να την τιμούμε. 
Τα είκοσι χρόνια όμως ενός επαρχιακού πνευματικού 
σωματείου είναι ένα γεγονός, πού στον τόπο μας εδώ, 
πρώτη φορά δίνεται ή ευκαιρία να το πανηγυρίσουμε, 
αλλά και σε' πανελλήνια κλίμακα - τουλάχιστον για την 
επαρχία - δεν συναντιέται πολύ συχνά.

Ή Φιλοπρόοδος Ένωσις Ξάνθης, από την άνοιξη ακόμα, 
είχε αποφασίσει μια σειρά από εκδηλώσεις εντελώς 
πρωτότυπες και υψηλής κλάσεως για να γιορτάσει το γε-
γονός.Οι προϋποθέσεις όμως πού απ' αυτές εξαρτιόταν ή 
πραγματοποίηση των εκδηλώσεων δεν εκπληρώθηκαν.

Αλλάξαμε πορεία. Και χωρίς να εγκαταλείψαμε τη 
σκέψη για υψηλούς στόχους, στραφήκαμε σε άλλους 
τομείς. Το κοινό της Ξάνθης έχει κιόλας πληροφορη-
θεί την επικείμενη ίδρυση του Θεατρικού "Ομίλου και 
τη λειτουργία του Σχολείου Θεάτρου. Επιδίωξη μας, 
ή καλλιέργεια Θεατρικής Παιδείας και ή δημιουργία 
ενός βιώσιμου ερασιτεχνικού θεατρικού Ομίλου.

Επίσης, έχει δοθεί στη δημοσιότητα και ή συγκρότηση 
του Λαογραφικού Μουσείου. Να δυο από τις εκδηλώσεις 
τις αφιερωμένες στην επέτειο της εικοσαετίας της Φ.Ε.Ξ.

Έπρεπε όμως να γίνει μια επίσημη έναρξη των εορτα-
σμών. Έτσι, με τη σημερινή διάλεξη, ανοίγουμε τίς πύ-
λες της τρίτης δεκαετίας της Φιλοπροόδου Ενώσεως 
Ξάνθης. Δε θα ήταν όμως περιττό, με όσο σεβασμό 
οφείλεται στον ομιλητή μας, να κοιτάξουμε όσο πιο 
φευγαλέα μπορούμε, τί αφήνουμε πίσω μας.

Να θυμηθούμε πρώτα, πώς πριν είκοσι χρόνια τέτοιες 
μέρες ακριβώς, δυο άνθρωποι πού δε' βρίσκονται σή-
μερα στη ζωή, ό τότε διευθυντής του Δήμου Ηλίας Γε-
ραγάς και ό τότε Γυμνασιάρχης Ξάνθης και μετέπειτα 
Πρόεδρος της ΟΛΜΕ και γενικός Δ/ντής Εκπαιδεύσεως 
του Υπουργείου Παιδείας Νικόλαος Παπανικολάου, 

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 20 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ Φ.Ε.Ξ.
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μαζί με τον επίτιμο Πρόεδρο της Φ.Ε.Ξ. κύριο Γεώργιο 
Παπαναστασίου, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αί-
θουσα αυτή, καλλιεργούσαν την ιδέα για την ίδρυση 
της Φιλοπροόδου Ενώσεως Ξάνθης.

Και, μια Κυριακή, τέτοια ώρα στίς 19 Οκτωβρίου 1952 
σε μια αίθουσα διδασκαλίας του παλιού Γυμνασίου, 
απέναντι από τη Μητρόπολη, εικοσιτέσσερις Ξανθιώ-
τες: ο Διευθυντής της Νομαρχίας Αθανάσιος Τσουπολά-
κος ο Διευθυντής του Δήμου Ηλίας Γεραγάς ο Γυμνασι-
άρχης Νικόλαος Παπανικολάου Ό Επιθεωρητής Δημοτ. 
Σχολείων Χαρίλ. Βενιζέλος Οι δικηγόροι: Θεόδωρος 
Δούκας, Σοφία Μωραίτου, Αθανάσιος Κερεστετζής, 
Ηλίας Γαργαλάς, Γεώργιος Ξυνίδης. Ό Δημοσιογράφος 
Σταύρος Βλαχόπουλος. οι Λογοτέχνες Κατίνα Σεραμέτη 
και  Στέφανος Ιωαννίδης. Ή κυρία Σωτηρία Βάσσου, οι 
γιατροί:   Αριστείδης  Ράπτης, Δημήτριος  Πετρόχειλος, 
Καλυψώ Φραγκοπούλου. Ο Φαρμακοποιός Ανέστης 
Πολυχρονιάδης, οι έμποροι Γεώργιος Παπαναστασίου, 
Μάρκος Μανές, Γεώργιος Μπήκας, Ιωάννης Μιχάλο-
γλου, Δημήτριος Κοντόπουλος καί Οί τραπεζικοί Τιμο-
λέων Μπρακούμης, Βασίλειος Σαρρίδης, υπέγραψαν τη 
ληξιαρχική πράξη για τη γέννηση της Φ.Ε.Ξ..

Τη μέρα εκείνη, όσο και να οραματίζονταν κάτι το 
μεγάλο για την Ξάνθη, οπωσδήποτε κανένας τους 
δεν μπορούσε να είχε προβλέψει τα επιτεύγματα 
της εικοσαετίας.

Τη Βιβλιοθήκη, στην αρχή, με 300 τόμους και σήμερα 
Στέγη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών, με τη γνωστή δρα-
στηριότητα. Τη Χορωδία, πού είκοσι χρόνια μετά, έφτασε 
να καλείται σε' Φεστιβάλ του εξωτερικού. Τη Σχολή της 
Αγγλικής γλώσσας. Τη Λαογραφική της εφορία πού είχε 
συγκεντρώσει αξιολογότατο γραπτό υλικό της περιοχής. 
Το χορευτικό Όμιλο, την προβολή του θέματος της αξιο-
ποιήσεως του Αρχαιολογικού χώρου των Αβδήρων, την 
ίδρυση του Διεθνούς Δημοκρίτειου Ιδρύματος, το Λεύ-
κωμα του 1957, πού χρησιμεύει σαν πολύτιμο βοήθημα 
για την άντληση ιστορικών και λαογρα¬φικών στοιχείων. 
Το λογοτεχνικό διαγωνισμό και το διαγωνισμό ανάμεσα 
σε μαθητές, τις εκθέσεις ζωγραφικής και ερασιτεχνικής 
φωτογραφίας και λαογραφικές. 

Τις δεκάδες διαλέξεις με ομιλητές του αναστήματος 
ενός Χόνδρου και ενός Συμεωνίδη, ενός Μεραναίου 
κι ενός Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου. Τις συναυλίες με καλ-
λιτέχνες σαν τον Παπασταύρου και τον Κολάση καί 
τον Άστρεινίδη.

Τη συνεργασία της με γειτονικά ομοειδή σωματεία με 
το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με τις Αρχές του 
τόπου, με τη Λέσχη Υπαλλήλων και Επιστημόνων, με 
το Ινστιτούτο Γκαίτε, με το Ροταριανό Όμιλο και φτά-
νουμε στα πιο πρόσφατα επιτεύγματα της:

Για τρίτη χρονιά, την πιο άλλη Κυριακή, ή Φ.Ε.Ξ. συνε-
χίζει τη λειτουργία της Κινηματογραφικής της Λέσχης 
με το αριστούργημα «Χιροσίμα Αγάπη μου». Και τον 
άλλο μήνα, θα συμβάλλει με τις δυνάμεις της στις εκ-
δηλώσεις, πού γίνονται για μια θλιβερή επέτειο του 
Ελληνισμού1.

Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ, να ακούσουμε μία 
ομιλία πού συμβολικά θεμελιώνει το Λαογραφικό 
μας Μουσείο. Το Μουσείο θα στεγαστεί στο Αρχο-
ντικό Κουγιουμτζόγλου, δωρεά της Άννας Καλούδη 
στη Στέγη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών του Δήμου 
Ξάνθης, πού την άλλη Κυριακή συμπληρώνονται δυο 
μήνες από το θάνατο της.

Αγαπητέ κύριε Μακρή2. Όποιος δεν παινέψει το σπί-
τι του θα πέσει να τον πλακώσει. Συγχωρέστε μας, 
όμως, ήταν το τυχερό σας να υποστείτε αυτήν την τα-
λαιπωρία. Αρκετή ώρα σας έκλεψα. Θα μ' επιτρέψετε 
ακόμα, λίγα λεπτά για να κάνω ελάχιστες νύξεις για 
το έργο σας. […] 

Στ. Ιωαννίδης
3 Οτκωβρίου 1972

1Προφανώς εννοείται ή επέτειος  
από τα γεγονότα της Κων/πολης του 1955. (Σημ. 1993).

2Ό λαογράφος και συγγραφέας Κίτσος Μακρής από το Βόλο,  
είχε επισκεφτεί και μίλησε στην Ξάνθη τρεις φορές.  
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Το Χρονολόγιο της ΦΕΞ
Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 1952 σε μια σχολική τάξη στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης 
εικοσιτέσσερις Ξανθιώτες υπογράφουν τη «ληξιαρχική πράξη» για τη γέννηση της 
ΦΕΞ. Προτεραιότητα της ΦΕΞ στο ξεκίνημα είναι η δημιουργία όλων εκείνων των 
δομών που θα υποστήριζαν την ανάπτυξη και την προαγωγή της τέχνης και του 
πολιτισμού, όπως δηλώνεται και στο καταστατικό της.

Μέσα στα δύσκολα αυτά χρόνια, η ΦΕΞ οργανώνει 
και υλοποιεί υποδομές όπως τη Βιβλιοθήκη της Ξάν-
θης, τη Σχολή Αγγλικής Γλώσσας σε συνεργασία με 
την αμερικανική πρεσβεία και το ινστιτούτο Goethe, 
τη Χορωδία και τον Χορευτικό Όμιλο.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στη βιβλιοθήκη της 
Ξάνθης. Η προσπάθεια του συλλόγου το 1953 να συ-
στήσει μια «Λαϊκή Βιβλιοθήκη» είναι συγκινητική. Ο 
κόσμος της πόλης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αυτό 
συμβάλλοντας είτε οικονομικά μέσω εράνων είτε με 
τη δωρεά βιβλίων. Με την απόκτηση των πρώτων 400 
τόμων, ο τότε πρόεδρος της ΦΕΞ και γυμνασιάρχης Ν. 
Παπανικολάου «...δούλευε νύχτα και μέρα με την βο-
ήθεια μαθητών και μαθητριών του για την ταξινόμηση 
και καταγραφή των βιβλίων…»

Η βιβλιοθήκη το 1955 θα παραχωρηθεί ως δωρεά του 
συλλόγου στον Δήμο Ξάνθης, ενώ ένα άλλο τμήμα της 
θα αποτελέσει τη βάση της βιβλιοθήκης των Αβδήρων. 

Η σχέση όμως της ΦΕΞ με την περιοχή των Αβδήρων 
έχει ακόμη μεγαλύτερη ιστορία. Η περιοχή των Αβδή-
ρων, μπορεί να είναι σήμερα μία από τις πιο σημαντικές 
αρχαιολογικές περιοχές της Βορείου Ελλάδος ωστόσο, το 
1950 η πλευρά της αυτή, ήταν σχεδόν άγνωστη. Η διορα-
τικότητα των ανθρώπων του πολιτισμού της ΦΕΞ οδήγη-
σε το 1955 στην οργάνωση «παλλαϊκής επιτροπής» με 
τη συμμετοχή όλων των οργανώσεων της Ξάνθης και 
της Κοινότητας των Αβδήρων, με σκοπό την προβολή της 

σπουδαιότητας της περιοχής. Η επιτροπή αυτή ονομάστη-
κε «Επιτροπή Αξιοποιήσεως Αβδήρων» και ανάμεσα 
σε άλλους υποστηρίχτηκε ενεργά από τον πρύτανη του 
ΑΠΘ, καθηγητή Κ. Καββασιάδη. Το αποτέλεσμα των ενερ-
γειών αυτών ήταν το 1976 το Υπουργείο Πολιτισμού να 
αρχίσει ενέργειες για ανέγερση Μουσείου στα Άβδηρα.

Ένας ακόμη τομέας δράσης της ΦΕΞ που αποτελούσε 
καινοτομία όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επί-
πεδο, είναι η συστηματική οργάνωση διαλέξεων με 
καλεσμένους καθηγητές πανεπιστημίων, επιστήμονες 
και διανοούμενους της εποχής. Από το 1953 που πραγ-
ματοποιήθηκε η πρώτη διάλεξη της ΦΕΞ στην αίθουσα 
κινηματογράφου «Ολύμπια» και μέχρι σήμερα, οι δια-
λέξεις συνεχίζουν ν’ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
του προγράμματος του συλλόγου.  

Το 1954 η ΦΕΞ αναλαμβάνει υπό την αιγίδα της, την 
Iδιωτική Χορωδία, που μέχρι τότε δρούσε ως Εκ-
κλησιαστική. Η σχέση της ΦΕΞ με τη μουσική θα είναι 
πολύ σημαντική. Θα οδηγήσει σε εργαστήρια, μουσι-
κές σκηνές και Φεστιβάλ.

Το 1957 η ΦΕΞ ιδρύει την Λαογραφική της Εφορεία, 
μια από τις πρώτες στην Ελλάδα, που καταφέρνει να 
συγκεντρώσει αξιόλογο πολιτιστικό υλικό της περιο-
χής. Η Λαογραφική Εφορεία της ΦΕΞ όμως εκτός από 
το έτος σύστασης της ξεχωρίζει κυρίως με το έργο 
της. Με τη ίδρυση του «Ιστορικού και Λαογραφικού 
Αρχείου» η πρώτη έφορος Κατίνα Βεΐκου Σεραμέ-
τη, εκπαιδευτικός και βραβευμένη από την Ακαδημία 
Αθηνών, απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες 
της πόλης και των χωριών να προσκομίσουν στην 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΕΞ 
πρωτότυπο χειρόγραφο του 1952
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 και τον δάσκαλο Γιώργο Παπαδημητρίου, με την άδεια του Σεβασμιότατου Μητρ. Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονα    

Δημοτική Βιβλιοθήκη παλαιά έγγραφα, συμβόλαια, 
προικοσύμφωνα, εφημερίδες, περιοδικά, γενικού ή 
ιδιωτικού ενδιαφέροντος.

Η έμφαση της ΦΕΞ στην διάσωση της άυλης πολιτι-
στικής κληρονομιάς, σε μια περίοδο όπου η επιστήμη 
της λαογραφίας ήταν σε πολύ αρχικά στάδια, είναι εν-
δεικτική του πρωτοπόρου πνεύματος των ανθρώπων 
του συλλόγου. Ο κόσμος της περιοχής στήριξε εξαρχής 
την πρωτοβουλία αυτή και πολύ σύντομα συγκεντρώ-
θηκαν προσωπικές μαρτυρίες και έγγραφα που απο-
τελούν πολύτιμες λαογραφικές πηγές. Ενδεικτικό του 
πλούσιου υλικού που διασώθηκε είναι ήθη και έθιμα 
της περιοχής που δημοσιεύονται στο επετειακό Λεύ-
κωμα «Τα πεντάχρονα της ΦΕΞ».Σήμερα, η Λαογρα-
φική Εφορεία της ΦΕΞ έχει εξελιχθεί στο Ερευνητικό 
Κέντρο του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου 
Ξάνθης με τίτλο «Κατίνα Βεΐκου Σεραμέτη».

Το 1965 είναι η  χρονιά που ξεκινά ο θεσμός των 
Λαογραφικών Γιορτών με τίτλο «Αποκριάτικες 
Θρακικές Γιορτές», με άλλα λόγια το σημερινό 
καρναβάλι της Ξάνθης. Η ΦΕΞ είναι ένας από τους 
φορείς εκείνους που συμμετέχουν στην υλοποίηση 
του τα πρώτα χρόνια.

Το 1971 η ΦΕΞ ιδρύει την Κινηματογραφική της 
Λέσχη, από τις παλαιότερες στην Ελλάδα. Το πλούσιο 
έργο της συνεχίζεται έως σήμερα. 

Το 1973 με «έγκριση διαρκούς χρήσεως» ο Δήμος 
Ξάνθης παραχωρεί στην ΦΕΞ μια από τις δύο οικίες 
του Αρχοντικού Κουγιουμτζόγλου, για να ιδρύσει 
το Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης και να στεγάσει την 
πλούσια συλλογή λαογραφικού υλικού, που ήδη από 
το 1957 συγκέντρωνε. 

Το 1974 η ΦΕΞ ιδρύει το Λαογραφικό Μουσείο Ξάν-
θης που θα μετεξελιχθεί σε Ιστορικό Λαογραφικό 
Μουσείο Ξάνθης. Το μουσείο εγκαινιάζεται επίσημα 
το 1975, ενώ δύο χρόνια αργότερα η ΦΕΞ καταφέρνει 
ν’ αγοράσει και τη δεύτερη οικία του αρχοντικού, εξα-
σφαλίζοντας την ακαιρεότητα του κτιρίου ως προς τη 
χρήση και την αισθητική του αποκατάσταση.

