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θ Ξάνκθ του Μάνου Χατηιδάκι 
17θ περίοδοσ - Ξάνκθ 2022  

 
 
 
 
 

υνοπτικά το πρόγραμμα του Φεςτιβάλ 

 
Μζροσ Ι 

«ΣΥΝΑΝΤΘΣΕΛΣ ΣΤΘΝ ΞΑΝΚΘ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΗΛΔΑΚΛ» 
 

Μζροσ ΙΙ 

«2-3 ΡΑΓΜΑΤΑ ΡΟΥ ΞΕΩ ΓΛΑ  ΤΘ ΜΟΥΣΛΚΘ & ΟΧΛ ΜΟΝΟ» 
 

Μζροσ ΙΙI 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 



 

 
  

Μζροσ Ι 

«υναντιςεισ ςτθν Ξάνκθ του Μάνου Χατηιδάκι» 
 

Ρρόκειται για ζνα κφκλο των εργαςιϊν όπου ςυηθτάμε με τουσ φίλουσ και ςυνεργάτεσ του 

Μάνου Χατηιδάκι.  

Μασ παρουςιάηουν τθ δουλειά τουσ και μασ μιλοφν  

για αυτόν και το ζργο του.  

Ζχουμε καταγράψει περιςςότερεσ από 15 ϊρεσ 

ςυνεντεφξεων κι ζχουμε δθμιουργιςει εξαιρετικζσ 

υποδομζσ και ζνα υπζροχο αρχείο.  

Ραράλλθλα οι μουςικοί μασ παρουςιάηουν τισ 

δουλειζσ τουσ και  ςυμμετζχουν ςτισ μικρζσ 

ςυναυλίεσ και τα  εργαςτιρια ςτα ςχολεία. 

 
 
 

 

 «ΜΟΤΙΚΕ ΤΝΑΝΣΘΕΙ ΣΘΝ ΞΑΝΘΘ ΣΟΤ ΜΑΝΟΤ ΧΑΣΗΙΔΑΚΙ» 
Το πρόγραμμα των ςυναυλιϊν  ςυνοπτικά 

 
από 10 Οκτωβρίου – 10 Νοεμβρίου 

 
 

«Duo Concertante» 
ΠΑΡΑΚΕΤΘ 14  ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2022 [21.00] ΠΟΛΤΧΩΡΟ ΣΕΧΝΘ ΚΕΨΘ 
Ζργα για δφο βιολιά των Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Antonio Vivaldi, Jacques Fereol Mazas, Charles-

Auguste de Beriot, Jean-Marie Leclair και Wolfgang Amadeus Mozart. 
Αποτελοφμενο από τον βιολιςτι και κακθγθτι του Λονίου Ρανεπιςτθμίου, Σπφρο 
Γκικόντθ, και τθν βιολονίςτα και κακθγιτρια του Μουςικοφ Σχολείου του Lübeck, 
Franziska Reichenbächer 
 

Con Amores  
ΑΒΒΑΣΟ 15  ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2022 [21.00] ΠΟΛΤΧΩΡΟ ΣΕΧΝΘ ΚΕΨΘ 
Θ όηα Ρουλθμζνου (φωνι) θ Κορίνα Βουγιοφκα (κικάρα) και ο Σπφροσ Γκικόντθσ 
(βιολί) μασ ταξιδεφουν ςτθ Μεςόγειο μζςα από τθ μουςικι των M. de Falla, P. de 
Sarasate, M.Ravel, F. Obradors,  Γ. Κωνςταντινίδθ, N. Rota κ.α. 

 

Anna Stereopoulou LIVE Cymatic Environment© 
ΠΑΡΑΚΕΤΘ 21 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2022 [21.00] ΠΟΛΤΧΩΡΟ ΣΕΧΝΘ ΚΕΨΘ 
Θ βραβευμζνθ ςυνκζτισ Άννα Στερεοποφλου, πρόκειται να παρουςιάςει ζργα που 
ςυνζκεςε για ςυνεργαςίεσ των τελευταίων τριϊν ετϊν, ςτον χϊρο του 
Κινθματογράφου, του αδιοφϊνου/Podcast και των Εικαςτικϊν, ςε μια θλεκτρο-
ακουςτικι ςυναυλία, που εμπνζεται από τθν φόρμα του project τθσ, SYN ~ Κυματικό 

Ρεριβάλλον©, ωσ Συναυλία ~ Εγκατάςταςθ ~ Λόγοσ.  
 



 
«θ όνια ςυναντά το Μάνο» 
ΚΤΡΙΑΚΘ 23 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2022 [21.00] ΠΟΛΤΧΩΡΟ ΣΕΧΝΘ ΚΕΨΘ (το ςπίτι που γεννικθκε ο Μ. 