Το 1975 ιδρύεται το Θεατρικό Εργαστήριο της ΦΕΞ 
και από τότε, οργανώνει μαθήματα θεατρικής παι-
δείας και παρουσιάζει παραστάσεις στην πόλη και τα 
χωριά του Ν. Ξάνθης. Επιπλέον, διοργανώνει σεμινά-
ρια, που αφορούν θέματα υποκριτικής, σκηνοθεσίας, 
ιστορίας θεάτρου, χρήσης μεθόδων υποκριτικής στην 
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εκπαίδευση και συμμετέχει σε λογοτεχνικές βραδιές 
και παρουσιάσεις βιβλίων. 

Το 1988 η ΦΕΞ δημιουργεί το Ράδιο Ξάνθη, ένα από 
τα πρώτα ραδιόφωνα της Ξάνθης. Στα χρόνια λει-
τουργίας του κρατά υψηλό το επίπεδο των εκπομπών 
του και την πολυφωνία στα FM. Πολλή μουσική δια-
φόρων ειδών, αξιόλογες τοποθετήσεις, συνεντεύξεις, 
απόψεις και σχόλια που βελτιώνουν την εικόνα της 
πόλης. Ο παλιός εξοπλισμός του ραδιοφώνου, απο-
τελεί πλέον μέρος της έκθεσης του Μουσείο και μας 
γυρίζει πίσω στα χρόνια δημιουργίας του. Σήμερα 
λειτουργεί με ψηφιακό εξοπλισμό και εκπέμπει στην 
ευρύτερη περιοχή του νομού Ξάνθης καθώς και μέσα 
από το διαδίκτυο (https://www.radioxanthi.gr).

Το 1989, το Χορευτικό Εργαστήρι της ΦΕΞ ξεκινά 
της δραστηριότητές του, με μαθήματα και παραστά-
σεις παραδοσιακών χορών από όλη την Ελλάδα. Ο 
τομέας αυτός θα ενισχυθεί με Φεστιβάλ και ομάδες 
χορού όπως Latin, Tango, Swing και πολλές άλλες.

Tο 1995 το Τμήμα Ζωγραφικής θα ξεκινήσει μα-
θήματα δημιουργώντας το εργαστήριο με τον Δημή-
τρη Σταθόπουλο στον τομέα Εικαστικών της ΦΕΞ. Το 

ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 1965
 το σημερινό Καρνάβαλι της Ξάνθης στα πρώτα του βήματα με την συμβολή και τη συνεργασία της ΦΕΞ 

εργαστήρι θα πλαισιώσουν στην συνέχεια απόφοιτοι 
στης Α.Σ.Κ.Τ. διδάσκοντας σε μικρούς και μεγάλους 
την τέχνη των εικαστικών. Θα δημιουργηθούν τα τμή-
ματα σχεδίου, κόμικς, ντεκουπάζ, αγιογραφίας ενώ 
η μικρή πινακοθήκη της ΦΕΞ θα ολοκληρώσει τον 
κύκλο δράσεων με τις διαλέξεις και τις εκθέσεις που 
ξεκίνησαν συστηματικά την δεκαετία του 70 με την 
ομάδα  «Τέχνη» Θεσσαλονίκης.

Το 1997 εκπονείται τεχνική μελέτη για τις απαραίτητες 
εργασίες σχετικά με την αποκατάσταση του μουσείου. 
Το έργο θα ενταχθεί  στα περιφερειακά προγράμματα 
με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ξάνθης, ( Β’ Π.Ε.Π, με 
προϋπολογισμό 160.000.000 δρχ. και χρηματοδοτήθη-
κε από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.1997-2001 Οι εργασίες 
συντήρησης του μουσείου είναι πολύπλοκες και θα δι-
αρκέσουν 3 χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 2001, η συγκί-
νηση κορυφώνεται καθώς κατά τη διάρκεια των Γιορ-
τών της Παλιάς Πόλης το ανακαινισμένο πλέον μουσείο 
ανοίγει τις δίδυμες πόρτες του φιλοξενώντας σειρά 
εκθέσεων στο εσωτερικό του και ποικίλες εκδηλώσεις. 
Αυτό που λείπει για την ώρα είναι η συντήρηση και ανά-
δειξη των εντυπωσιακών οροφογραφιών του κτηρίου 
που για την ώρα είτε μένουν «κρυμμένες» κάτω από 
στρώματα μπογιάς είτε είναι κατεστραμμένες…
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H ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
του Λαογραφικού & Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης (οροφογραφίες, τοιχογραφίες, ξύλινος διάκοσμος) ξεκίνησε το 2008. 

Το συνολικό έργο προυπολογίστηκε στις 470.000€, ποσό που καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου από το Κ.Π.Σ. (Π.Ε.Π. - Α.Μ.Θ.)
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Το 2002 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση 
της ΦΕΞ ενώ διοργανώνονται διάφορες επετειακές 
εκδηλώσεις.

Από το 2000 η ΦΕΞ συμπράττει με φορείς και σω-
ματεία  τόσο για τα προγράμματα «Θράκη - Αιγαίο - 
Κύπρος» όσο και σε άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά. Με 
την υλοποίηση των προγραμμάτων η ΦΕΞ θα απο-
κτήσει εμπειρία στο σχεδιασμό και εκπόνηση αυτών 
και θα φέρει σημαντικές υποδομές και εξοπλισμό στο 
φορέα.

Το 2004 το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της 
Ξάνθης γίνεται μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μου-
σείων ICOM και ξεκινά η εκπόνηση της μουσειογρα-
φική και μουσειολογικής μελέτης.   

Το 2005 ξεκινά συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώ-
ρας δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε πολλούς φοιτητες  

1952 1953 1954 1955 1957 1965 1971

Ίδρυση της Φ.Ε.Ξ.

Ίδρυση της Χορωδίας Ξάνθης

Ίδρυση της επιτροπής 
"Αξιοποιήσεως Αβδήρων"

Δημιουργείται το "Λαογραφικό και 
Ιστορικό Αρχείο της Πόλης"

Οργανώνονται οι πρώτες 
"Αποκριάτικες Θρακικές Γιορτές" 
πρόδρομος του σημερινού  
καρναβαλιού της Ξάνθης

Ιδρύεται η 
"Κινηματογραφική 
Λέσχη Ξάνθης"

Ιδρύεται η Λαογραφική Εφορία Ξάνθης
η Βιβλιοθήκη, και το Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών

Με μια ματιά

ΦΕΞ 50 ΧΡΟΝΙΑ
επετειακό λεύκωμα του 2002 
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να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο 
Μουσείο και τις υπάρχουσες δομές της ΦΕΞ, τα Φε-
στιβάλ, το ραδιόφωνο, την οργάνωση εκδηλώσεων.

Το 2005 η ΦΕΞ υιοθετεί ένα πλήρως ηλεκτρονι-
κό σύστημα αρχειοθέτησης. Το ίδιο έτος αρχίζει και 
η συνεργασία της ΦΕΞ με τη σύγχρονη πειραματική 
μουσική σκηνή Ξάνθης «Χρυσαλίδα», ενώ ξεκινάει 
το εργαστήρι comic και πληροφορικής. 

Το 2006 η ΦΕΞ θα συντονίσει τις δράσεις της μουσι-
κής της σκηνής και θα οργανώσει την ίδια χρονιά το 
«Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στην Ξάνθη», το 
«Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής στην Ξάνθη» 
και το «Φεστιβάλ η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι», 
εργαστήρια, μουσική βιβλιοθήκη κ.λ.π.

Το 2008 αποκαθίστανται 360τμ. οροφογραφιών, 
1.200τμ. τοιχογραφιών, 90τμ ξύλινων οροφών κα-
θώς και όλα τα εσωτερικά ξύλινα κουφώματα και 
διακοσμητικά στοιχεία του «Αρχοντικού Κουγι-
ουμτζόγλου», έδρας του Ιστορικού και Λαογραφι-

κού Μουσείου Ξάνθης, ένα έργο συνολικού προϋ-
πολογισμού 470.000€, ποσό που καλύφθηκε από το 
Κ.Π.Σ (Π.Ε.Π - Α.Μ.Θ). 

Από το 2010 η ΦΕΞ λειτουργεί ως «πολιτιστικό δί-
κτυο». Μια ένωση  30 ομάδων (54 τμημάτων, 900 με-
λών) σε τρία εξαιρετικά κτήρια με κοινή γραμματεία, 
λογιστήριο, τεχνικούς, καθαριότητα κλπ., μειώνοντας 
το λειτουργικό κόστος και πολλαπλασιάζοντας τις 
δράσεις. Ο εθελοντισμός σε μέγιστη λειτουργία και 
ο συντονισμός των πολιτιστικών και εκπαιδευτών 
δράσεων σε εξαμηνιαίο προγραμματισμό, ενώ από το 
2014 θα εκπονείτε σε ετήσιο πολιτιστικό προγραμμα-
τισμό με την έκδοση του πολιτιστικού ημερολογίου.

Σήμερα, γιορτάζοντας τα 70 χρόνια μας, η ΦΕΞ 
στοχάζεται το μέλλον, τον τρόπο λειτουργίας της, την 
οργάνωσή της, εν μέσω των νέων ζητημάτων του 
αιώνα μας - Κλιματολογικές Αλλαγές, Σχέσεις του 
Ενεγρού Πολίτη, Τοπική και Παγκόσμια Κοινότητα - 
προσπαθώντας να συμβάλει στην ποιότητα ζωής των 
ξανθιωτών.

1974 1975 1988 1997 20062004 2008

Ιδρύεται το Λαογραφικό  
και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Ιδρύεται το Θεατρικό  
Εργαστήρι της ΦΕΞ

Δημιουργείται το 
ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ

Το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης 
γίνεται μέλος του διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων
ICOM 

Θεσμοθετούνται τα Φεστιβάλ  
"Η Ξάνθη του Μ. Χατζιδάκι", "Κλασικής 
Μουσικής" και "Ανατολικής Μουσικής"
 

Αποκαθίστανται πλήρως 
οι οροφογραφίες, τοιχογραφίες
και ο ξύλινος διάκοσμος 
του Μουσείου 
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Ξεκινά η εξαετής αποκατάσταση και συντήρηση του 
Αρχοντικού Κουγιουμτζόγλου έδρα του Λαογραφικού 
και Ιστορικού Μουσείου Ξάνθης
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"Ίσως και ν’ έχουν δίκιο, είπα μέσα μου. Ίσως θ’ έπρεπε  
να παρατήσω τούτα τα λιανολογήματα και να  
επιστρέψω στα κύρια γεγονότα που ρυθμίζουν  
την πορεία της ιστορίας. Να επιστρέψω και  
να πάρω μέρος. Και μήπως δεν παίρνω μέρος;  
Κι είναι αποχή να καταγράψω το μυστικό  
«αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια..»  
που ψιθυρίζει τις νύχτες η σιωπή και  
εγώ το ακούω ευδιάκριτα παρόλη  
την οχλαγωγία των Άστρων […]"

Γιάννης Ρίτσος 
"Ο Γέροντας με τους Χαρταετούς"
  

Θα μου πεις τώρα τι με νοιάζουν εμένα όλα ετούτα τα υπαίθρια σινεμά σου,  
οι αρχέγονες νύχτες σου, οι θίτσες σου οι Όλγες, οι χαρταετοί σου και να μην τα  
πω με τ΄ όνομά τους όπως άρχισες να μας τα λες εσύ παρασταίνοντας τον τολμηρό 
με την αποκρουστική σπουδαιοφάνεια. Εδώ πέρα ο κόσμος καίγεται και η γριά  
ξεροχτενίζεται. Δεν ξέρεις αύριο τι σου ξημερώνει και συ με καλείς  
ν’ αποθαυμάσω τη σκιά μιας μύγας στον τοίχο. 

Το Χρήσιμο και το Άχρηστο 
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Έχει σκοπό λοιπόν να διαχειριστεί το πολιτιστικό από-
θεμα διαμορφώνοντας συνθήκες για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής στην πόλη. Από πού αντλεί αυτό το 
απόθεμα; Μα φυσικά από την ίδια την πόλη. Από την 
ιστορία και την παράδοσή της, αλλά και την σύγχρονη 
δημιουργία. Καλείται να δημιουργήσει τις προϋποθέ-
σεις και τις υποδομές ώστε να είναι δελεαστική, τολ-
μηρή και συγκροτημένη, σοβαρή αλλά και με χιούμορ, 
να ισορροπεί επιδέξια στην ποσότητα και την ποιότητα.

Μια ένωση - πολιτιστική -  έχει ως στόχο να πείθει, συ-
νεχώς, τους κατοίκους, πως η συμμετοχή στην κοινωνία 
των πολιτών, είναι μοναδική και εξαιρετική λειτουργία 
για κάθε πολίτη. Η ΦΕΞ, είναι μια ουσιαστική Ένωση. Το 
πολιτιστικό δίκτυο Ξάνθης όπως θα τη λέγαμε, έχει ως 
πλάνο βιωσιμότητας, τη «θεωρία των συγκοινωνού-
ντων δοχείων», για τη διάσωση και εύρυθμη λειτουρ-
γία  κτηρίων, υποδομών και των δράσεων. 

Η δομή της έχει ως βάση τα μέλη της και τη Γενική 
Συνέλευση. Το 9 μελές διοικητικό συμβούλιο καθο-
ρίζει την στρατηγική της, ενώ η διεύθυνση (γραμ-
ματεία - λογιστήριο  και τα συντονιστικά της είναι η 
καρδιά του σωματείου.

Μια φιλοπρόοδη οργάνωση δραστηριοποιείται με θέματα πολιτισμού.
Αλλά τι ακριβέστερα σημαίνει η λέξη πολιτισμός;

Στην ετυμολογική του καταγωγή ο όρος δηλώνει το προϊόν της πόλεως,  
το αποτέλεσμα και τις επιπτώσεις που έχει ο πολιτικός βίος, 
το να είναι πολίτες τα μέλη μιας συλλογικής συνύπαρξης, 
συντελεστές για τη συγκρότηση του γεγονότος της πόλεως. 
Προϋποθέτει επομένως η σημασία του  πολιτισμού το νοηματικό 
περιεχόμενο των ελληνικών λέξεων πόλις - πολίτης - πολιτική. 
Πρέπει εκεί να ανιχνεύσουμε τι ακριβώς θέλει να σημάνει 
η χρήση της λέξης πολιτισμός.[…]

Χρήστος Γιανναράς 
"Πολιτιστική Διπλωματία"

Οι 30 ομάδες έχουν τη δική τους - εφορεία - συντο-
νιστική επιτροπή - ένα άτυπο Δ. Σ. κάθε εβδομάδα - 
τα 100 περίπου μέλη των εφορειών (3-5 μέλη κάθε 
ομάδας) συγκεντρώνονται για να συζητήσουν και να 
ενημερώσουν για την πορεία τους.

Οι 10 τομείς οργάνωσης μας δίνουν την δυνατότη-
τα μια πολύπλευρης ανάπτυξης με πολλές θεματικές 
και περισσότερες συνεργασίες.

Τα 24 εργαστήρια με τα 54 τμήματα (παιδικά - 
αρχαρίων - προχωρημένων) είναι τα εργαλεία των 
ομάδων που τις τροφοδοτούν με νέα μέλη και έντονη 
δραστηριότητα.

Στην Ξάνθη λοιπόν από το 1952 η ΦΕΞ κατόρθωσε 
να δημιουργήσει τις υποδομές, τόσο για την ομα-
λή, συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία της, όσο και 
για την ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευ-
τικών δράσεων που οργανώνει συμπληρωματικά 
στις υπάρχουσες κρατικές δομές, για το κοινό της 
ευρύτερης περιοχής. 
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ΦΕΞ900
μέλη

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ

1952Η Φιλοπρόοδη 
Ένωση Ξάνθης

η διάδοση της νεότερης ιστορίας
με υποδομές, αξιοπιστία και 
επιστημονικό υπόβαθρο 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ

ο
παλαιοτερος

και πολυπλυθέστερος πολιτιστικός

να ισορροπεί επιδέξια ανάμεσα 
στην ποσότητα και την ποιότητα

να φροντίζει τη διατήρηση της
ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ  ΜΕ  ΥΨΗΛΗ Α ΙΣΘΗΤΙΚΗ Τ ΙΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Γ ΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΕ ΙΣ

φορέας της περιοχής προσφέρει
εδώ και επτά δεκαετίες

μια διαίτερη γεύση πολιτισμού

παράδοσης
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Ας γνωρίσουμε τη δομή και τη λειτουργία της ΦΕΞ αυτά τα 70 χρόνια μέσα από τους τομείς 
οργάνωσης της σαν ένα σύντομο βιογραφικό…

"...Ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψουμε 
το μέλλον είναι να το εφεύρουμε"

Alan Kay

     ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΕΞ

παράδοση
ιστορία
βιβλίο
χορός & κινητική τέχνη
μουσική
θέατρο 
εικαστικά
κινηματογράφος 
φωτογραφία 
συνεργασίες και παρεμβάσεις

1.
2.
3.
4. 
5.
6. 
7.
8. 
9. 

10.
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παράδοσηπαράδοση
31.  Σχετικά με τη Λαογραφική Εφορία

35. Βιβλιοθήκη Λαογραφίας 

35. Ερευνητικο Κέντρο Μουσείου  
«Κατίνα Βεΐκου Σεραμέτη»
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Παράδοση
Η Φιλοπρόοδος Ένωση Ξάνθης και η ιστορία της Λαογραφίας της περιοχής είναι 
άρρηκτα δεμένες από την ίδρυση της ίδια της Ένωσης. Το καταστατικό του 1952 
ορίζει ως έναν από τους σκοπούς του σωματείου «την ανύψωση της πολιτιστικής και 
μάλιστα πνευματικής στάθμης της πόλεως και της περιφέρειας της Ξάνθης». Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού αρχίζει άμεσα η συγκέντρωση λαογραφικού και ιστορικού 
υλικού της περιοχής. Παράλληλα, στο ίδιο καταστατικό, ορίζεται πως το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα πρέπει να εκλέγει εφόρους μεταξύ των μελών, οι οποίοι θα είναι  
υπεύθυνοι για την επίτευξη των επιμέρους στόχων. 

Για την εφαρμογή του προγράμματός της, η ΦΕΞ 
ίδρυσε το 1955, μετά από τρία μόλις χρόνια παρουσί-
ας του σωματείου, τη Λαογραφική Εφορία της. Πρώτη 
έφορος υπήρξε η Κατερίνα Βεΐκου Σεραμέτη, αντι-
πρόεδρος τότε της ΦΕΞ και ήδη βραβευμένη από τη 
«Γλωσσική εν Αθήναις Εταιρεία της Ακαδημίας» για 
το έργο της «Επιβάτες - Εικόνες που δε σβήνουν». Τα 
υπόλοιπα μέλη της Λαογραφικής εταιρείας της ΦΕΞ 
ήταν ο Χ. Βενιζέλος, ο καθηγητής Χ. Μυλονώπουλος, 
ο Π. Αναστασιάδης, και ο Τ. Μεταλλινός. 

Την εποχή ίδρυσης της εφορίας, η Ξάνθη ήταν από τις 
λίγες περιοχές της χώρας που δεν υπήρχε ακόμη καμία 
κίνηση διάσωσης λαογραφικού και ιστορικού υλικού. 
Ξεκινάει λοιπόν η συγκέντρωση και αρχειοθέτηση 
ηθών και εθίμων, παροιμιών, παραδοσιακών χορών 

Σχετικά με τη Λαογραφική Εφορία
και μουσικής, εορτών και πανηγύρεων και πολλών 
άλλων που αποτελούν σήμερα ένα αξιόλογο αρχείο 
του Λαογραφικού Μουσείου. Καταγράφεται μάλιστα η 
πρώτη εκδήλωση της Λαογραφικής Εταιρείας της ΦΕΞ 
στις 28 Ιανουαρίου 1955 στο Κουτσό, με εισηγήτρια 
την Κατερίνα Σεραμέτη. Παρουσιάζει δύο θέματα που 
σηματοδοτούν την απαρχή των προσπαθειών της εται-
ρείας: «Γιατί η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης ιδρύει ιστο-
ρικό και λαογραφικό αρχείο» και «Καθορισμός τρόπου 
εργασίας του ιστορικού και λαογραφικού αρχείου της 
ΦΕΞ». Δηλώνεται έτσι εξ αρχής η πρόθεση μιας συστη-
ματικής και κατά το δυνατό επιστημονικής καταγραφής 
του λαϊκού πολιτισμού του τόπου και φυσικά η διάσω-
ση και διατήρηση του υλικού αυτού.





ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
 οδός Αντίκα 7 / 25410 25421 / Τρίτη έως Κυριακή 9.00-14.30  
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Η Θεματική αυτή βιβλιοθήκη περιλαμβάνει στο μεγαλύτερό της μέρος την συλλογή της Κατίνας Βεΐκου Σερα-
μέτη αλλά και άλλες εξαιρετικές εκδόσεις σχετικά με την Λαογραφία.

Βιβλιοθήκη Λαογραφίας 

Το ερευνητικό κέντρο του μουσείου είναι θα λέγαμε η συνέχεια της λαογραφικής εφορίας Ξάνθης (1955) και 
τιμητικά έχει και το όνομα της πρώτης του εφόρου «Κατίνας Βεΐκου Σεραμέτη».

Οι στόχοι παραμένουν σταθεροί με περισσότερες τώρα αρμοδιότητες μιας και ο όγκος του αρχείου, οι δρά-
σεις και οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Το κέντρο συντονίζει και οργανώνει τις έρευνες και τις εργα-
σίες σχετικά με τα λαογραφικά της περιοχής. Ακόμη είναι υπεύθυνο για την συνεργασία του μουσείου με τα 
ερευνητικά προγράμματα, τους ερευνητές και τους φοιτητές που συνεργάζονται με το μουσείο.

Στεγάζεται στον πρώτο όροφο του Μουσείου, και έχει υπό τη εποπτεία του, το αρχείο της «Κατίνας Βεΐκου 
Σεραμέτη» αλλά και τις θεματικές βιβλιοθήκες του μουσείου σχετικά με την λαογραφία και την τοπική ιστορία.

Ερευνητικό Κέντρο Μουσείου «Κατίνα Βεΐκου Σεραμέτη» 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΕΞ
για τη συλλογή λαογραφικού υλικού δημοσιευμένη το 1955
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ιστορίαιστορία
39. Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης

39. Η Ιστορία της Ξάνθης σ'ένα Κτήριο

41. Ο Κατάλογος του Μουσείου

42. Εκπαιδευτικά Προγραμμάτα του Μουσείου

43. Δράσεις... στο Μουσείο   

44. ΟΠΙΞΑΝ - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Ξάνθης

45. Αρχείο Νεότερης Ιστορίας Ξάνθης

46. Βιβλιοθήκη “Θωμάς Εξάρχου” 

47. Εργαστήριο Γραφής  
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Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης
Μουσείο εννοείται σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της ICOM (International Council 
of Museums) «ένα μόνιμο ίδρυμα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην υπηρεσία της 
κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοικτό στο κοινό, που έχει ως έργο του τη συλλογή, 
τη μελέτη, τη διατήρηση, τη γνωστοποίηση και την έκθεση τεκμηρίων του ανθρώπινου 
πολιτισμού και περιβάλλοντος, με στόχο τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία»

Στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της Ξάνθης ο 
επισκέπτης ανακαλύπτει τα στοιχεία και τις ιδιαιτερό-
τητες της περιοχής που συνέβαλαν στη διαμόρφωση 
της νεότερης ιστορίας του τόπου.

Η αρχιτεκτονική συμμετρία και ο εξωτερικός διάκο-
σμος του κτιρίου, καθώς και τα ξυλόγλυπτα ταβά-
νια, οι τοιχογραφίες και οι οροφογραφίες, το καθι-
στούν κόσμημα. 

Παρουσιάζονται εδώ, στοιχεία από το δημόσιο και 
ιδιωτικό βίο, την κοινωνική, οικονομική και θρη-
σκευτική ζωή της πόλης και της υπαίθρου των αρ-
χών του 20ου αιώνα. 

Οι εκθέσεις του ισογείου και του ορόφου αναφέρο-
νται στην ιστορία της Θράκης, στη νεότερη ιστορία 
της πόλης και στη ζωή της άρχουσας αστικής τάξης. 
Η παρουσίαση του Υπογείου στοιχειοθετεί την αγρο-
τική και κτηνοτροφική ζωή της Ξάνθης. Ενώ στο 
δεύτερο τμήμα του, προβάλλεται η θεματική ενότη-
τα «Επιχειρηματικότητα στην Ξάνθη στις αρχές του 
20ου αιώνα - Επαγγελματίες- Εργατική τάξη».  Στην 
αυλή, τέλος, βρίσκονται τα δύο Χαμάμ και το Εκ-
κλησάκι των Αγίων Ακινδύνων. 

Το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης, του 
οποίου την πλήρη διαχείριση έχει η ΦΕΞ, άνοιξε τις 
πόρτες του στο κοινό το 1975 με την έκθεση που επι-
μελήθηκε η Πόπη Ζώρα και παρουσίαζε εκθέματα 

Η Ιστορία της Ξάνθης σ’ ένα Κτήριο
που συγκεντρώθηκαν και συνεχίζουμε να δεχόμαστε 
από δωρεές Ξανθιωτών και μη.

Η εθελοντική δουλειά των μελών απέδωσε με απο-
τέλεσμα μια σημαντική συλλογή και ένα εξαιρετικό 
κτήριο που αποκαταστάθηκε και σήμερα είναι το με-
γαλύτερο κτήριο στη βόρεια Ελλάδα, πλήρως αποκα-
ταστημένο με τόσο εκτενή όγκο τοιχογραφιών, ορο-
φογραφιών, ξυλόγλυπτων ταβανιών, μουσαμάδων, 
καθώς και στο μεγαλύτερο αριθμό των εκθεμάτων του.

Αυτό πραγματοποιήθηκε το 2000-05 και 2008 
-2010 με την υλοποίηση δύο ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων σε συνεργασία με το Δήμο Ξάνθης για 
την αποκατάστασή του και με την υποστήριξη του  
Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρου Σ. Ωνάση  
και του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου για την 
ολοκλήρωση των εργασιών. Είχε προηγηθεί η υποστή-
ριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη με την οποία η ΦΕΞ 
συντήρησε τον όγκο των εκθεμάτων που παρουσιάζο-
νται στην μόνιμη έκθεση του Μουσείου. 

Το 2010 με τη δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος συνεχίστηκαν οι εργασίες για την αξιοποίηση των 
συλλογών και του πλούσιου αρχείου, τεκμηριώνο-
ντάς το επιστημονικά με την έκδοση οκτώ θεματικών 
καταλόγων. (Μικρές ιστορίες της Ξάνθης, εκδ. ΦΕΞ 
2010). Διαμορφώθηκαν και άνοιξαν νέες αίθουσες 
με θεματικές ενότητες που οι μελέτες τους ήταν 
αποτέλεσμα των μεταπτυχιακών εργασιών από πανε-
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πιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού, ενώ την 
επιμέλεια της όλης έκθεσης είχε το προσωπικό κι οι 
επιστημονικοί συνεργάτες του Μουσείου.  

Την ίδια χρονιά και με την υποστήριξη του Ιδρύματος 
Μποδοσάκη υλοποιήθηκαν οι μελέτες που είχαν προ-
ηγηθεί από ομάδες φοιτητών της πολυτεχνικής σχο-
λής του Δ.Π.Θ. σχετικά με τις ψηφιακές υποδομές για 
την ασφάλεια - προβολή και την καλύτερη λειτουργία 
του Μουσείου με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Το 2018 με την δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος, το μουσείο ανανέωσε τον εξοπλισμό του και απέ-
κτησε δύο νέους συνεργάτες ως επιστημονικό προσω-
πικό του μουσείο, μία ιστορικό και μία λαογράφο. 

Σήμερα το Μουσείο παρουσιάζει με τον καλύτερο και 
μοναδικό τρόπο τη νεότερη ιστορία της πόλης μας. 
Λειτουργεί καθημερινά και διδάσκει την τοπική ιστο-

ρία στους μαθητές και σε περισσότερους από 12.000 
επισκέπτες το χρόνο. Έχει μόνιμο προσωπικό, πολ-
λούς εθελοντές και απασχολεί επιστημονικούς συ-
νεργάτες για την υλοποίηση των προγραμμάτων που 
οργανώνει.

Συνεργάζεται με πανεπιστήμια και φιλοξενεί κάθε 
χρόνο φοιτητές που κάνουν τις εργασίες τους, δίνο-
ντας μια νέα δυναμική στο έργο και στον προγραμ-
ματισμό του Μουσείου.Οργανώνει εκπαιδευτικά προ-
γράμματα και αξιοποιεί τους χώρους και τις υποδομές 
και πέραν του ωραρίου του Μουσείου.

Είναι πλήρως εξοπλισμένο, καθιστώντας το λειτουρ-
γικό και δελεαστικό για τον επισκέπτη και τους συ-
νεργάτες. Είναι ένα στολίδι και σημαντική υποδομή 
για την περιοχή μας.

ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
διαθέτει τον εκτενέστερο όγκο πλήρως αποκατεστημένων τοιχογραφιών, οροφογραφιών και ξυλόγλυπτων στη Β. Ελλάδα 



43ΦΕΞ 70 ΧΡΟΝΙΑ • ΨΗΛΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
 256 έγρωμες σελίδες σε αγγλικά και ελληνικά / 5€  

Ο κατάλογος του Μουσείου - βιβλίο Ιστορία της Ξάνθης - αποτυπώνει τη νεότερή της ιστορία όπως αυτή 
παρουσιάζεται μέσα από το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης. Ο Kατάλογος του Ιστορικού 
και Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης αποτελείται από επτά θεματικές ενότητες. Γιατί επτά ενότητες; θα 
αναρωτηθείτε. Επειδή θελήσαμε να καταγράψουμε πολλές μικρές ιστορίες, που αν τις προσθέσουμε, 
μας φτιάχνουν μια μεγαλύτερη.

1. Χώρος - Μνήμη – Θράκη / 2. Μια πόλη - μια ιστορία - ένα ταξίδι / 3. Η πόλη του Καπνού / 4. Η 
Αστική Τάξη της Ξάνθης στις αρχές του 20ου αι. / 5. Από την οικία Κουγιουμτζόγλου στο Λαογραφικό 
και Ιστορικό Μουσείο της ΦΕΞ  / 6. Λαογραφικά Στοιχεία της Ξάνθης / 7. Συλλογές του Λαογραφικού και 
Ιστορικού Μουσείου ΦΕΞ / 7.1. Αναμνήσεις επί Χάρτου / 7.2. Γραμματόσημο / 7.3. Επίλεκτα εκθέματα

Ο Κατάλογος του Μουσείου
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Το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του οργανώνει μια 
σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς, 
μουσειολόγους και καλλιτέχνες. Απευθύνονται στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και χωρίζονται σε τρεις ενότητες.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου

‣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α  / ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

A1. Μια Μέρα σ’ ένα Αρχοντικό στην Ξάνθη, στις Αρχές του 20ου Αιώνα

A2. Ιστορικοί περίπατοι - Ξάνθη, Παλιά Πόλη

A3. Νύχτα στο Μουσείο  

A4. 1821, Η Ελληνική Επανάσταση στη Θράκη και η Αναμονή ενός Αιώνα για την Ελευθερία

A4. 1922, Ο Μικρασιατικός Προσφυγικός Ελληνισμός σε μια «μη Ανταλλάξιμη Περιοχή» -
       Η Περίπτωση της Ξάνθης

‣ ΕΝΟΤΗΤΑ Β / ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ

B1. Φωτογραφία - «Κοιτάζω δε Σημαίνει Απαραίτητα ότι Βλέπω»  

B2. Κινηματογράφος - «Ταινία είναι μια Αλήθεια που Επαναλαμβάνεται 24 φορές το Δευτερόλεπτο»

B3. Γραμματόσημο - «Η Ιστορία σ’ ένα Μικρό, Παραλληλόγραμμο Κομμάτι Χαρτιού»

Β4. Υφαντική - «Νήματα με Νοήματα» 

‣ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών της δράσεων, η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης  σε  
συνεργασία με τα τμήματα μουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και των Πανεπιστημίων 
της Αδριανούπολης και της Φιλιππούπολης, αλλά και διακεκριμένων μουσικών και καθηγητών 
μουσικής οργανώνουν τα Φεστιβάλ μουσικής στην Ξάνθη και τα εκπαιδευτικά προγράμματα.     

1. Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής στην Ξάνθη, η ανοιξιάτικη γιορτή μουσικής στην Ξάνθη   
Καλλιτεχνική Υποστήριξη: Λάμπης Βασιλειάδης / Μάρτιος 

2. Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής, η Ξάνθη αφουγκράζεται ήχους ανατολής  
Καλλιτεχνική Υποστήριξη: Σωκράτης Σινόπουλος  / Ιούλιος – Αύγουστος

3. Φεστιβάλ «η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι» 
Καλλιτεχνική Υποστήριξη:  Σπύρος Γκικόντης / Οκτώβριος – Νοέμβριος 
*Τα προγράμματα υλοποιούνται μόνο μετά από συνεννόηση, όλες τις μέρες της εβδομάδας.
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Δράσεις... στο Μουσείο
Η ΦΕΞ οργανώνει και υλοποιεί ένα πλούσιο ετήσιο πολιτιστικό  πρόγραμμα. Στόχος της να διαδραματίζει έναν 
ενισχυτικό ρόλο στις υπάρχουσες υποδομές, να προτείνει και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ποιό-
τητα ζωής της περιοχής μας. Με περισσότερες από 300 εκδηλώσεις το χρόνο και τις μισές από αυτές να 
υλοποιούνται στους χώρους του μουσείου, το κτήριο γεμίζει καθημερινά από ξανθιώτες που ενημερώνονται, 
εκπαιδεύονται και ψυχαγωγούνται. 