Χατηιδάκισ) 

 H διεκνοφσ φιμθσ ςοπράνο Σόνια Κεοδωρίδου εμφανίηεται ςτθν Ξάνκθ ςτο 
πλαίςιο του Φεςτιβάλ, όπου κα ερμθνεφςει μία ανκολογία από τα 
ομορφότερα τραγοφδια του Μάνου Χατηιδάκι Θ Σόνια Κεοδωρίδου ζχει 
εμφανιςτεί ςτισ πιο αναγνωριςμζνεσ όπερεσ και ςε ςθμαντικά φεςτιβάλ τθσ 
Ευρϊπθσ. Ζχει δϊςει πολλά κονςζρτα και ζχει ςυνεργαςτεί με διάςθμουσ 
μαζςτρουσ και ορχιςτρεσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Στο πιάνο ο Θανάςθσ 
Μπιλιλισ 

 

μικρζσ ςυναυλίεσ και εργαςτιρια ςτα ςχολεία.  
ΔΕΤΣΕΡΑ 10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ  ΕΩ ΠΕΜΠΣΘ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2022   ΣΑ ΧΟΛΕΙΑ ΣΟΤ Ν. ΞΑΝΘΘ  

«Ακοφγοντασ τθν μουςικι του, γίνεςαι πιο ποιοτικόσ, περιςςότερο ανκρώπινοσ και ςίγουρα καλφτεροσ ωσ άτομο!!  
Είναι θ καλφτερθ απάντθςθ ςε κάκε τι που μασ προβλθματίηει ςτθ ηωι μασ. Συνάμα αποτελεί και τθν καλφτερθ αντίδραςθ 

ςε οποιοδιποτε πρόβλθμα ςτθν κοινωνία. Είτε λζγεται οικονομικι κρίςθ, είτε αξιών, ςυμπεριφοράσ, εγκλθματικότθτα  
…και τόςα άλλα».  Διονφςθσ Σαββόπουλοσ  

Οι μουςικοί από το Λόνιο πανεπιςτιμιο αλλά και οι υπόλοιποι 
που ςυμμετζχουν ςτο φεςτιβάλ επιςκζπτονται ςχολεία του νομοφ 
μασ και ςυνομιλοφν με τουσ μακθτζσ ςτισ μικρζσ ςυναυλίεσ και ςτα 
εργαςτιρια που οργανϊνει το Φεςτιβάλ. 
Ρλθροφορίεσ – δθλϊςεισ ςυμμετοχι ςτο τθλ. 25410 25421 
 

 

 

 

 

Μζροσ ΙΙ 

«2-3 ΠΡΑΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΞΕΡΩ ΓΙΑ  ΣΘ ΜΟΤΙΚΘ & ΟΧΙ ΜΟΝΟ» 
από 10 Οκτωβρίου ζωσ 10 Νοεμβρίου 

 
*…+ παρακολουκοφμε εξαιρετικζσ προβολζσ ταινιϊν και ντοκιμαντζρ, διαλζξεισ, εκκζςεισ και άλλεσ 
δράςεισ διευρφνοντασ ζτςι ςτθ ςυνζχεια το αρχείο και τισ εκπαιδευτικζ μασ δράςεισ 

 
Το πρόγραμμα   

 
2-3 πράγματα που ξζρω για … το Μάνο Χατηιδάκι και τουσ φίλουσ του 
Κακθμερινά και κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Φεςτιβάλ, ςτο μουςείο και ςτο καφζ του Μουςείο 
προβολζσ ταινιϊν και ντοκιμαντζρ ςχετικά με τθ ηωι το ζργο και τουσ φίλουσ του Μάνου 
Χατηιδάκι… 

Ακόμθ επιςκεφτείτε τθ βάςθ δεδομζνων & τθν  ςελίδα  του Φεςτιβάλ. 
 Μζςα από τισ ψθφιακζσ ςυλλογζσ που παρουςιάηονται, μπορείτε να 
αποκτιςετε πλθροφορίεσ, για τθν Ξάνκθ του Mεςοπολζμου, αυτι των 
πρϊτων χρόνων τθσ ηωισ του Μάνου Χατηιδάκι και να περιθγθκείτε ςε 
ζνα πλοφςιο οπτικοακουςτικό υλικό για τθ ηωι και το ζργο του. Το 
πρόγραμμα ζχει ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να κινιςει τθν 
περιζργεια και τθν φανταςία των παιδιϊν ενϊ παράλλθλα να τα 