Πολλά από τα εργαστήρια της ΦΕΞ υλοποιούν κι αυτά τις εκπαιδευτικές τους δράσεις στους χώρους του μουσείου 
όπως και το ραδιόφωνο της ΦΕΞ, «Ράδιο Ξάνθη 93,5» εκπέμπει από τον 1Ο όροφο του μουσείου. 
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ΟΠΙΞΑΝ - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Ξάνθης 
Το Μουσείο ως φορέας διάσωσης και αξιοποίησης της ιστορικής μνήμης, οργάνωσε την Ομάδα Προφορικής 
Ιστορίας της Ξάνθης (ΟΠΙΞΑΝ) . Στόχος η καταγραφή της νεότερης τοπικής ιστορίας ώστε να διασωθεί η συλ-
λογική μνήμη της πόλης, με τη συλλογή αφηγήσεων ζωής, ιστοριών, φωτογραφιών και αρχειακού υλικού.

Το Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης διεξή-
γαγε με επιτυχία το σεμινάριο προφορικής ιστορίας 
στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2018, σε συ-
νεργασία με την Ένωση Προφορικής Ιστορίας, την 
οποία και ευχαριστεί θερμά.  

Στα πλαίσια του διήμερου αυτού σεμιναρίου οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για τη διαδικασία των συνεντεύξεων, τις δυσκολί-
ες που μπορεί να παρουσιαστούν και πώς να τις 
αντιμετωπίσουν αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία. 
Επίσης, στο τέλος του σεμιναρίου συγκροτήθηκε η 
Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Ξάνθης με σκοπό την 
επιτόπια έρευνα και τη συλλογή υλικού, συγκε-
ντρώνοντας έτσι πλούσιο όγκο πληροφοριών προς 
όφελος της πόλης και των κατοίκων της. 

Μάλιστα, το Μουσείο διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό 
εξοπλισμό, έχοντας στην κατοχή του συσκευές ηχο-

γράφησης και βιντεοσκόπησης, που είναι πολύτιμος 
για τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Παράλληλα, 
γνωρίζει το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθη-
θεί για τη συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση 
των πληροφοριών αυτών (περιληπτική καταγραφή 
των βασικών σημείων της συνέντευξης, δημιουργία 
ημερολογίου, κωδικοποίηση των συνεντεύξεων για 
ευκολότερη ανεύρεσή τους). 

Τέλος, τόσο το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 
όσο και η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Ξάνθης έχουν 
την αμέριστη υποστήριξη και καθοδήγηση της  Ένω-
σης Προφορικής Ιστορίας, η οποία πρόθυμα μπορεί 
να λύσει οποιαδήποτε τυχόν απορία ή δυσκολία 
προκύψει, ενώ θα ενημερώνει τα μέλη της και για 
όλες τις δράσεις και εκδηλώσεις της. 

Συντονίστρια: Σταυρούλα Ανέστη / ιστορικός.
Υπεύθυνοι: Κατερίνα Μάρκου / Επίκουρη Καθηγήτρια Δ.Π.Θ. 
Πασχάλης Ξανθόπουλος / Διευθυντής Ι.Λ.Μ.Ξ

Σχετικά με την ομάδα

Ομάδες Εργασίας ΟΠΙΞΑΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ (απόγονοι προσφύγων 1922)

ΚΑΠΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (καπνεργάτες, καπνοπαραγωγοί) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ιστορία σχολείων)

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940-1950 (κατοχή, εμφύλιος)

ΕΘΝΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (μειονότητες, παλιννοστούντες)

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (αθλητικοί σύλλογοι, ομάδες)

ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (παλιά πόλη, ιστορικές περιοχές)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ (αφηγητές, αφηγήτριες)
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Αρχείο Νεότερης Ιστορίας Ξάνθης 
Η ΦΕΞ από το 1952, την εποχή ίδρυσή της, συγκεντρώνει το «Υλικό της Μνήμης στο Χώρο της Ξάνθης», προ-
σπαθώντας να  συμπυκνώσει την πολιτιστική κληρονομιά σε μια χρονολογική ακολουθία, σαν οδηγό-κώδικα, για 
να γίνει με τη σειρά της μαρτυρία προς κληροδότηση. Περιλαμβάνει εξαιρετικά προπολεμικά αρχεία. Μέρος αυτών 
έχει ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί και παρουσιάζεται στο «ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΙ», αρχεία και συλλογές στην οθόνη μας.
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Βιβλιοθήκη «Θωμάς Εξάρχου»
Η Θεματική αυτή βιβλιοθήκη είναι αποτέλεσμα των δράσεων της ΦΕΞ από το 1952, με δωρεές και περιλαμβάνει 
εξαιρετικές εκδόσεις σχετικά με την τοπική ιστορία. Αφιερωμένη στον Θωμά Εξάρχου, τον ακούραστο ερευνητή μας.

To Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης με τη δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δημιουργεί το Εργαστήριο Γραφής

Tο 2018 - 2019 οργάνωσε, ψηφιοποίησε, μετέφρασε και τεκμηρίωσε το 
Αρχείο της Αρμενικής Κοινότητας Ξάνθης. (2782 - έγγραφα φωτογραφίες και βιβλία)  

Tο 1919 - 2021 οργάνωσε και ψηφιοποίησε, το Αρχείο Βλαχόφωνων στην Θράκη της 
Χαρίκλειας Σ.Ι. Μαργαριτοπούλου. (2028 - έγγραφα φωτογραφίες και βιβλία) 

1955  «Λαογραφική Εφορία Ξάνθης»

1975  «Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης» 

2005  «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης»

2006  «Βαρταλαμίδι  - Συλλογή του Μουσείου»

2007  «Στη Γειτονιά του Αίμου»

2008  «Μνήμη - Χώρος  Θράκη» 

2009  «Προσεγγίσεις»

2010  «Μικρές Ιστορίες της Ξάνθης» 

2010 «Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης»

Δράσεις της ΦΕΞ για τη Ιστορία της Ξάνθης
2012  «Ταξιδεύοντας στην Ξάνθη του Mεσοπολέμου»

2013  «Ψηλαφώντας τη Μορφή της Μνήμης»

2014  «Χώρος Ξάνθη»

2015  «Ξάνθη - Ανθρωπογεωγραφίες»

2017  «Πόλις, Ξάνθη» 

2018  «Λαϊκός πολιτισμός, Ξάνθη»

2019  «Ξάνθη Ελεύθερη 1919 - 2019»

2020  «Ταξιδεύοντας στην Ξάνθη 1970 - 2020»  

2021  «Ταξιδεύοντας στην Ξάνθη 1970 - 2021»
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Εργαστήριο Γραφής
Το Εργαστήριο Γραφής σκοπεύει στην οργάνωση και 
διαχείριση πολιτιστικών και ιστορικών τεκμηρίων. Σκο-
ποί του αποτελούν η συντήρηση, διάσωση, καταγραφή, 
μικροφωτογράφηση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση, αξιο-
λόγηση, μελέτη, έρευνα και εποπτεία του αρχειακού 
υλικού, τόσο του Μουσείου, όσο και των κοινοτήτων 
και φορέων της ευρύτερης περιοχής της Θράκης.

Ειδικότερα, συγκεντρώνει και διαχειρίζεται, ψηφιο-
ποιεί και τεκμηριώνει συλλογές έντυπου και οπτικο-
ακουστικού υλικού δημοσίων και ιδιωτικών αρχείων, 
που σχετίζονται με την ιστορία των πληθυσμιακών 
μετακινήσεων και εγκαταστάσεων, της οικονομικής, 
διοικητικής, εκπαιδευτικής, κοινωνικής οργάνωσης 
και τις δομές της ξανθιωτικής κοινωνίας καθ’ όλον 
τον 20ο και τον 21ο αιώνα:

Α. Βιβλίων και Εγγράφων (δημοτολογίων, οικονο-
μικών, λογιστικών, αποδείξεων συνδιαλλαγών, λο-
γαριασμών, κ.ά.), σχολικών - εκπαιδευτικών (μαθη-
τολογίων, βαθμολογίων, πιστοποιητικών φοιτήσεως, 
κ.ά.), θρησκευτικής ζωής (αφιερωτικών καταλόγων 
εκκλησιών, κ.ά.), εφημερίδων και περιοδικού Τύ-
που, κοινωνικών και οικογενειακών χειρογράφων 
(ιδιοκτησιών, γαμήλιων πράξεων, κληρονομικού και 
εθιμικού δικαίου, προικοσύμφωνων, κ.ά.), επιστολών 
(προσωπικής, επαγγελματικής και υπηρεσιακής αλ-
ληλογραφίας), λογοτεχνικών καταγραφών. 

Β. Φωτογραφικών και Οπτικοακουστικών 
     Τεκμηρίων.

Γ. Αντικειμένων Υλικού Βίου.

Στους ωφελουμένους του παρόντος έργου του Εργα-
στηρίου Γραφής περιλαμβάνονται:

→ Ο επιστημονικός κόσμος (ερευνητές, μελετητές). 
Το τοπικό ιστορικό αρχείο τίθεται στη διάθεση κάθε 
ενδιαφερομένου, καθίσταται εργαλείο για την επι-
τέλεση του ερευνητικού έργου του, πηγή για τους 
εκπαιδευτικούς / ακαδημαϊκούς φορείς (καθη-
γητές, ερευνητές, φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 
που ερευνούν τη νεώτερη και σύγχρονη Ιστορία. Εκ 
παραλλήλου αποτελεί χώρο έρευνας τεκμηρίων 
της τοπικής Ιστορίας, η σημασία και το παιδαγωγι-
κό ενδιαφέρον της οποίας έχουν καταστεί ευρέως 
αποδεκτά, καθώς στις εκπαιδευτικά προηγμένες 
χώρες ήδη αυτή συνιστά πεδίο μελέτης.

→ Πολίτες και ειδικές ομάδες κοινού (π.χ: σύλλο-
γοι) αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε ιστορικά αρχεία.

→ Εν τέλει, οι μελλοντικοί μελετητές θα κατέχουν 
ένα διαθέσιμο υλικό που αφορά στη διαχρονική 
και συγχρονική ζωή των Ξανθιωτών (καθημερι-
νότητα και συγκυρία), σημείο αναφοράς και πα-
ρακαταθήκη. 

Το Εργαστήριο Γραφής στελεχώνεται από εξειδικευ-
μένο επιστημονικό προσωπικό. Στεγάζεται στο κτήριο 
του Μουσείου και στο παράρτημα «Μάριος Λάζιος», 
όπου αποθηκεύεται μέρος του αρχειακού υλικού. 
Αξιοποιεί τις υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές 
του Μουσείου και των εργαστηρίων της ΦΕΞ. Επι-
προσθέτως, συνεπικουρείται από νέο εξοπλισμό. Το 
εργαστήριο οργανώνει τους καταλόγους και τις θε-
ματικές των αρχείων του Μουσείου.

Υπεύθυνη Εργαστηρίου:  
Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου / 
Δρ. Λαογραφίας - Διδάσκουσα στο Δ.Π. Θράκης

Συντονιστές Εργαστηρίου: 
Σταυρούλα Ανέστη / Ιστορικός 
Κωνσταντίνος Βλάχος / Φιλόλογος - Γλωσσολόγος 



50



51ΦΕΞ 70 ΧΡΟΝΙΑ • ΨΗΛΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

βιβλίοβιβλίο
51. Βιβλιοθήκη ΦΕΞ 

52. Εκδόσεις ΦΕΞ

54. Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής  

55. Με 24 Γράμματα και όχι μόνο...



Δημοτική Βιβλιοθήκη Ξάνθης
αναλυτική αναφορά της βιβλιοθήκης και των επισκεπτών της στον ετησια απολογισμό της ΦΕΞ τον Φεβρουαάριο του 1958 
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Βιβλιοθήκη Φ.Ε.Ξ.
Η βιβλιοθήκη της ΦΕΞ είναι μια ζωντανή ιστορία για το Νομό της Ξάνθης. Έχει συνδεθεί το όνομά της με τον 
Στέφανο Ιωαννίδη, πρόεδρο της ΦΕΞ και διευθυντή της νεοσύστατης και μοναδικής τότε (1955) βιβλιοθήκης.  
Έπειτα, δωρίστηκε στο Δήμο Ξάνθης, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, ενώ ένα άλλο μέρος της οργάνωσε την 
πρώτη βιβλιοθήκη των Αβδήρων.  

Σήμερα περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό από περιοδικές εκδόσεις και είναι θεματική. Κορμός της είναι το 
ιστορικό και λαογραφικό τμήμα με έμφαση στην Θράκη και ιδιαίτερα στην Ξάνθη. Οι υπόλοιπες θεματικές της 
αφορούν τις ανάγκες των ομάδων της ΦΕΞ   (θεατρική – κινηματογραφική – φωτογραφίας  - εικαστικών κλπ) 
ενώ δωρεές ενισχύουν μικρές και ιδιαίτερες βιβλιοθήκες.
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Εκδόσεις ΦΕΞ
Η ΦΕΞ από την ίδρυσή της δραστηριοποιήθηκε και στο χώρο της έκδοσης σε τομείς και παραγωγές όπως:
«Παράδοση - Ιστορία» (σειρά 1 της ΦΕΞ), «Κατάλογοι» (σειρά 2 της ΦΕΞ), «Τέχνη» (σειρά 3 της ΦΕΞ), 
«Ψηφιακές Εκδόσεις» (σειρά 4 της ΦΕΞ), «Στοχαστικές Διαδρομές» (σειρά 5 της ΦΕΞ)

Τις παλαιότερες εκδόσεις η ΦΕΞ προσπαθεί να τις παρουσιάσει ψηφιακά μέσω τους ΕΡΓΑστηρίου ΓΡΑΦΗΣ, ενώ 
σχεδόν κάθε χρόνο ετοιμάζει και μια νέα παραγωγή. Αναζητήστε τες στο πωλητήριο του Μουσείου και στην 
ιστοσελίδα μας.

Επαγγέλματα και  
Επαγγελματίες στην  
Ξάνθη Αρχές 20ου Αιώνα 
 / 10€

Ο Καραγκιόζης και 
ο Γεροπλάτανος 
βιβλίο εργαλείο 
με 22 φιγούρες  
/ 5€

Εργαστήρι 
Ζωγραφικής ΦΕΞ 
Μ. Αποστολίδου  
/ 10€

Πέντε Διαδρομές 
στην Παλιά Πόλη 
οδηγός πόλης 
/  3€

ΦΕΞ 50 χρόνια 
αναμνηστικό λεύκωμα 
/ 10€

Το Βλέμμα 
Δ.  Βλάχου / 5€

 Ένα Χαστούκι 
από Παπαρούνες
Δ. Βλάχου / 5€  

Η Λοξή Ματιά
Δ. Βλάχου
/ 10€ 
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Αναζήτηση Κοινών  
Ριζών του Γλωσσικού  
Ιδιώματος, Ηθών &  
Εθίμων Κύπρου -  
Νησιών Ανατολικού 
Αιγαίου και Θράκης 
/ 15€

Δρώμενα και 
Λαϊκό Θέατρο 
Θ. Γραμματά 
/ 15€

Μικρές ιστορίες 
της Ξάνθης (8 τόμοι)
σε ελληνικά & αγγλικά 
/ 20€

Λαογραφικό και Ιστορικό 
Μουσείο Ξάνθης
ελληνικά & αγγλικά 
/  5€

Σπύρος Τζεννεττζής ο 
Λαϊκός Ποιητής της Ξάνθης 
συμπεριλαμβάνεται cd
/ 10€

Στο Ίδιο Τραπέζι 
διηγήματα 
/ 5€  

Και οι Πρόγονοι 
μας Πρόσφυγες 
Χρύσα Μπαΐρα 
/ 5€  

Μονοπάτια Διασποράς 
Ελλήνων Λατινόφωνων 
Χ. Στ. Ι. Μαργαριτοπούλου  
/ 30€  

Γιάννης Μενεσίδης 
Ζωγραφική 
CD ROM /  5€

Εργαστήρι Παιδικής 
Ζωγραφικής
CD ROM / 5€

Μάρθα Αποστολίδου 
Ακουαρέλες
 CD ROM/ 5€
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Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής 
Στις δέκα τρίωρες συναντήσεις μας θα εξετάσουμε στην πράξη τη διαδικασία της λογοτεχνικής συγγραφής 
μέσα από όλα όσα συγκροτούν ένα λογοτεχνικό κείμενο: την πλοκή, το σκηνικό (χώρο και χρόνο), τον 
αφηγητή και την οπτική γωνία της αφήγησης, τους χαρακτήρες, τη γλώσσα και το ύφος κλπ. Θα γράψουμε 
δικά μας κείμενα, θα τα κουβεντιάσουμε, θα τα μικρύνουμε, θα τα μεγαλώσουμε, θα προσπαθήσουμε να τα 
κάνουμε καλύτερα. Κι αν καταφέρουμε, πίσω από κανόνες και τεχνικές, να περπατήσουμε έστω και λιγάκι στο 
σκοτεινό μονοπάτι της δημιουργίας, τότε θα μπορούμε να λέμε ότι έχουμε πετύχει πολλά.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Κώστας Καβανόζης / 2541025421
Χώρος Λειτουργίας: Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης    

"Για όποιον η θάλασσα στον ήλιο είναι «τοπίο» η ζωή 
μοιάζει εύκολη και ό θάνατος επίσης. Αλλά για τον 
άλλον είναι κάτοπτρο αθανασίας, είναι «διάρκεια». 
Μια διάρκεια πού μόνον το ίδιο της το εκθαμβωτικό 
φως δε σ' αφήνει να τη συλλάβεις"

Οδυσσέας Ελύτης
"Μικρός Ναυτίλος"
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Με 24 Γράμματα και όχι μόνο...    
Τα Παρασκευοσαββατοκύριακα στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης, η Λέσχη Ανάγνωσης και η μουσική βιβλι-
οθήκη, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Πυργελή, οργανώνουν εκδηλώσεις για το βιβλίο κι όχι μόνο... 
Παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις με συγγραφείς, προβολές και αφιερώματα. 

"Νομίζω πως η τηλεόραση βοηθάει 
 τον πολιτισμό. Κάθε φορά που κάποιος  
την ανάβει σπίτι μου πηγαίνω στο  
διπλανό δωμάτιο και διαβάζω"

Groucho Marx
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χορός & κινητική τέχνη
59.  Εργαστήρι Παραδοσιακών Ελληνικών Χορών 

60. Εργαστήρι Latin Salsa - Βallroom

61. Εργαστήρι Lindy Hop

62. Εργαστήρι Tango 

63. Εργαστήρι Capoeira Jacobina Arte

64. Εργαστήρι Tai Chi Chuan

65. Εργαστήρι Tai Chi Chuan 
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Εργαστήρι Παραδοσιακών Ελληνικών Χορών
Οι παραδοσιακοί χοροί είναι αναπόσπαστο στοιχείο του λαϊκού πολιτισμού μέσα από τον οποίο εκφράζονται 
έντονα συναισθήματα για τον τόπο, το λαό και την ιστορία του. Είναι με άλλα λόγια ένας τρόπος να γνωρίσουμε 
καλύτερα τις πολιτιστικές μας ρίζες και παράλληλα να συνδεθούμε μεταξύ μας.

Το χορευτικό τμήμα της ΦΕΞ, είναι το πολυπληθέστερο τμήμα του συλλόγου. Συμμετέχει σε φεστιβάλ στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, οργανώνει το πολιτιστικό αντάμωμα από την Ελληνική ομογένεια με πλούσιο πρόγραμμα 
παράλληλών δράσεων προσφέροντας τη δυνατότητα γνωριμίας με τον πολύτιμο φυσικό και πολιτιστικό θησαυ-
ρό που κρύβει η Θράκη. Παράλληλα, διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα βεστιάρια παραδοσιακών φορεσιών της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποτελούμενο τόσο από αυθεντικές φορεσιές όσο και από πιστά αντίγραφα.

Υπεύθυνοι Τμημάτων: 
Εφηβικό  Ι : Κωστής Μπαρουκτσής / 6932732359  
Παιδικό:  Ι & ΙΙ : Βάσω Γεωργούλα / 6946304029
Αρχάριοι Ι & ΙΙ:  Δήμος Κουρτέσης / 6974702017
Προχωρημένοι Ι: Κωστής Μπαρουκτσής / 6932732359  
Προχωρημένοι ΙI έως IV και Παραστάσεων:  Γιάννης  Γκορόγιας / 6945837013 

Υπεύθυνος Εργαστηρίων:  Γιάννης Γκορόγιας 
Γραμματεία - Βεστιάριο : Ένη Κουτελίδου / 6948051293
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Εργαστήρια Latin Salsa - Ballroom
Το εργαστήριο ξεκίνησε, τον Ιανουάριο του 2008 με σκοπό τη διάδοση των Λατινοαμερικάνικων χορών και της 
αντίστοιχης κουλτούρας. Στην πολυετή του διαδρομή, πρόβαλε τα βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή το ρυθμό, 
την ελευθερία έκφρασης και τη φιλοσοφία που οι χοροί της Λατινικής Αμερικής περικλείουν.

Προσέλκυσε δεκάδες πολίτες και από τους πέντε νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, οι οποίοι μυήθηκαν στους λάτιν ρυθμούς της Salsa Cubana, της AfroRuba, του Son, της Bachata, τ 
ου Merengue, του Cha-Cha. 

Συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα της Ξάνθης και οργανώνει τις δικές του πολιτιστικές προτάσεις, όπως 
είναι το Salsa Montana Weekend (Νοέμβριος) - όπου τα χορευτικά βήματα ξεδιπλώνονται στην πανέμορφη 
Σταυρούπολη - το Caminos Del Sur (Μάιος), όπου η λατινοαμερικάνικη κουλτούρα και φιλοσοφία της Salsa 
Cubana και του Αργεντίνικου Τango, αποκτούν κοινό χώρο και χρόνο. 

Συμμετέχει ακόμη σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ενδεικτική είναι 
η συμμετοχή των μελών του, στη Grand Rueda για το Βιβλίο Γκίνες, την 1η Ιουνίου 2014, στην Πλατεία 
Αριστοτέλους. Σε αυτό το κορυφαίο γεγονός, η ΦΕΞ συμμετείχε με 18 χορευτές. 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Σταύρος Τσακμάκης /  6949131792
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Εργαστήρι Lindy Hop
Το Lindy Hop είναι ο πρώτος αφροαμερικάνικος χορός σε ζευγάρια και αναπτύχθηκε στην Αμερική τις δεκαετίες 
‘20-’40 μέσα από τη swing μουσική των Big Bands και την ανάγκη των αφροαμερικανών να ξεφύγουν από τις δυ-
σκολίες της καθημερινότητας! Είναι ένας ελεύθερος και αυτοσχεδιαστικός χορός που στηρίζεται στην επικοινωνία 
leader και follower καθώς και στην έκφραση των συναισθημάτων του χορευτή μέσα από τη μουσική!

Το Lindy Hop γεννήθηκε στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Ξεκίνησε μέσα από τα 
ballrooms της εποχής, όπου άνθρωποι ανεξαρτήτου χρώματος και καταγωγής εξασκούσαν τις χορευτικές τους 
ικανότητες υπό τον ήχο της Swing Jazz μουσικής των καλλιτεχνών των Big Bands. Με τη δημοτικότητα του χορού 
διαρκώς να αυξάνεται και ολοένα και περισσότερους διαγωνισμούς να διοργανώνονται μεταξύ των καλύτερων 
χορευτών, το Lindy Hop δεν άργησε να αποτελέσει μέρος ταινιών του Hollywood!

To Lindy Hop απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και προσφέρει χαρά και διασκέδαση σε όσους διαλέγουν να 
ασχοληθούν με αυτό! Βοηθά στην απελευθέρωση και τον καλύτερο χειρισμό του σώματος, ενώ ταυτόχρονα 
φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, χρησιμοποιώντας τη μουσική σαν μέσο επικοινωνίας μεταξύ τους. 

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Γιάννης Παρασκευόπουλος / 6946426838, Κυριακή Πετρίδου / 6948224325
Τμήματα: BEGGINERS / INTERMEDIATE / INTERMEDIATE-ADVANCED / SWINGFLOOR (ΠΡΑΚΤΙΚΗ)
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Εργαστήρι Tango 
Το 2003 μία μικρή ομάδα παιδιών έφερε το Τango στην Ξάνθη και δημιούργησε τους Tango Aires. Μετά από 
πέντε δημιουργικά χρόνια όπου η ομάδα βελτιωνόταν κάνοντας μαθήματα με διάφορους δασκάλους (Di-
ego Mastrangelo, Fabian Ballejos y Gina Nikolitsa, Edouardo Bojo y Misha Simoni) ενώθηκε με μέλη άλλων 
ομάδων και το 2008 δημιούργησαν την ομάδα Αργεντίνικου Τango της ΦΕΞ, του παλαιότερου πολιτιστικού 
συλλόγου της πόλης.

Η πορεία συνεχίστηκε με περισσότερα μέλη κάνοντας μαθήματα με την Romina Tumini και Gabriel Mari-
no, Λουκά Μπαλόκα και Γεωργία Πρίσκου, Gabriel Marino και Έλλη Καραδήμου, Bαγγέλη Χατζόπουλο και 
Μαριάννα Κουτάντου, Χλόη Θεοδωροπούλου και Διονύση Θεοδωρόπουλο.

Παράλληλα οργανώνει εκδηλώσεις (festivals & marathons) φέρνοντας στην περιοχή χορευτές εγχώριου και 
διεθνούς βεληνεκούς όπως Paola Taccetti,Silvana Prieto e Matias Batista, Lucas Gauto και Naima Gerasopou-
lou, Carla Rossi & Jose Luis Salvo, Michalis Souvleris & Maria Kalogera, Max Van de Voorde and Solange Acosta 
και συνεχίζει να πρωτοπορει!

Υπεύθυνος  Εργαστηρίου: Γιάννης Δάφνης / 6948878929
Τμήματα: Αρχάριοι / Μεσαίοι - Προχωρημένοι / Ανοιχτή Practica Tango / Milonga el barrio antiquo & mini milonga
Χώροι λειτουργίας: Σπίτι Πολιτισμού / ΚαπνΑποθήκη
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Εργαστήριο Capoeira Jacobina Arte 
Το εργαστήρι capoeira της Φ.Ε.Ξ. ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011, οργανώνοντας τμήματα για παιδιά και ενή-
λικες. Είναι κομμάτι του Groupo International Jacobina Arte με ιδρυτή το Mestre Pitbull από την Bahia (στη 
Βραζιλία) και έχει παρουσία σε 6 χώρες. Η ομαδα της Φ.Ε.Ξ. έχει δάσκαλο τον Ιορδάνη Κασάπογλου (Contra 
Mestre Gaviao).  Στην Capoeira τα μόνα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κανείς είναι θέληση και σεβασμό 
προς την κουλτούρα και την παράδοσή της!

Η Capoeira στη ΦΕΞ απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Τα σωματικά 
οφέλη της Capoeira είναι πολλά εφόσον συνδυάζει στοιχεία τόσο της αερόβιας όσο και της αναερόβιας άσκη-
σης. Ως άθλημα υψηλής έντασης συμβάλει στην ταχυδύναμη, στηνμυϊκή ανάπτυξη και στην κιναισθητική ικα-
νότητα των αθλούμενων, σε ένα περιβάλλον μουσικής, χορού και παιχνιδιού. Mάλιστα είναι ιδανική για καύση 
λίπους, καθώς έχει μετρηθεί ότι μέσα σε μια ώρα άσκησης καταναλώνονται 500 θερμίδες!

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου:  Στέφανος Ταβουλάρης / 6945933262,
Ιορδάνης Κασάπογλου  / 6945374274
Χώρος λειτουργίας εργαστηρίου: Σπίτι Πολιτισμού ΦΕΞ
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Εργαστήρι Tai Chi Chuan 
Το εργαστήρι ξεκίνησε την λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2010 και είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπον-
δίας Τάι Τσι Τσουάν Ταϊβαν (World Tai Chi Chuan Federation Taiwan) από το 2011.

Το Tai Chi είναι μία αρχαία κινεζική κινητική και πολεμική τέχνη, κατά την οποία απαλές και αργές κινήσεις χε-
ριών και ποδιών ρέουν και συνθέτουν μία κινητική φόρμα, η οποία χαρακτηρίζεται από αρμονία και χαλάρωση. 
Ως άσκηση νους-σώματος δυναμώνει, διατάσσει και εξισορροπεί τον ασκούμενο ενώ βελτιώνει την υγεία, την 
προσωπική ανάπτυξη και την αυτοάμυνα (Wayne, P. M., & Fuerst, M., 2013).
. 
Ως ένα πολυπαραγοντικό σύστημα, το Tai Chi αποτελεί μία ασφαλή και προσαρμοστική αερόβια άσκηση για 
κάθε ηλικία, που βελτιώνει την ισορροπία, συμβάλλει σημαντικά στην μυϊκή ενδυνάμωση, ενισχύει την μνήμη, 
και το κυκλοφορικό σύστημα, βελτιώνει την ποιότητα της αναπνοής, χαρίζει πνευματική διαύγεια, μειώνει το 
άγχος και ενισχύει την ζωτικότητα και την ευεξία.   

Ως εσωτερική πολεμική τέχνη προάγει την ήπια σχολή (nei kia) που σε αντίθεση με τις εξωτερικές πολεμικές 
τέχνες, βασίζεται στην εκπαίδευση του ασκούμενου σε τεχνικές πολεμικών εφαρμογών χωρίς χτυπήματα, με 
σκοπό την ανατροπή της ισορροπίας του μέσω ειδικών λαβών και στάσεων.

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Έμη Χατζηπαναγιώτη / 6977560795 
Τμήματα: BASICS (Αρχαρίων), BASICS 2,  ADVANCED & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ, QI GONG,  ΗΠΙΟ ΤΑΙ ΤΣΙ & ΤΣΙ ΓΚΟΥΝΓΚ (για την υγεία)
Χώρος λειτουργίας εργαστηρίου: Καπναποθήκη της ΦΕΞ.
http://taichi-xanthi.blogspot.com/    
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Ιματιοθήκη Ελληνικών Φορεσιών &  Βιβλιοθήκη Χορού

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΓΙΛΕΚΑ (18ος - 19ος αιώνας)
κεντημένα με χρυσά και ασημένια νήματα και προέλευση από την Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία

Η ιματιοθήκη του χορευτικού εργαστηρίου της ΦΕΞ περιλαμβάνει περισσότερες από 300 παραδοσιακές φο-
ρεσιές από όλη την Ελλάδα. Αυθεντικές και ανάτυπα, που παρουσιάζονται στο μουσείο αλλά και στις μουσι-
κοχορευτικές παραστάσεις τους. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει βιβλία χορού λευκώματα αλλά και καταλόγους 
παραστάσεων.
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μουσική
69. Μουσική Σκηνή & Φεστιβάλ 

70. Αρχείο "Μάνος Χατζιδάκις"

71. Μουσικές Εκδόσεις & Παραγωγές

73. Μουσική Βιβλιοθήκη Ξάνθης “Σόνια Θεοδωρίδου”  

75. Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής

76. Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής 

76. Ομάδα Κρουστών 

77. Εκμάθηση Αρχαίας Ελληνικής Λύρας
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Μουσική Σκηνή & Φεστιβάλ
Η ΦΕΞ διαχειρίζεται ένα μεγάλο κομμάτι της παράδοσή μας αλλά και της σύγχρονης δημιουργίας στην περιοχή 
μας. Στόχος της ΦΕΞ  μέσω των μουσικών δράσεών της (συναυλίες, διαλέξεις, workshops, master classes) εί-
ναι να φέρει σε επαφή τους νέους μουσικούς, τους σπουδαστές, αλλά και το κοινό της πόλης με καθηγητές και 
εξαιρετικούς μουσικούς. Πραγματοποιούνται μουσικές παραγωγές, λειτουργούν μουσικά εργαστήρια και 
το καθημερινό πρόγραμμα του Ράδιο Ξάνθη 93,5. Η ΦΕΞ παράλληλα, οργανώνει στην πόλη, πέντε Μουσικά 
Φεστιβάλ με αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με μουσικά πανεπιστήμια της Ελλάδας 
και του εξωτερικού. 

• Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής

• Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής 

• Φεστιβάλ «Η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι»

• Πειραματική μουσική σκηνή chrysallida 

• Πολιτιστικό Αντάμωμα 

• Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα 
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Αρχείο «Μάνος Χατζιδάκις»   
Περιλαμβάνει χειρόγραφα, παρτιτούρες, φωτογραφίες και σημειώσεις. Bρίσκονται σε έκθεση στον 
Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης - Μάνος Χατζιδάκις.  
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Μουσικές Εκδόσεις & Παραγωγές
Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η ΦΕΞ πραγματοποιούσε εκδόσεις που συνέβαλλαν στην καταγραφή 
τόσο της λαϊκής μας παράδοσης όσο και στην ενημέρωση και προβολή της νέας δημιουργίας. 

Βαγγέλης Κοντόπουλος 
Solo LIVE performance in MUSEUM (2008)  / cd

5€

Spyros Gikontis | Franziska Reichenbächer
Music for Two Violins  (2019) / cd

10€   

Duo 8 Strings | Spyros Gikontis, Eleni Petridou
GREEK DIALOGUES  (2015) / cd  

10€   

Lambis Vassiliadis 
Piano Transcriptions (2009) / cd 

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

Βαγγέλης Κοντόπουλος 
Σαν το Nερό που Kυλάει  (2008) / cd 

5€
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Earzumba  
Vivo (2008) / cd
Aποσπάσματα της συναυλίας του Earzumba που πραγματοποιήθηκε στις 
01/12/2007 στο Λαογραφικό Μουσείο, μιξαρισμένα με αντίστοιχα από 
συναυλίες στη Βιέννη και το Μπουένος Άιρες.   
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

Zebra 
Zebra (2006)  / cd
Κυκλοφόρησε στα πλαίσια του φεστιβάλ «frequencies of β-Ori» που 
πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 17-19/09/2006 στο Λαογραφικό Μου-
σείο, στις Καπναποθήκες Π και στο Τραπέζιο του Μ42.
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

Γιάννης Βαρελίδης 
Ηχοπερίπατος στην Ορεινή Ροδόπη  (2018) / cd  
Στις 24 Απριλίου 2018 η chrysallida αφουγκράστηκε και κατέγραψε τους 
μαγικούς ήχους της ορεινής Ροδόπης στην περιοχή του Παρανεστίου 
Δράμας. Ελάχιστα αντίγραφα (σε ειδική boxed έκδοση) διατίθενται στο 
Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης.   