ταξιδζψει ςτον χϊρο και ςτον χρόνο με αφορμι τθ γζννθςθ του 
Χατηιδάκι ςτθν Ξάνκθ. Περιςςότερα ΕΔΩ 
Για ςπουδαςτζσ μουςικισ- ωδεία…  προβολζσ και κατόπιν ςυνεννοιςεωσ. 
*Για πλθροφορίεσ - κρατιςεισ κζςεων επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο 25410 25421  

 

https://fex.org.gr/politistikes-draseis/stin-xanthi-tou-manou-chatzidaki/


Ραδιοφωνικά αφιερϊματα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Φεςτιβάλ. 
Όταν οι λζξεισ ζρχονται ς’ επαφι μ’ αυτό που λζμε Μουςικι, πριν απ’ 

όλα λιποκυμοφν, ξαπλώνουν,  
παραδίδονται και χάνουν κάκε από φυςικοφ τουσ ενζργεια, κίνθςθ, ηωι.  

Κι φςτερα αρχίηει θ περιπζτεια τθσ μελωδίασ.      
Μάνοσ Χατηιδάκισ, 1925-1994 

Μουςικζσ, «ςχόλια του Τρίτου», «είπαν για το Μάνο 
Χατηιδάκι», εκπομπζσ «ο Λαχειοπϊλθσ του ουρανοφ» και 
αφιερϊματα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Φεςτιβάλ… 
 

«Tango stories I»  

ΣΕΣΑΡΣΘ 12 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2022 [21.00]  ςπίτι πολιτιςμοφ ΦΕΞ  

Το τανγκό χορεφεται από ηευγάρια αγκαλιαςμζνα 
κοντά, και μολονότι θ αγκαλιά μπορεί κάποτε να 
χαλαρϊνει για να εκτελεςτοφν κινιςεισ που το 
απαιτοφν, κατά κανόνα δεν ςπάει. Είναι ζντονα 
αυτοςχεδιαςτικό με ςαφϊσ διακριτοφσ ρόλουσ για 
τον καβαλιζρο και τθν ντάμα, όπου ο καβαλιζροσ με 
τθν κίνθςι του προτείνει κινιςεισ ςτθν ντάμα ςτισ 
οποίεσ τελικά προςαρμόηεται ο ίδιοσ. 

Ζτςι, όταν χορεφεται από ζμπειρουσ χορευτζσ, ςυνιςτά ζναν διάλογο του ηευγαριοφ με αφορμι τθν μουςικι, γιατί, ςε 
αντίκεςθ με άλλουσ χοροφσ, δεν ζχει τυποποιθμζνα βιματα και φιγοφρεσ αλλά μάλλον ζνα κινθςιολογικό λεξιλόγιο και 
ζνα αντίςτοιχο ςυντακτικό που επιτρζπει τον αυτοςχεδιαςτικό ςχθματιςμό χορευτικϊν φράςεων ςχεδόν απεριόριςτθσ 
ποικιλίασ ανάλογα με τθν μουςικι, τθν διάκεςθ του ηευγαριοφ και τον διακζςιμο χϊρο ςτθν πίςτα. Χορεφεται προπάντων 
ςε ςυνακροίςεισ για τισ οποίεσ ζχει επικρατιςει το όνομα  (milonga). 
Σε μια  μιλόγκα ακολουκοφνται ςυνικωσ ειδικοί παραδοςιακοί κανόνεσ όςον αφορά τθν ςυμπεριφορά των χορευτϊν και 
τισ επιλογζσ του ντι-τηζϊ, που αποςκοποφν ςτο να διευκολφνουν τον χορό, ακόμθ και μεταξφ αγνϊςτων, αλλά και να 
αποτρζψουν ανάρμοςτεσ ςυμπεριφορζσ. Θ μουςικι είναι προπάντων από τθν Αργεντινι τθσ χρυςισ εποχισ, αλλά κάποτε 
και παλιότερθ και κάποτε και πιό πρόςφατθ, άλλοτε ςτο παραδοςιακό ςτυλ, άλλοτε από το νεωτερικό ρεπερτόριο του 
nuevo tango, και κάποτε ακόμθ και από άλλα ειδθ οπότε χαρακτθρίηεται “alternative”/”εναλλακτικι”. Κατά κανόνα 
πάντωσ κάκε μιλόγκα κεραπεφει μια ςυγκεκριμζνθ μουςικι προτίμθςθ και θ παραδοςιακι μουςικι κυριαρχεί. 
Εργαςτιρι Tango Aires τθσ ΦΕΞ. Καλεςμζνοι χορευτζσ και μουςικοί και DJ.  