Μαρίνος Κουτσομιχάλης  
Ηχοπερίπατος στη Λίμνη Βιστωνίδα  (2013) / cd 
Κυκλοφόρησε μετά την επιτόπια ηχογράφηση στη Λίμνη Βιστωνίδα 
και στη συνέχεια συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Λαογραφικό 
Μουσείο στις 02 και 03/02/2013 του Μαρίνου Κουτσομιχάλη.
Διαθέσιμο από eclipsis.gr

6Comm | Τέθριππον | Slow Motion | Decadence 
Myth & Passion (2010) / cd 
Κυκλοφόρησε στα πλαίσια του «Myth & Passion festival» που πραγμα-
τοποιήθηκε το διήμερο 07-08/05/2010 στο Σπίτι Πολιτισμού. Περιέχει 
ακυκλοφόρητα κομμάτια των τεσσάρων συγκροτημάτων.  
Διαθέσιμο από eclipsis.gr
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Earzumba  
Bye Bye Butterfly  (2010) /  cd
Κυκλοφόρησε και μοιράστηκε στα πλαίσια του αποχαιρετιστήριου φεστι-
βάλ για την absurd που πραγματοποιήθηκε στις 04/12/2010 
στο Σπίτι Πολιτισμού
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ

Βώλακας 
Στιγμές από τα Δρώμενα (2010) / cd 
Κυκλοφόρησε στις 06/01/2016 στα δρώμενα των Φώτων στον Βώλακα
Διαθέσιμο από fex.ogr.gr & eclipsis.gr

Μουσική Βιβλιοθήκη Ξάνθης «Σόνια Θεοδωρίδου»
Η Μουσική Βιβλιοθήκη Ξάνθης - Σόνια Θεοδωρίδου, είναι το αποτέλεσμα της ευγενικής χειρονομίας της 
μεγάλης καλλιτέχνιδας του λυρικού τραγουδιού. Ένα υλικό με περισσότερους από 1000 τόμους με βιβλία 
θεωρίας, ιστορίας της μουσικής, παρτιτούρες και CDs, που δωρίστηκε από την ίδια, αποτελεί το ξεκίνημα 
για την ανάπτυξη της βιβλιοθήκης. Έτσι, συνεχιστές της ιδέας αυτής έγιναν πάρα πολλοί φίλοι και σήμερα η 
βιβλιοθήκη έχει περισσότερα από 2.500 βιβλία, δίσκους βινιλίου, κασέτες, cds και άλλα αντικείμενα.
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www.radioxanthi.gr
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Μουσικά Εργαστήρια ΦΕΞ

Η Ορχήστρα είναι καρπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ. Η ορχήστρα απευθύνεται στους 
μαθητές των τμημάτων εκμάθησης μουσικών οργάνων που λειτουργούν στο εργαστήριο και σε μουσικούς οι 
οποίοι θέλουν να εμβαθύνουν τόσο στην Ελληνική παραδοσιακή μουσική όσο και στην κλασική ανατολική. 

Στο εργαστήριο λειτουργούν τμήματα για τα εξής οργάνα: ούτι, πολίτικο λαούτο (λάφτας), κανονάκι, ταμπούρ, 
παραδοσιακά κρουστά (μπεντίρ, νταραμπούκα, τουμπελέκι), λαούτο. Ακόμη λειτουργούν τμήματα παραδοσι-
ακού τραγουδιού, βυζαντινής μουσικής και θεωρίας ανατολικής μουσικής.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Διδασκαλίας: Γιάννης Κατσούλης / 6944125845

Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής
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Στα μαθήματα μπορούν να συμμετέχουν και άτομα που έχουν μικρή ή και καμία σχέση με τη μουσική. Τα μα-
θήματα γίνονται Κυριακές και διαρκούν 4-5 ώρες. Μια μέρα την εβδομάδα γίνεται συνάντηση των μελών, για 
πρόβα, συζήτηση και θεωρία. 

Επιμέλεια - Διδασκαλία: Βασίλης Βασιλάτος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κώστας Μακρής / 6984169866

Ομάδα Κρουστών  

Η χορωδία παραδοσιακής μουσικής της ΦΕΞ, είναι ένα μουσικό σύνολο το οποίο αποτελείται από ανθρώπους 
που θέλουν να έρθουν σε επαφή με την παράδοση μέσα από το τραγούδι. Η χορωδία έρχεται σε επαφή με 
τραγούδια από όλες τις περιοχές του ελλαδικού χώρου και προσπαθεί με απλό τρόπο να εισαγάγει τους συμ-
μετέχοντες στην διαδικασία του τραγουδήματος.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Διδασκαλίας: Γιάννης Κατσούλης / 6944125845

Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής 
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Τα μαθήματα υλοποιούνται σε διάστημα τριών μηνών, με ευθύνη της ομάδας www.seikilo.com κατά τα οποία 
παρέχονται λύρες ανά μαθητή από την Οργανοποιία Αναστάσιος. Δεν απαιτούνται προγενέστερες μουσικές 
γνώσεις. Δεκτές και οι συμμετοχές παιδιών. Το εργαστήριο κλείνει με συναυλία μαθητών και δασκάλων.

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Μιχάλης Ελαφρός / 25410 25421

Εκμάθηση Αρχαίας Ελληνικής Λύρας   
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θέατρο
81. Θεατρική Σκηνή 

81. Βιβλιοθήκη & Αρχείο Θεάτρου

82. Θεατρικές Σκηνές «Οδός Ονείρων» & «Παράβασις»

83. Εργαστήρι για Εφήβους & Ενηλικές

84. Παιδικό Μουσικό Θέατρο

85. Κουκλοθεατρικό Εργαστήρι
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Θεατρική Σκηνή
Το Θεατρικό Εργαστήρι ιδρύθηκε το 1975. Οργάνωσε μαθήματα θεατρικής παιδείας, συνεργάστηκε με το κρα-
τικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και παρουσίασε παραστάσεις στην πόλη και τα χωριά του Ν. Ξάνθης. 

Το 1995 με την επωνυμία «Οδός Ονείρων» ξεκίνησε ένα δεύτερο κύκλο θεατρικών δραστηριοτήτων. Στόχος 
η προσπάθεια των μελών του να γνωρίσουν από κοντά τον ονειρικό κόσμο του θεάτρου και να ελκύσουν και 
άλλους σ' αυτόν.  Μέχρι σήμερα οργανώνει κάθε χρόνο θεατρικές παραστάσεις, όπου παρουσιάζονται έργα 
Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Διοργανώνει σεμινάρια, που αφορούν θέματα υποκριτικής, σκηνοθεσίας, 
ιστορίας θεάτρου, χρήσης μεθόδων υποκριτικής στην εκπαίδευση και συμμετέχει σε λογοτεχνικές βραδιές και 
παρουσιάσεις βιβλίων και συγγραφέων.

Βιβλιοθήκη & Αρχείο Θεάτρου
Η θεατρική βιβλιοθήκη περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό έργων αλλά και κείμενα για το Θέατρο. Ακόμη 
κατάλογοι παραστάσεων και αρχειακό υλικό από τις παραστάσεις τις ΦΕΞ
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Θεατρικά Εργαστήρια ΦΕΞ

Η ομάδα ξεκινά τη θεατρική της δραστηριότητα το 1995 ως «Οδός Ονείρων» και με τη σκηνοθετική καθοδή-
γηση της Λίας Δαμιανάκη, μετονομάζεται τα τελευταία χρόνια σε «Παράβαση». Στην αρχαία κωμωδία, κατά 
την Παράβαση - ένα είδος ιντερμέτζο, ο Χορός - σταματούσε ξαφνικά την εξέλιξη του δράματος, εγκατέλειπε 
τη θεατρική του υπόσταση και παρέβαινε, μεσολαβούσε στο κοινό για να μεταφέρει ένα κήρυγμα-σχόλιο του 
ποιητή για την επικαιρότητα, την πολιτική κατάσταση, τα κοινωνικά ήθη ή ακόμα και για τους αντίπαλούς του. 
Αυτό τίθεται και ως αρχή της ομάδας μέσα από επιλεγμένα έργα αλλά και τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες 
απευθύνεται.

Οι παραγωγές μας: «Τα Μαγικά Μαξιλάρια» του Ευγένιου Τριβιζά, «Μονόπρακτα», «Έξι Πράξεις του Έρω-
τα» (επιλογές από διάφορους συγγραφείς), «Ο Γάμος του Μπαρμπαγιώργου» (λαϊκό έργο από το θέατρο 
σκιών), «Η Τραπεζαρία» του A. R. Gurney, «Η Φάρμα των Ζώων» του George Orwell «Το Αγόρι με τη 
Βαλίτσα» του Mike Kenny, ραδιοφωνικές παραγωγές και συνεργασίες με το τμήμα παραδοσιακών χορών.

Υπεύθυνοι Ομάδων: Λία Δαμιανάκη & Ξανθόπουλος Πασχάλης
Χώρος Λειτουργίας: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης

Θεατρικές Σκηνές «Οδός Ονείρων» και «Παράβασις»
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Το Θεατρικό εργαστήρι της ΦΕΞ οργανώνει μαθήματα ιστορίας θεάτρου, υποκριτικής, σκηνογραφίας, φωτι-
σμού και σκηνοθεσίας. Οργανώνει και παρουσιάζει δικές του και άλλες παραγωγές, διαλέξεις και σεμινάρια. 

Χώρος Λειτουργίας: Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης
Τμήματα:  Αρχαρίων  І  Προχωρημένων  І  Παραστάσεων

Θεατρικό Εργαστήρι για Έφηβους και Ενήλικες 
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Μουσική, χορός, τραγούδι θεατρικό παιχνίδι…  Έλα να δεις τι κάνουμε στη ΦΕΞ! Το τμήμα μουσικού χορευτικού 
θεάτρου δημιουργήθηκε από τη ΦΕΞ για τα παιδιά με ενδιαφέρον στην μουσική, το χορό, το τραγούδι, το θεα-
τρικό παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό και τα παραμύθια.

Διαθέτοντας έντονη συναισθηματικότητα και κινητικότητα, τα μικρά παιδιά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και δε-
κτικά στην επίδραση της μουσικής τέχνης, του χορού και του θεάτρου. Μέσα από τη μελωδία και το ρυθμό, 
μέσα από την ποίηση, την κίνηση του χορού και τη μιμική, η μουσική προσφέρει στα παιδιά χαρά και ενέργεια, 
εμπλουτίζει τις παρατηρήσεις και τη φαντασία τους, αναπτύσσει τις διανοητικές ικανότητές τους, ενεργοποιεί 
την κατάκτηση γνώσεων για τα φαινόμενα του κόσμου.

Το παιδικό μουσικό θέατρο της ΦΕΞ είναι ιδιαίτερα κατάλληλο και για πολύ μικρά παιδιά καθώς τα βοηθάει να 
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη μουσική στον χορό και στο θεατρικό παιχνίδι ταυτόχρονα.

Υπεύθυνη Εργαστηρίων: Φίτσεβα Βάνια  /  6978227642
Τμήματα: A (4-5 ετών)  І   Β (5-7 ετών)   І   Γ (9-12 ετών)  І  Δ (13-18 ετών)

Παιδικό Μουσικό Θεάτρο 
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Το εργαστήριο Κουκλοθεάτρου άρχισε να λειτουργεί στην ΦΕΞ τον Οκτώβριο του 2001 για παιδιά ηλικίας 6 
χρονών και άνω. Παραμύθι, αφήγηση, κίνηση και σχέση με το σώμα, παρακολούθηση και χειρισμός αναπνοής, 
άσκηση φωνής (φωνητική, ορθοφωνία), αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων. 
 
Στο ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ οι όροι αντιστρέφονται. Το φως είναι ΜΑΥΡΟ και οι σκιές ΛΕΥΚΕΣ. Σ’ ένα φόντο μαγικό, 
παραμυθένιο, όπου τα χρώματα, τα αντικείμενα και τα σώματα παίζουν ανάμεσα στο ορατό και στο αόρατο και 
ο θεατής συμμετέχει ως μέρος του φωτός και της σκιάς.

Τμήματα: Παιδικό (και εργαστήριο)  І  Ενηλίκων & Νέων Γονέων
Υπεύθυνη Εργαστηρίων: Φιλιώ Δαργενίδου / 6985076171 

Κουκλοθεατρικό Εργαστήρι 
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εικαστικά
89.  Μικρή Πινακοθήκη της ΦΕΞ  

89.  Εκθέσεις - Εικαστικός Περίπατος

89.  Βιβλιοθήκη Εικαστικών

90. Ζωγραφική για Παιδιά

91. Ελεύθερο Σχέδιο & Ζωγραφική

91. Εργαστήρι Κόμικ



DETAIL, 2012
Χρ. Χατζηχαραλάμπους, ακρυλικά σε καμβά
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Μικρή Πινακοθήκη της ΦΕΞ

Βιβλιοθήκη Εικαστικών

Από τις δωρεές των καλλιτεχνών, η ΦΕΞ έχει οργανώσει την μικρή πινακοθήκη, όπου τα έργα της κοσμούν 
τους χώρους της ΦΕΞ αλλά και εκτείθενται σε περιοδικές εκθέσεις.

Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει βιβλία ζωγραφικής, λευκώματα αλλά και υλικό που βοηθά τους σπουδαστές 
ζωγραφικής να κατανοήσουν τον κόσμο των εικαστικών τεχνών.

Εκθέσεις -  Εικαστικός Περίπατος 
Από την ίδρυσή της η ΦΕΞ (1952) φιλοξενεί ανθρώπους των εικαστικών στην πόλη και οργανώνει εκθέσεις 
και διαλέξεις.  Από το 2005 πιο συστηματικά ως και το 2015 και σε συνεργασία με την ιστορικό τέχνης και μου-
σειολόγο Κική Χριστοδούλου, οργάνωσε και παρουσίασε τον εικαστικό περίπατο στην παλιά πόλη της Ξάνθης.  
Περισσότερες από 70 εκθέσεις σημαντικών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών έχουν πραγματοποιηθεί στην 
πόλη μας.  Αποτέλεσμα αυτών των δράσεων ένα πολύ πλούσιο εικαστικό αρχείο (κατάλογοι – αφίσες – προ-
σκλήσεις – κείμενα)  και μια συλλογή εξαιρετικών έργων, που παρουσιάζεται στη Μικρή Πινακοθήκη της ΦΕΞ.

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ, 2006
Αναΐδα Χουρσουντιάν,  ακουαρέλα
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Εργαστήρια Εικαστικών

Το εργαστήρι ζωγραφικής της ΦΕΞ οργανώνει κάθε χρόνο ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για μικρές ηλικίες, 
όπου με την καθοδήγηση της ζωγράφου - γλύπτριας Μαρκέτας Σπανού, γνωρίζουν τον χώρο των εικαστικών 
τεχνών, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα μέσα. Στο τμήμα οι μικροί μας θα γνωρίσουν ακό-
μη την τέχνη και την τεχνική της φωτογραφίας, της χαρακτικής και της γλυπτικής.  

Τμήματα: A   І   Β   І   Γ  І  Δ
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Μαρκέτα Σπανού / 6906264242  

Ζωγραφική για Παιδιά  
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Μαθήματα ζωγραφικής, ελεύθερο σχέδιο, ζωγραφική με ακουαρέλα, λάδια, τέμπερες. Επιδίωξη του εργαστή-
ριου να λειτουργεί ως χώρος που οι ενδιαφερόμενοι έρχονται σε επαφή με την εικαστική δημιουργία. Να απο-
κτήσουν μια ευρεία γνώση των βασικών αρχών του σχεδίου και της ζωγραφικής, καθώς και μια ικανοποιητική 
ενημέρωση γύρω από τη σύγχρονη καλλιτεχνική πραγματικότητα. 

Τμήματα: ΑΡΧΑΡΙΟΙ  І  ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ  І  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το εργαστήρι κόμικ απευθύνεται σε ενήλικες και εφήβους από 15 ετών. Το πρόγραμμα του εργαστηρίου περι-
λαμβάνει μια σειρά τεχνικών ασκήσεων σχεδίου, σύνθεσης και οργάνωσης της αφήγησης. Οι ασκήσεις αυτές 
πλαισιώνονται από προβολή και σχολιασμό επιλεγμένων  παραδειγμάτων, με στόχο την ανάπτυξη της δημι-
ουργικότητας καθώς και των σχεδιαστικών και αφηγηματικών ικανοτήτων των μαθητών.