 
 
«Ο πόλεμοσ ςτθν όπερα του εικοςτοφ και εικοςτοφ πρϊτου αιϊνα»  
 Ομιλία τθσ κακθγιτριασ Αναςταςίασ ιϊψθ, Σ.Μ.. Ιονίου Πανεπιςτθμίου 
ΠΕΜΠΣΘ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2022 [21.00] ΠΟΛΤΧΩΡΟ ΣΕΧΝΘ ΚΕΨΘ 
Δεν υπάρχει καμιά πλευρά τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ που να μθν ζχει ςχζςθ, μικρι ι μεγάλθ, 
με το κζμα του πολζμου. Ο πόλεμοσ αποτελεί μζροσ τθσ ςυνολικισ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ. Στθν 

τζχνθ ςυνολικά, εικόνεσ πολζμου κατζχουν κεντρικι κζςθ, 
ςυμβάλλοντασ τόςο ςτθ διαμόρφωςθ όςο και ςτθν αποδόμθςθ 
παραμζτρων που ορίηουν τισ ‘αλικειεσ’ μιασ ςφγκρουςθσ.  
Θ όπερα ανταποκρίνεται διαχρονικά ςτον πόλεμο, ςτθν ζννοια τθσ 
βίασ, και ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ απεικονίηονται 
ςυναιςκιματα (πατριωτιςμόσ, θρωιςμόσ, και οφτω κακεξισ) που 
βρίςκονται ςτον πυρινα τζτοιων καταςτροφικϊν δραςτθριοτιτων 

και, με αυτό τον τρόπο, εκφράηει ιδεολογίεσ, πρακτικζσ, αξίεσ και ςφμβολα του πολζμου. 
Θ παροφςα ομιλία εςτιάηει κυρίωσ ςτον εικοςτό αιϊνα και, ςυγκεκριμζνα, ςε τρία 
κζματα/ερωτιματα που αντανακλοφν ςθμαντικζσ πτυχζσ τθσ εποχισ μασ: (1) Στθ φιγοφρα του 
ςτρατιϊτθ ωσ αντιπροςϊπου μιασ καταπιεςμζνθσ κοινωνικισ τάξθσ, (2) ςτθν οπερετικι 
αντανάκλαςθ τθσ ϊρασ ‘μθδζν’ τθσ ανκρωπότθτασ με τθ ρίψθ τθσ ατομικισ βόμβασ  το 1945 ςτθ 
Χιροςίμα και το Ναγκαςάκι και (3) ςτθν ζκκλθςθ για ειρινθ ωσ βαςικό διαχρονικό μινυμα τθσ 
οπερετικισ τζχνθσ ενάντια ςτον πόλεμο.  

 
12ο MICRO μ FESTIVAL 
ΠΑΡΑΚΕΤΘ 14 & ΑΒΒΑΣΟ 15  ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2022 ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΞΑΝΘΘ 

Το MμF πραγματοποιείται ςτθν Ακινα και άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ 
κάκε φκινόπωρο και βαςίηει τθν ιδιαιτερότθτά του ςε μια ςθμαντικι καινοτομία. Είναι 
το μοναδικό φεςτιβάλ τθσ χϊρασ που προβάλλει 15 ταινίεσ μικροφ μικουσ ςε μια θμζρα, 
τθν ίδια ϊρα ςε πολλζσ πόλεισ ταυτόχρονα με «ηωντανι» αναμετάδοςθ των 
αποτελεςμάτων. 

 



ΠΑΡΑΚΕΤΘ 14 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2022 ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΞΑΝΘΘ 

 Διεκνζσ μζροσ :  Λαογραφικό Μουςείο Φ.Ε.Ξ. 14/10 Αντίκα 7     18:30  
Το κακιερωμζνο εδϊ και χρόνια διεκνζσ μζροσ του Micro μ φιλοξζνει φζτοσ δϊδεκα ευρωπαϊκζσ ταινίεσ 
μικροφ μικουσ, βραβευμζνεσ όλεσ ςε διεκνι φεςτιβάλ, τθσ τελευταίασ χρονιάσ. 
* Για τισ τιμζσ των ειςιτθρίων ενθμερωκείτε από το site του Micro μ ι τθλεφωνικά από τα ταμεία των χϊρων. 
 

 ΠΝΟΕ:  Λαογραφικό Μουςείο Φ.Ε.Ξ. 14/10 Αντίκα 7     21:00  
Του Κυριάκου Χατηθμιχαθλίδθ 
Ζνασ κφκλοσ video art που αποτελείται από 20 μικρζσ οπτικοακουςτικζσ δθμιουργίεσ, με βάςθ τθν ελλθνικι 
ποίθςθ, ςυνολικισ διάρκειασ 65 λεπτϊν. 20 γνωςτά ποιιματα γίνονται το κεντρικό ςθμείο των ολιγόλεπτων 
αυτϊν video, με τθν προςωπικι ματιά του ςκθνοκζτθ Κυριάκου Χατηθμιχαθλίδθ.  Θ παρουςίαςι τουσ ςε 
πολλά ςθμεία ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, με ςθμαντικότερθ αυτιν ςτο ίδιο το ςπίτι του Καβάφθ ςτθν 
Αλεξάνδρεια, κακιςτοφν τισ «ΡΝΟΕΣ» ζργο με ουςία και δφναμθ, άξιο όχι μόνο για τθν προβολι τουσ αλλά και 
για ουςιαςτικι ςυηιτθςθ γφρω από τθν τζχνθ του ςινεμά, τθν λογοτεχνία και τα εικαςτικά. 

ΑΒΒΑΣΟ 15  ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2022 ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΞΑΝΘΘ 

 Διαγωνιςτικό Μζροσ :  15/10 – 18:00 (Ώρα Ελλάδοσ) 
Το Micro μ Festival είναι το πλζον ανερχόμενο ετιςιο ελλθνικό διαγωνιςτικό φεςτιβάλ ταινιϊν μικροφ μικουσ. 
Στόχο του φεςτιβάλ αποτελεί θ διάδοςθ τθσ ταινίασ μικροφ μικουσ και θ προβολι τθσ αξιόλογθσ δουλειάσ 
νζων ελλινων κινθματογραφιςτϊν του είδουσ ςτθν ελλθνικι περιφζρεια και το εξωτερικό. 
   *Για πλθροφορίεσ - κρατιςεισ κζςεων επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο 25410 25421  
Κρατιςτε κζςεισ!!! 

 

 
2-3 πράγματα που ξζρω για το «Λαϊκό πολιτιςμό των ελλινων προςφφγων τθσ Μικραςίασ…»  
ΔΕΤΣΕΡΑ 17 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ [20.00]  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΞΑΝΘΘ 

Το Λαογραφικό Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ και Σφλλογοσ 
Μικραςιατϊν Ξάνκθσ,  ςασ προςκαλοφν ςτθ διάλεξθ τθσ Μαρίασ 
Βιγλιράκθ  με τίτλο «Πρωτοκκλιςι  Ζβρου: Οι δυςκολίεσ που 
αντιμετϊπιςαν οι πρόςφυγεσ από το Ακαλάν και οι αναμνιςεισ 
των βουλγάρων που ζγιναν πρόςφυγεσ ςτο βίλενγκραντ» 
Οργάνωςθ: Λαογραφικό & Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ | Σφλλογοσ 
Μικραςιατϊν Ν. Ξάνκθσ 

 
2-3 πράγματα που ξζρω για το «Λαϊκό πολιτιςμό των ελλινων προςφφγων τθσ Μικραςίασ…»  
ΔΕΤΣΕΡΑ 24 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ [20.00]  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΞΑΝΘΘ 
Οκτϊβριοσ - «Σελετουργικζσ τροφζσ ςτον κφκλο του χρόνου και ςτον κφκλο τθσ ηωισ του 

ανκρϊπου». Κφκλοσ διαλζξεων για τον «Κφκλο του χρόνου ςτον 
λαϊκό πολιτιςμό των ελλινων προςφφγων τθσ Μικραςίασ, τθσ 
Ανατολικισ Κράκθσ και του Ρόντου». Με τθν Γαρυφαλλιά 
Θεοδωρίδου, Δρ. Λαογραφίασ, Διδάςκουςα ςτο Δθμοκρίτειο 
Πανεπιςτιμιο Θράκθσ 

Οργάνωςθ: Λαογραφικό & Λςτορικό Μουςείο Ξάνκθσ | Σφλλογοσ Μικραςιατϊν Ν. Ξάνκθσ 

 
«Swing stories I»  

Πζμπτθ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2022 [21.00]  ςπίτι πολιτιςμοφ ΦΕΞ  

Το Lindy Hop είναι ο πρϊτοσ ηευγαρωτόσ 
χορόσ πάνω ςτθ Swing Jazz μουςικι. 
Ρρόκειται για ζνα κοινωνικό, 
αυτοςχεδιαςτικό χορό με 
αφροαμερικάνικεσ ρίηεσ και βαςίηεται 
ςτθν επικοινωνία μεταξφ leader 
(οδθγθτι) και follower (οδθγοφμενου). 
To Lindy Hop απευκφνεται ςε όλεσ τισ 

θλικίεσ και προςφζρει χαρά και διαςκζδαςθ ςε όςουσ διαλζγουν να αςχολθκοφν με αυτό! Βοθκά ςτθν 
απελευκζρωςθ και τον καλφτερο χειριςμό του ςϊματοσ, ενϊ ταυτόχρονα φζρνει τουσ ανκρϊπουσ πιο κοντά, 
χρθςιμοποιϊντασ τθ μουςικι ςαν μζςο επικοινωνίασ μεταξφ τουσ. 
 