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Μαρία Καραλιά /  6986189348  / 25410 25421  

Ελευθέρο Σχεδίο & Ζωγραφική

Κόμικ
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κινηματογράφος
95. Κινηματογραφική Λέσχη της ΦΕΞ

95. Δράσεις της Λέσχης

96. Φεστιβαλ - Ο Κινηματογράφος Ταξιδεύει  
στην Ξάνθη

97. Βιβλιοθήκη, Ταινιοθήκη & Αρχείο 
Κινηματογράφου

97. Εργαστήρι Κινηματογράφου
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Kινηματογραφική Λέσχη της ΦΕΞ
Από τις παλαιότερες στην Ελλάδα (1971), με πλούσιο πρόγραμμα σε κινηματογραφικά 
αφιερώματα. Οι συνεργασίες της με άλλα φεστιβάλ και λέσχες, φέρνουν δημιουργούς 
στην πόλη και δίνουν το βήμα σε νέους κινηματογραφιστές. Συμμετέχει ενεργά σε 
παραγωγές που γίνονται στην Ξάνθη και οργανώνει μαθήματα, σεμινάρια, παραγωγές 
και εκπαιδευτικά προγράμματα. Στεγάζεται πλέον στον πολυχώρο του μουσείου με νέο 
εξοπλισμό προβολής, άριστη ποιότητα εικόνας και χωρητικότητα 50 ατόμων. 

→ Ο Κινηματογράφος των Δημιουργών 
Υπάρχει ένας κινηματογράφος σπουδαίος κι αγαπη-
μένος,  που η Κινηματογραφική Λέσχη της ΦΕΞ προ-
βάλλει με σεβασμό στη δημιουργία. Υπάρχει ένας 
κινηματογράφος που είναι ωραίος, με τη σκοτεινή 
αίθουσα, τη μεγάλη οθόνη και το σινεφίλ κοινό.  Ένας 
κινηματογράφος που αναρωτιέται, που γοητεύει, που  
συγκινεί και συνεπαίρνει. Είναι ο Κινηματογράφος 
των Δημιουργών.

Οι Τρίτες της Κινηματογραφικής Λέσχης της ΦΕΞ
Σχεδιασμός - Επιμέλεια: Γιώργος Μπακαλίδης

→ Κάτι Παίζει και τις Πέμπτες στο Μουσείο
Η Κινηματογραφική Λέσχη της ΕΛΜΕ Ξάνθης & της 
ΦΕΞ  οργανώνουν ένα κύκλο ταινιών και συζητή-
σεων με θέματα που αφορούν τους εφήβους και όχι 
μόνο. 

Τις Πέμπτες (21.00)  στο Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
Περισσότερες Πληροφορίες:  http://elmexanthis.blogspot.gr/  

Δράσεις της Λέσχης
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Η κινηματογραφική Λέσχη της ΦΕΞ συνεργάζεται με φορείς και Φεστιβάλ και παρουσιάζει στην Ξάνθη:

• Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου / Ιανουάριος

• Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας / Φεβρουάριος

• Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ / Μάρτιος - Απρίλιος

• Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου / Μάιος

• Festival Animation / Ιούνιος

• Θερινό Σινεμά στην Αυλή με τα χαμάμ / Ιούλιος & Αύγουστος

• Φεστιβάλ Αμερικανικού Κινηματογράφου / Σεπτέμβριος

• MICRO μ / Οκτώβριος

• Fest Cinema of Earthly Delights / Νοέμβριος

• Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου / Δεκέμβριος

ΦΕΣΤΙΒΑΛ - Ο Κινηματογράφος Ταξιδεύει στην Ξάνθη
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Βιβλιοθήκη-Ταινιοθήκη & Αρχείο Κινηματογράφου  
Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΉ Λέσχη της ΦΕΞ από το 1972 έχει συγκεντρώσει ένα σημαντικό αρχείο και έχει οργα-
νώσει μια ταινιοθήκη για τις ανάγκες της Λέσχης.  Συμμετέχει σε παραγωγές που γυρίζονται στην περιοχής 
υποστηρίζοντας τες, ενώ παράγει και η ίδια (ντοκιμαντέρ ταινίες - stream).

Εργαστήρι Κινηματογράφου
Στόχος η γνωριμία με τις κύριες λειτουργίες και δυνατότητες της κινηματογραφική τέχνης. Βασικές τεχνικές 
λειτουργίες, βασικά ζητήματα κινηματογραφικής ιστορίας και αισθητικής.

Θεματικές Ενότητες:

1. Οργάνωση Παραγωγής   

2. Η Κινηματογραφική Μηχανή και οι  Βασικές Λειτουργίες της

3. Οι Ταινίες και οι Κινηματογραφιστές I- ΙΙΙ

4. To Σενάριο - Δημιουργία Φωτοϊστορίας 

5. Η Γραμματική της Κινηματογραφικής Τέχνης Ι -ΙΙΙ

6. Φιλμ - Digital / Λησμονημένες Μορφές Δημιουργίας / Σύγχρονες Παραγωγές 

7. Άλλο Κοιτάζω κι Άλλο Βλέπω… 

Υπεύθυνος - Συντονιστής: Γιώργος Μπακαλίδης / Εκπαιδευτικός
Μέλη Συντονιστικής: Πασχάλης Ξανθόπουλος / Σκηνοθέτης,  Δημήτρης Κεσουδάκης /  
Μηχανικός, Γιάννης Γούλας /  Οικονομολόγος, Ελισάβετ Γιαννίκη / Δικηγόρος
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φωτογραφία
101. Φωτογραφική Λέσχη της ΦΕΞ

102. Δράσεις της Λέσχης

104. Βιβλιοθήκη, Φωτοθήκη & Αρχείο 
Φωτογραφίας

105. Εργαστήρι Φωτογραφίας



SLEEPING WOMAN
Man Ray (1929)
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Φωτογραφική Λέσχη της ΦΕΞ
Η Φωτογραφική Λέσχη της ΦΕΞ λειτουργεί παράλληλα με την κινηματογραφική λέσχη 
της ΦΕΞ περίπου από το 1972. Η πλούσια δράση της αρχίζει με μια σειρά εκθέσεων  
από το 2006 και συναντήσεων με φωτογράφους προβάλλοντας το έργο τους,  
αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό και ιδιαίτερα στους νέους φωτογράφους  
να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις.

«Κοιτάζω δε σημαίνει απαραίτητα ότι βλέπω»

André Kertész

    BUDAPEST, HAZY DAY, 1920 
André Kertész (1920)
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Η Λέσχη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της οργανώνει εκθέσεις αλλά και διαλέξεις προβολές και σεμι-
νάρια με διακεκριμένους φωτογράφους. Ακολουθούν, μερικές από τις συνεργασίες της λέσχης με φωτο-
γράφους και φωτογραφικές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δράσεις της Λέσχης

Κινηματογράφος και Φωτογραφία 
Η Λέσχη οργανώνει με την κινηματογραφική Λέσχη της ΦΕΞ  
προβολές ταινιών με θέμα την τέχνη της φωτογραφίας
Ξάνθη / Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2006

Η Πόλη του Ara Guler 
Φωτογραφίες του Ara Guler
Ξάνθη / Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου / 2006

Between the Lines 
Φωτογραφίες του Γεώργιου Γεωργίου
Εικαστικός  Περίπατος  στην Παλιά πόλη της Ξάνθης Ξάνθη  /  
Οκτώβριος  2007

104

INSTABULLU - Kωνσταντινοπολίτης 
Φωτογραφίες του Alp Sime
Εικαστικός  Περίπατος  στην Παλιά πόλη της Ξάνθης Ξάνθη  
/ Μάιος  2007
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Πορτραίτo
24 Φωτογραφίες και 1 video
Επιμέλεια: Πασχάλης Ξανθόπουλος
Φωτογραφική Λέσχη της ΦΕΞ  / Ιούνιος 2015

Misery
Φωτογραφίες του Γιώργου Βασιλειάδη
Φιλοπρόοδη  Ένωση Ξάνθης, Pinelo Gallery
/  Μάιος 2012  

Το Άλλο Μισό 
Oμαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης 
TETTIX art gallery
Εικαστικός περίπατος στην Παλιά πόλη της Ξάνθης 
/  Οκτώβριος 2009  

H Αείφωνη Μουσική της Σιωπής
Φωτογραφίες της Άννας Τενέζη 
Εικαστικός περίπατος στην Παλιά πόλη της Ξάνθης 
/  Σεπτέμβριος 2008  
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Απρόσμενες Συναντήσεις - Aspects οf Balkan Photography
Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης  (www.fkth.gr)
Εικαστικός περίπατος στην Παλιά πόλη της Ξάνθης
/ Νοέμβριος 2007



106

Βιβλιοθήκη - Φωτοθήκη & Αρχείο Φωτογραφίας  
Η Βιβλιοθήκη και ο εξοπλισμός, τα  εργαστήρια, τα σεμιναρίων και οι εκθέσεις που διοργανώνει η Λέσχη παρέ-
χουν την δυνατότητα στα μέλη και τους φίλους της ΦΕΞ, να αποκτήσουν γνώσεις στο χώρο της φωτογραφίας. 
Παρέχει την τεχνική υποστήριξη στο Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης καθώς και στο αρχείο της.
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Εργαστήρι Φωτογραφίας  
Η τέχνη και η τεχνική της φωτογραφίας. Αναλογική και ψηφιακή. Studio, φωτισμοί, τεχνικές λήψης και επεξερ-
γασίας. Οργάνωση σεμιναρίων με ειδικευμένα θέματα από Έλληνες και ξένους φωτογράφους.   

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ξανθόπουλος Πασχάλης / 6937120986
Τμήμα Α: Νέο τμήμα - στο Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
Τμήμα Β :  Φωτογραφική Λέσχη ΦΕΞ  - στο Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
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συνεργασίες, παρεμβάσεις 
και νέα τμήματα στη ΦΕΞ
109. Παρεμβάσεις από τη ΦΕΞ

109. Οι Χώροι που Διαχειριζόμαστε

111. Πολιτιστικό Πρόγραμμα 

112. Κύκλοι Σεμιναρίων & Εργαστηρίων

112.  Απελευθέρωση Σώματος & Νου

113. Ομάδα Αυτογνωσίας & Προσωπικής Ανάπτυξης

113. Το Δέντρο της Σοφίας

114. Εργαστήρι Πλεκτικής

115. Εργαστήρι Κοπτικής - Pαπτικής & Αξεσουάρ

116. Καλλιέργεια Κινητικής Δεξιότητας & 
Δημιουργικότητας 

116. Εργαστήρι Μαγειρικής & Εστιατορικής Τέχνης

117.  Αγωνιστικό Μπριτζ 

118. Πολιτιστικά Κοιτάσματα

119. Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα



Η συμμετοχή στη ΦΕΞ είναι κάτι παραπάνω  
από απλή συμμετοχή σ’ ένα σύλλογο
Είναι ένας σύγχρονος χώρος συναντήσεων ανάμεσα σε ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα.
Είναι ένας αξιόπιστος φορέας που σέβεται την παράδοση και τροφοδοτεί με ευκαιρίες τη νέα δημιουργία.
Είναι ανάπτυξη συνεργασίας, φιλίας, ψυχαγωγίας.
Είναι τρόπος που διεκδικείς την ποιότητα ζωής του τόπου σου.
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Παρεμβάσεις από τη ΦΕΞ

Οι Χώροι που Διαχειριζόμαστε

Η ΦΕΞ από την ίδρυσή της προσπαθεί να παρεμβαίνει διαμορφώνοντας (πάντα με 
σεβασμό) ένα περιβάλλον ευγενές, ανοιχτό στον καθένα. Διαμόρφωσε χώρους που 
όχι μόνο είναι κοσμήματα για την πόλη αλλά πρωτίστως πρέπει κανείς να σκεφτεί πια 
θα ήταν η μοίρα αυτών. Οργάνωσε και συμμετείχε θεσμούς όπως το Καρναβάλι,  
οι Γιορτές Παλιά Πόλης, οι  Γιορτές Νεολαίας, τα 16 Φεστιβάλ της ΦΕΞ,  
παρέχοντας μια ιδιαίτερη «γεύση πολιτισμού».

Στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, δεν ξεχνά πως ένας από τους ρόλους της είναι οι ενισχυτικές δράσεις ως 
συμπληρωματική δομή στην τοπική κοινωνία (μαθήματα ξένων γλωσσών τη δεκαετία του '50, πληροφορική 
στις αρχές του 2000, πλήθος εργαστηρίων και σεμιναρίων). 

Με πολύ προσοχή στάθηκε σε θέματα ανάδειξης προβλημάτων της περιοχής και παρουσίασε προτάσεις για 
την παλιά πόλη της Ξάνθης, τα  Άβδηρα, το ρολόι της Ξάνθης, τον αρχαιολογικό χώρο των Αβδήρων, για τον 
Μάνο Χατζιδάκι, για τα ιστορικά αρχεία της πόλης, την ανθρωπογεωγραφία της, αλλά και σε συνεργασία με 
πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς φορείς για ζητήματα ποιότητας ζωής του τόπου μας.

Είναι το μεγαλύτερο κτήριο στη βόρεια Ελλάδα, πλήρως αποκαταστημένο με τόσο εκτενή όγκο τοιχογρα-
φιών, οροφογραφιών, ξυλόγλυπτων ταβανιών, μουσαμάδων, και στο μεγαλύτερο αριθμό των εκθεμάτων του. 
Περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες & μαθητές ξεναγήθηκαν στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης. 

Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
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Ο νέο χώρος της ΦΕΞ όπου διαμορφώνεται ως παράρτημα του μουσείου για να στεγάσει μέρος του αρχείου και 
των συλλογών του με το τμήμα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης.

Ο νέο πολυχωρος της ΦΕΞ όπου διαμορφώθηκε για να στεγάσει μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 
Μουσείου, αλλά και κάποιες από τις πολιτιστικές δραστηριότητες της ΦΕΞ

Κτήριο των πρώτων χρόνων του 20ου αιώνα, σε νεοκλασικό ύφος. Κτίστηκε στον τότε κεντρικό εμπορικό δρόμο 
της πόλης για να στεγάσει την «Ελληνική Λέσχη» και είναι τυπικό των κοινοτικών κτισμάτων κατά τα τελευταία 
χρόνια της Οθωμανοκρατίας. 

Το σπίτι πολιτισμού, είναι ο πολυχώρος της ΦΕΞ. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες της ΦΕΞ, αρχής 
γενομένης από τη Βιβλιοθήκη, στεγάστηκαν σ’ αυτό. Λειτουργούν εκθέσεις, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, προτείνοντας μια γνωριμία με την πόλη και τους ανθρώπους 
της. Μας συστήνει σε ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων, καθιστώντας το εξαιρετικό αυτό κτήριο, ένα 
δυναμικό πολυκέντρο στην καρδιά της παλιάς πόλης. 

Παράρτημα Μουσείου ΦΕΞ - Μάριος Λάζιος

Καπναποθήκη ΦΕΞ

Σπίτι πολιτισμού ΦΕΞ



113ΦΕΞ 70 ΧΡΟΝΙΑ • ΨΗΛΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Πολιτιστικό Πρόγραμμα
Με τα χρόνια η ΦΕΞ έχει καταφέρει να οργανώνει και να συντονίζει ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. 
Στόχος να διαδραματίζει έναν ενισχυτικό ρόλο στις υπάρχουσες υποδομές, να προτείνει και να δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την ποιότητα ζωής της περιοχής μας.

Το Ετήσιο Ημερολόγιο - Πολιτιστικό Πρόγραμμα της ΦΕΞ 
Στο πλούσιο πρόγραμμα, πραγματοποιούνται οι πολιτιστικές δράσεις:

Εβδομαδιαίες Eκδηλώσεις 
• για τον Κινηματογράφο, κάθε Τρίτη
• για την Τέχνη & την Κοινωνία, κάθε Τετάρτη & Πέμπτη 
• για το Βιβλίο, κάθε Σάββατο
• περιοδικές εκθέσεις εικαστικών και φωτογραφίας σε όλη τη διάρκεια του έτους

Φεστιβάλ της Φ.Ε.Ξ.. 
• Μουσική / 4 φεστιβάλ
• Χορός / τον Ιούλιο το Πολιτιστικό Αντάμωμα σε συνδιοργάνωση με το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης και το HEC
• Κινηματογράφος / 9 κινηματογραφικά Φεστιβάλ

20
4

30
διαλέξεις και 
παρουσιάσεις

9ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

ετήσια μουσικά 
φεστιβάλ

12 Θεατρικές 
μουσικοχορευτικές  
παραστάσεις κάθε χρόνο

60
τουλάχιστον 
θεματικά σεμινάρια 
στις ειδικότητες των εργαστηρίων μας

100ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΟΛΩΝ

συναλίες 
το χρόνο

300 ημέρες εκδηλώσεων κάθε χρόνο



114

Κύκλοι Σεμιναρίων και Εργαστηρίων

Νέα Εργαστήρια στη Φ.Ε.Ξ.