Το Lindy Hop γεννικθκε ςτο Χάρλεμ τθσ Νζασ Υόρκθσ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1920. Ξεκίνθςε μζςα από τα 
ballrooms τθσ εποχισ (όπωσ το Savoy Ballroom), όπου άνκρωποι ανεξαρτιτου χρϊματοσ και καταγωγισ 
εξαςκοφςαν τισ χορευτικζσ τουσ ικανότθτεσ υπό τον ιχο τθσ Swing Jazz μουςικισ των καλλιτεχνϊν των Big 



Bands (Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller κ.α.). Κάτι που ςτθν αρχι ξεκίνθςε ωσ μεμονωμζνοι 
μουςικοί και χορευτζσ, εξελίχκθκε πολφ γριγορα ςε κανονικό χορό και τεράςτια μόδα τθσ εποχισ. Με τθ 
δθμοτικότθτα του χοροφ διαρκϊσ να αυξάνεται και ολοζνα και περιςςότερουσ διαγωνιςμοφσ να 
διοργανϊνονται μεταξφ των καλφτερων χορευτϊν, το Lindy Hop δεν άργθςε να αποτελζςει μζροσ ταινιϊν του 
Hollywood! 
Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1940 όμωσ *…+ Ελάτε να μασ γνωρίςτε… Να ακοφςετε μουςικι και να χορζψετε !!! 
 

 
 «Οι Κόρεσ» τθσ Γλυκερίασ Μπαςδζκθ, με τθ κεατρικι ομάδα  
«Από τον πζμπτο ςτίχο κιόλασ Φάλτςοι» 
ΑΒΒΑΣΟ 5 ΚΑΙ ΚΤΡΙΑΚΘ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ [21.00]  ΚΑΠΝΑΠΟΘΘΚΘ ΦΕΞ –Πλάτωνοσ 27 
Πλο το ζργο διαδραματίηεται μζςα ςε μια μζρα, ςχεδόν ςε πραγματικό χρόνο, ςτθν ανάμνθςθ μιασ Ακινασ. 
Ραίηουν το πιο αγαπθμζνο τουσ παιχνίδι ςτον κόςμο. Ραίηουν το παιχνίδι, ΜΘΤΕΑ. Νανά και Νοφλα, Νοφλα 
και Νανά. Δυο κορίτςια κλειςμζνα ςτο ιλουςτραςιόν χαρτόκουτο τθσ Λςτορίασ αμφιςβθτοφν και αναηθτοφν τθ 
χαμζνθ ςχζςθ τουσ με τθ μθτζρα, τισ ρίηεσ, τθν ενθλικίωςθ, τον ζρωτα, τθν αυτοδιάκεςθ, τθν κοινωνία, τθ 
κζςθ τουσ ςε μια κάποια Πατρίδα. Μζςα από το παιχνίδι είτε κα καταφζρουν να βρουν τθ δικι τουσ Ζξοδο, 
είτε κα ςυνεχίςουν να ηουν τθν Κλθρονομιά που τουσ δόκθκε. 
Κεντρικό κείμενο τθσ παράςταςθσ αποτελεί το κεατρικό ζργο Οι Κόρεσ τθσ Γλυκερίασ Μπαςδζκθ. 
Ρεριλαμβάνεται το άρκρο τθσ ίδιασ με τίτλο μανοφλεσ*, απόςπαςμα από το ζργο Πεκαίνω ςαν Χώρα του 
Δθμιτρθ Δθμθτριάδθ, κακϊσ και κείμενα γραμμζνα από τισ θκοποιοφσ. 
*Για πλθροφορίεσ - κρατιςεισ κζςεων επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο 25410 25421  
υντελεςτζσ 

Συγγραφι Ζργου: Γλυκερία Μπαςδζκθ 

Σκθνοκεςία: Μαριάννα άντου, Γεωργία Σκορδά 

Βοικεια ςτθ Σκθνοκεςία: Γιάννθσ Διδαςκάλου, Χαρά Γιϊτα, Κωςτισ 

Καπελλίδθσ 

Δραµατουργία: Γεωργία Σκορδά, Μαριάννα άντου 

Κινθςιολογία: Αλζξανδροσ Γκουντινάκθσ 

Ενδυματολογία: Absent Mirror 

Σκθνογραφία: Βάλια Ρριοβόλου, Ηϊθσ Οικονόμου, Absent Mirror 

Επιµζλεια µουςικισ: Γιϊργοσ Χρυςικόσ, Γεωργία Σκορδά 

Μουςικι Teaser | Μίξθ | Mastering: Γιϊργοσ Χρυςικόσ 

Φωτογραφία | Artwork: Σουμζλα Μακανίκα 

Teaser | Βίντεο: Γιϊργοσ Γεωργακόπουλοσ, Άλκθςτθ Σαρμά, Βαλζρια Σάιντθ 

Ραραγωγι: Από τον πζμπτο ςτίχο κιόλασ Φάλτςοι 

Εκτζλεςθ παραγωγισ | Επικοινωνία: LibrArt Performing Arts Ensemble 

Θκοποιοί: Μαριάννα άντου, Γεωργία Σκορδά 

 

«Tango stories II»  

Πζμπτθ 10 NOEMΒΡΙΟΤ 2022 [21.00]  ςπίτι πολιτιςμοφ ΦΕΞ  

Το τανγκό χορεφεται από ηευγάρια αγκαλιαςμζνα 
κοντά, και μολονότι θ αγκαλιά μπορεί κάποτε να 
χαλαρϊνει για να εκτελεςτοφν κινιςεισ που το 
απαιτοφν, κατά κανόνα δεν ςπάει. Είναι ζντονα 
αυτοςχεδιαςτικό με ςαφϊσ διακριτοφσ ρόλουσ για 
τον καβαλιζρο και τθν ντάμα, όπου ο καβαλιζροσ με 
τθν κίνθςι του προτείνει κινιςεισ ςτθν ντάμα ςτισ 
οποίεσ τελικά προςαρμόηεται ο ίδιοσ. 

Ζτςι, όταν χορεφεται από ζμπειρουσ χορευτζσ, ςυνιςτά ζναν διάλογο του ηευγαριοφ με αφορμι τθν μουςικι, γιατί, ςε 
αντίκεςθ με άλλουσ χοροφσ, δεν ζχει τυποποιθμζνα βιματα και φιγοφρεσ αλλά μάλλον ζνα κινθςιολογικό λεξιλόγιο και 
ζνα αντίςτοιχο ςυντακτικό που επιτρζπει τον αυτοςχεδιαςτικό ςχθματιςμό χορευτικϊν φράςεων ςχεδόν απεριόριςτθσ 
ποικιλίασ ανάλογα με τθν μουςικι, τθν διάκεςθ του ηευγαριοφ και τον διακζςιμο χϊρο ςτθν πίςτα. Χορεφεται προπάντων 
ςε ςυνακροίςεισ για τισ οποίεσ ζχει επικρατιςει το όνομα  (milonga). 
Σε μια  μιλόγκα ακολουκοφνται ςυνικωσ ειδικοί παραδοςιακοί κανόνεσ όςον αφορά τθν ςυμπεριφορά των χορευτϊν και 
τισ επιλογζσ του ντι-τηζϊ, που αποςκοποφν ςτο να διευκολφνουν τον χορό, ακόμθ και μεταξφ αγνϊςτων, αλλά και να 
αποτρζψουν ανάρμοςτεσ ςυμπεριφορζσ. Θ μουςικι είναι προπάντων από τθν Αργεντινι τθσ χρυςισ εποχισ, αλλά κάποτε 
και παλιότερθ και κάποτε και πιο πρόςφατθ, άλλοτε ςτο παραδοςιακό ςτυλ, άλλοτε από το νεωτερικό ρεπερτόριο του 
nuevo tango, και κάποτε ακόμθ και από άλλα ειδθ οπότε χαρακτθρίηεται “alternative”/”εναλλακτικι”. Κατά κανόνα 
πάντωσ κάκε μιλόγκα κεραπεφει μια ςυγκεκριμζνθ μουςικι προτίμθςθ και θ παραδοςιακι μουςικι κυριαρχεί. 
Εργαςτιρι Tango Aires τθσ ΦΕΞ. Καλεςμζνοι χορευτζσ και μουςικοί και DJ.  

 



Μζροσ ΙΙI 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 
 για μακθτζσ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου & Λυκείου 

από 10 Οκτωβρίου ζωσ 10 Νοεμβρίου 

 
*…+ οργανϊνονται εκπαιδευτικζσ δράςεισ με τθ ςυμμετοχι περιςςοτζρων από 1500 μακθτϊν κάκε 
χρόνο που είτε επιςκζπτονται  το μουςείο για το πρόγραμμα «Μουςικι ςτο Μουςείο» είτε ςε 
δράςεισ που οργάνωςε θ ΦΕΞ ςτα ςχολεία και ςε άλλουσ χϊρουσ με τθν ςυνεργαςία των τμθμάτων 
μουςικϊν ςπουδϊν των πανεπιςτθμίων: Λονίου, Μακεδονίασ, ΤΕΛ Άρτασ, Τςελιάμπινςκ ωςίασ, 
Φιλιπποφπολθσ Βουλγαρίασ και Αδριανοφπολθσ Τουρκίασ. 
 