Η ΦΕΞ σε συνεργασία και με άλλους φορείς οργανώνει μια σειρά σεμιναρίων με διάφορες θεματικές ενότητες.

Το εργαστήριο αυτό είναι μια πρόσκληση σε όλους εσάς που ζώντας στην εποχή του 2020, με όλες τις δυσκο-
λίες, προκλήσεις κι αδιέξοδα, θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ευκαιρία για να απελευθερωθείτε νοητικά 
και σωματικά. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να μοιραστεί μεθόδους με τις οποίες μπορεί ο άνθρωπος να 
απελευθερωθεί, δίνοντας ταυτόχρονα μια πνοή ζωής στην κοινωνία μας.

Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στο εργαστήριο είναι:

To Σώμα μας  - Θα εκπαιδεύσουμε το σώμα μας μέσω ειδικών στάσεων για την επαναφορά της 
      ορθοσωμίας και της φυσικότητάς του.

Η Αναπνοή μας  - Θα εκπαιδεύσουμε -ενθυμηθούμε τη φυσική αναπνοή και τις απεριόριστες 
      δυνατότητες που ανοίγουν αναπνέοντας φυσικά.

Ο Νους μας  - Θα εκπαιδεύσουμε και διερευνήσουμε τη φύση του νου μας μέσω:
          Α) Θεωρίας  Β) Στοχασμού  Γ) Διαλογισμού 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Νικόλαος Γεκτίδης / 6948307905, ngalpha878@hotmail.com
Χώρος Λειτουργίας: ΚαπνΑποθήκη ΦΕΞ 

ΖΕΥΞΗ: Απελευθέρωση Σώματος & Νου 

→ Γνωριμία με τους Θησαυρούς της Θράκης 

→ Γνωριμία με τα Μεγάλα Μουσεία 

→ Γνωριμία με τις Μεγάλες Εκθέσεις Τέχνης 

→ Γνωριμία με τους Παραδοσιακούς 
 Θησαυρούς του Τόπου μου 

→ Κουκλοθέατρο για Εκπαιδευτικούς 

→ Θέατρο Σκιών 

→ Comic 

→ Animation

→ Stop Motion Animation 

→ Σεμινάρια Εναλλακτικής Πληροφορικής 
 και Νέων Τεχνολογιών για Παιδιά και Ενήλικες

→ Εφαρμογές του Εκπαιδευτικού Δράματος 

→ Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου  
για την Τοπική Ιστορία 

→ Ραδιοφωνικά Σεμινάρια
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Η διαδικασία της ομάδας βασίζεται στη φιλοσοφία και μεθοδολογία της Ψυχοθεραπείας Gestalt, η οποία είναι 
μια ολιστική, υπαρξιακή και ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Ο στόχος της είναι κάθε μέλος της ομάδας να έχει 
προσωπική αυτογνωσία με συνέπεια την αυτοεκτίμηση.

Η διαδικασία της ομάδας αναπτύσσεται σε ένα αυστηρά εχέμυθο περιβάλλον, επικεντρώνεται στη σταδιακή 
ανάπτυξη εμπιστοσύνης, στην γνήσια αλληλεπίδραση και αυθεντική επαφή των μέλη και στην επίγνωση της 
διάδρασης του «Εδώ και Τώρα». Επικεντρώνεται επίσης στις προτεραιότητες των τρέχων αναγκών, στη δι-
απίστωση των άκαμπτων μοτίβων της συμπεριφοράς και τρόπου ζωής, στην ανακάλυψη της δημιουργικής 
προσαρμογής για μια ζωή με περισσότερη επίγνωση και ευεξία. Η ομάδα είναι «κλειστού τύπου» που σημαίνει 
πως μετά την έναρξή της δεν δέχεται άλλα μέλη. Η διάρκειά της θα είναι από Οκτώβριο  έως Ιούνιο.  

Υπεύθυνοι Ομάδων: Μαρίνα Κατσικίδου, Ψυχολόγος ΑΠΘ, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt / 6955495569
Χώρος Λειτουργίας: Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Ομάδα Αυτογνωσίας & Προσωπικής Ανάπτυξης

«Οι άνθρωποι βιάζονται: έγνοιες,  
βιοτικές συνθήκες, όνειρα, συμβιβασμοί  
– που καιρός να γνωρίσουν τη ζωή τους»

Τάσος Λειβαδίτης

Βασικός στόχος των μαθημάτων είναι να τονιστεί η σημαντικότητα του συνειδητού στοχασμού και του δια-
λόγου αλλά και η χρήση τους ως εργαλεία που θα μπορούσαν να υποβοηθήσουν αφενός στην απόκτηση 
της αυτοπεποίθησης και στην ενίσχυση του συναισθηματικής νοημοσύνης, αφετέρου στην καλλιέργεια του 
σεβασμού προς τις ιδέες των άλλων.

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Γεώργιος Ζουγρής
Τμήματα: παιδικό, εφήβικό, ενηλίκων

Το Δέντρο της Σοφίας
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«Το χέρι είναι το παράθυρο προς το πνεύμα»

Immanuel Kant

Στη ΦΕΞ, στην Ξάνθη, στο Εργαστήρι Πλεκτικής με υπεύθυνη τη Γκιονούλ Όμπαση κάναμε την αγάπη για το 
πλέξιμο, πάθος και το μεράκι, δημιουργία. Για όσους/σες  θέλουν να μάθουν να πλέκουν με βελόνα, βελονάκι   
ή και για όσους ήδη γνωρίζουν τα βασικά βήματα του πλεξίματος, αλλά ψάχνουν το κάτι παραπάνω.

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Γκιονούλ Όμπαση / 6907893284
Χώρος Λειτουργίας: Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
http://www.taplektamas.blogspot.gr/

Εργαστήρι Πλεκτικής 
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Αξιοποιούμε δημιουργικά το χρόνο μας μαθαίνοντας πως να διορθώνουμε, να διαφοροποιούμε, να στολί-
ζουμε, και να ομορφαίνουμε τα παλιά μας ρούχα, αλλά και πως να δημιουργούμε το δικό μας πατρόν για να  
ράβουμε τα ρούχα που θέλουμε.  Έκλεισε ο πρώτος κύκλος μαθημάτων Κοπτικής - Ραπτικής στη ΦΕΞ. Γυναί-
κες με διαφορετικά επαγγέλματα,  διαφορετικές ηλικίες, έγιναν μια ομάδα και πέρασαν μαζί 100 ώρες, σ' ένα 
κλίμα θετικό και δημιουργικό. 

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Χρυσούλα  Γρηγορίου / 6945 783888
Χώρος Λειτουργίας: Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Εργαστήρι Κοπτικής - Pαπτικής & Αξεσουάρ    

ΟΙ 100 ΩΡΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΛΛΕΣ 
ήταν όμως αρκετές για να μάθουν να σχεδιάζουν τα πατρόν, να κόβουν και να ράβουν  

τα ρούχα στα μέτρα τους. Ορισμένα από αυτά τα φόρεσαν και φωτογραφήθηκαν
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Στο πλαίσιο των πολιτιστικών & εκπαιδευτικών δράσεων της ΦΕΞ, δημιουργήσαμε ένα εργαστήρι μαγειρικής 
και εστιατορικής τέχνης με σκοπό να θυμηθούμε τις γαστρονομικές προτιμήσεις των προγόνων μας, παντρεύ-
οντας τες με σύγχρονα υλικά και ιδέες. Οι δημιουργίες του εργαστηρίου θα εναρμονίζονται με το πρόγραμμα 
εκδηλώσεων της ΦΕΞ (πχ. Αφιέρωμα στον ισπανόφωνο κινηματογράφο – ισπανική κουζίνα, λαογραφικές 
εορτές, γιορτές παλιάς Ξάνθης κλπ).

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Γρηγόρης Καργάκος / 25410 25421

Εργαστήρι Μαγειρικής & Εστιατορικής Τέχνης  

Τμήμα για παιδιά από 5 χρονών που αγαπούν την κίνηση ή που χρειάζονται ιδιαίτερη καλλιέργεια στον κινητικό 
συντονισμό.

Καλλιέργεια Κινητικής Δεξιότητας & Δημιουργικότητας
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Το Μπριτζ είναι το δημοφιλέστερο πνευματικό παιγνίδι σε όλο τον κόσμο. Προέρχεται από το αγγλικό παιγνίδι 
Whist που μετεξελίχτηκε προς τα τέλη του 19ου αιώνα σε Bridge Whist και στη συνέχεια σε Auction Bridge και 
Bridge Plafond. Τελικά, στα μέσα της δεκαετίας 1920 - 1930, τέθηκαν, από τον Αμερικανό Harold S. Vanderbilt, 
οι κανόνες του Contract Bridge, που - με πολύ μικρές αλλαγές - είναι και αυτό που παίζεται και σήμερα στα 
σπίτια από δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Κύρος Πασσάς / 6945808255, Γιώργος Αποστολίδης / 6974650736
Χώρος Λειτουργίας: Καπναποθήκη ΦΕΞ

Αγωνιστικό Μπριτζ
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Πολιτιστικά Κοιτάσματα
Η ΦΕΞ δραστηριοποιείται στη διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος, στους τομείς της 
παραδοσιακής αλλά και της σύγχρονης δημιουργίας, στην έρευνα και την εκπαίδευση. 
Στόχος, η καλύτερη οργάνωση των εκδηλώσεων και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση 
αυτών. Η δομή διάρθρωσης του προγράμματος περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις δράσεις 
της ΦΕΞ και του Μουσείου καθώς και τα διάφορα τμήματα, τα οποία λειτουργούν ως 
εργαλεία ανάπτυξης και διαχείρισης του πολιτιστικού αγαθού της περιοχής μας,  
συντελώντας στην καλύτερη αξιολόγηση και αξιοποίησή του.

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η ΦΕΞ πραγματοποιούσε εκδόσεις που συνέβαλλαν στην καταγραφή 
τόσο της λαϊκής μας παράδοσης όσο και στην ενημέρωση και προβολή της νέας δημιουργίας.

Κάθε χρόνο τελούνται μουσικές, χορευτικές και θεατρικές παραγωγές. Έχει ήδη προγραμματιστεί μια νέα σειρά 
εκδόσεων και επανεκδόσεων καταλόγων αρχειακού υλικού με θέματα παράδοσης και ιστορίας της περιοχής.

Από το πωλητήριο και το e-shop της ΦΕΞ, μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να προμηθευτεί κάθε καλλιτεχνική 
παραγωγή της περιοχής μας. 

Εκδόσεις, Μουσικές, Θεατρικές και άλλες Παραγωγές
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Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

•  «Προστασία - Αποκατάσταση και Αξιοποίηση του Παραδοσιακού Οικισμού της Παλιάς Πόλης 
της Ξάνθης» Πράξη / ΠΕΠ ΑΜΘ, «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής Ανάπτυξης «Ενέργειες 
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού»

•   «Ολοκλήρωση Διατηρητέων Κτηρίων - Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης» Αποκατάσταση ορο-
φογραφιών τοιχογραφιών / ΠΕΠ ΑΜΘ

•  «Μελέτη και Δημιουργία Εμπειρικών Εκπαιδευτικών Μουσειοκατασκευών» / Θράκη - Αιγαίο 
- Κύπρος 2004-2005

•   «Παραδοσιακές Τοπικές γιορτές: Λαϊκά δρώμενα» Θράκη - Αιγαίο - Κύπρος 2004-2005

•  «Αναζήτηση των Κοινών Ριζών του Γλωσσικού Ιδιώματος, Ηθών και Εθίμων Κύπρου - Νη-
σιών Ανατολικού Αιγαίου και Θράκης» / Θράκη - Αιγαίο - Κύπρος 2004-2005

•  «Στη Γειτονιά του Αίμου» / Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Δράσεις ενί-
σχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

• «The Road to Success»  / υλοποίηση έργου στην Βουλγαρία με τη συμμετοχή της ΦΕΞ

• «Introduction of the City Museum Concept in Turkey»  / TR0803.02-02/68 υλοποίηση έργου 
στην Τουρκία με τη συμμετοχή της ΦΕΞ

Η ΦΕΞ συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα αποτελέσματα είναι πλήρως ικανοποι-
ητικά για το φορέα, ο οποίος αποκτά, πέραν των εμπειριών, τεχνογνωσία και υλικοτεχνικές υποδομές που του 
επιτρέπουν να είναι ένας αξιόπιστος και δυναμικός σύλλογος που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα 
δρώμενα της ευρύτερης περιοχής μας. 

Δεν διαχειρίστηκε μεγάλα ποσά κι όπου έπρεπε (στα μεγάλα προγράμματα αποκατάστασης) συνδιαχειρίστηκε 
τα προγράμματα με το Δήμο Ξάνθης. Συνοπτικά αναφέρουμε κάποια από τα 22 προγράμματα:
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πληροφορίες για τη ΦΕΞ
123. Διοικητικό Συμβούλιο       

124. Επικοινωνία

125. Ευεργέτες - Υποστηρικτές
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Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τσότσος Απόστολος / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευφραιμίδης Ελευθέριος / Μαθηματικός - Πολιτικός Μηχανικός

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βλάχου Ελένη  / Ιδιωτική Υπάλληλος

ΤΑΜΙΑΣ
Φράγκος Ιωάννης / Οικονομολόγος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βαβάτσικος Κωνσταντίνος / Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΑΜΙΑΣ
Καραογλάνη Μαρία / Συνταξιούχος Τραπεζικός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Χατζημηλιούδης Νικόλαος / Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

ΜΕΛΗ
Γαρουφάλης Χρήστος / Δημόσιος Υπάλληλος
Καραγεωργιάδου Δαμιανή  / Δημόσιος Υπάλληλος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Πασχάλης Ξανθόπουλος / Σκηνοθέτης - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ισιδώρα Βουλκίδου / Βιβλιοθηκονόμος 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΦΕΞ 
Κωνσταντίνος Βλάχος / Φιλόλογος - Γλωσσολόγος 
Γαρυφαλλιά Θεοδωρίδου / Δρ Λαογραφίας - Διδάσκουσα στο Δ.Π. Θράκης
Σταυρούλα Ανέστη / Ιστορικός
Μπαρδάκης Παναγιώτης, / Ιστορικός

ΥΠΕΥΘΥΝOI ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΦΕΞ 
Γιάννης Γκορόγιας, Ένη Κουτελίδου, Γερακίνα Σταθοπούλου 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ & ΕΦΟΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΕΞ 
Αναφέρονται στις σελίδες των εργαστηρίων / Είναι υπέυθυνοι για την καλύτερη οργάνωση, λειτουργία 
και παρακολούθηση κάθε τομέα δράσης, και ενημερώνουν σχετικά το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση.
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Επικοινωνία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Φ.Ε.Ξ.
Αντίκα 7, 671 00, Ξάνθη
+30 2541 025421
fexorg@gmail.com

ΣΠΙΤΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Φ.Ε.Ξ.
Μαυρομιχάλη & Παλαιολόγου
671 00, Ξάνθη
fexorg@otenet.gr

ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ  Φ.Ε.Ξ.
Πλάτωνος 27
671 00, Ξάνθη
info@fex.org.gr

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε λεπτομέρεια ή διευκρίνηση σχετικά με τις δράσεις, 
το πρόγραμμα εκδηλώσεων και τα εργαστήρια της Φ.Ε.Ξ. Επισκευθείτε την ιστοσελίδα μας, www.fex.org.gr 
ενημερωθείτε για τα πιο πρόσφατα νέα, τα επερχόμενα φεστιβάλ και την πολιτιστική ατζέντα της ημέρας. 

ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΦΕΞ 
από την πρώτη σφραγίδα του 1952,  μέχρι την πρόσφατη επαναπροσέγγιση του λογότυπου το 2021

www.fex.org.gr
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ:
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ • ΙΔΡΥΜΑ Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ • ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σ. ΩΝΑΣΗ  

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ:
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ • ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ • MICROSOFT • ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΖΙΟΣ • ΑΝΝΑ ΤΕΝΕΖΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ • ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ • ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Ν. ΞΑΝΘΗΣ • ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ • ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΤΜΕΖΑ • ΥΔΡΩ COSMOS • ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ • ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ • 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΡΦΕΑΣ • ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ • ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΤΟ ΔΡΟΜΑΚΙ • ΟΙΝΟΙ ΣΓΟΥΡΙΔΗ ΕΠΕ 
• ΣΜΥΡΔΕΞ • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ • ΣΕΚΕ ΑΕ • ΑΒΑΞ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΧΟΡΗΓΟΙ
ALTO • CAVA GRAAL • CLICK2 BUY • FORD ΓΟΥΣΗΣ • FRECH CO • HOTEL ELISSO • LEON GAS • LUOKE CHEN • 
NATIVUS • TELIA+PAVLA • TONIAS TRAVEL • WAVE SYSTEM • ΑΛΧΗΜΕΙΟ • ΑΜΑΛΘΕΙΑ • ΑΠΕΝΑΝΤΙ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 
• ΓΡΗΓΟΡΗΣ • ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΟΕ • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΦΙΔΗΣ • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
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