«ςτθν Ξάνκθ του Μάνου Χατηιδάκι»  

Εκπαιδευτικά προγράμματα για μακθτζσ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου & Λυκείου. 
ΔΕΤΣΕΡΑ 10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ  ΕΩ ΠΕΜΠΣΘ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2022    
ΙΣΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΞΑΝΘΘ ΚΑΙ «ΑΡΧΟΝΣΙΚΟ ΧΑΣΗΙΔΑΚΙ»   
Στόχοσ του προγράμματοσ είναι οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ βόλτα τουσ ςτο 
μουςείο να γνωρίςουν τθν Ξάνκθ [τθ διατθρθτζα] του Μεςοπολζμου.  
Πλα εκείνα τα ςτοιχεία εκείνα που ζκαναν το Μάνο Χατηιδάκι να γράψει ςτο 
«βιογραφικό ςε πρϊτο πρόςωπο» πωσ *…θ ςυνφπαρξθ εκείνο τον καιρό ενόσ 
αντιτφπου τθσ μπελ-επόκ, με αυκεντικοφσ τοφρκικουσ μιναρζδεσ, ζδιναν χρϊμα 
και περιεχόμενο ςε μια κοινωνία-πανςπερμία απ' όλεσ τισ γωνιζσ τθσ Ελλαδικισ 
γθσ, που ςυμπτωματικά βρζκθκε να ηει ςε ακριτικι περιοχι και να χορεφει 

τςάρλεςτον ςτισ δθμόςιεσ πλατείεσ.+  
τθν Ξάνκθ λοιπόν του Μάνου Χατηιδάκι.   Κόςτοσ ςυμμετοχισ: 2/άτομο.  Οικονομικι  ενίςχυςθ 
του μουςείου   Διάρκεια:1.30  . Ρλθροφορίεσ – δθλϊςεισ ςυμμετοχι ςτο τθλ. 25410 25421    
Ρεριςςότερα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουςείου δείτε ΕΔΩ 
 
 

Σα παιδιά ηωγραφίηουν τθ Λιλιποφπολθ και το Μάνο Χατηιδάκι 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΞΑΝΘΘ Είςοδοσ μόνο με προςκλιςεισ. 

Το εργαςτιριο ηωγραφικισ τθσ ΦΕΞ ακοφει τθ Λιλιποφπολθ και 
ηωγραφίηει. Φοράμε πρόχειρα ροφχα ηωγραφίηουμε….  
Το εργαςτιρι ηωγραφικισ τθσ ΦΕΞ οργανϊνει κάκε χρόνο ζνα ενδιαφζρον 
πρόγραμμα για μικρζσ θλικίεσ, όπου με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτι, 
γνωρίηουν τον χϊρο των εικαςτικϊν τεχνϊν, χρθςιμοποιϊντασ παραδοςιακά αλλά 
και ςφγχρονα μζςα. Στο τμιμα οι μικροί μασ κα γνωρίςουν ακόμθ τθν τζχνθ και 
τθν τεχνικι τθσ φωτογραφίασ, χαρακτικισ, γλυπτικισ. Υπεφκυνθ εργαςτθρίου: 

Μαρκζτα πανοφ – πλθροφορίεσ ςτο τθλ 25410 25421   

 
 
 

FEELMUSIC |  ΆΝΝΑ ΣΕΡΟΠΟΤΛΟΤ 

Σεχνικζσ υναιςκιματοσ: θ μουςικι ςτθν «εικόνα» | ο ιχοσ ~ το φωσ ~ το χρϊμα 
ΠΕΜΠΣΘ 20 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2022 [19.00] Μουςείο 

Ροιό είναι το «ςωςτό» μουςικό όργανο, είδοσ, θχόχρωμα που τελικά 
κα επιλζξουμε για να πυροδοτιςουμε μια Ανάμνθςθ και να 
εκφράςουμε ζνα ςυγκεκριμζνο Συναίςκθμα; Σε τί ποςοςτό μπορεί ο 
Ιχοσ, θ Μελωδία, ο υκμόσ, να επθρεάςουν και κακορίςουν τθν Εικόνα 
και τθν Λςτορία που διαδραματίηεται ςτθν Οκόνθ; Τί είναι Διάρκεια; 

Ρϊσ κα πετφχουμε τον ιδανικό ςυντονιςμό επικοινωνίασ με τον Σκθνοκζτθ, ϊςτε να 
εξυπθρετιςουμε το Πραμά του; 
Άννα τερεοποφλου | Συνκζτισ Ριανίςτα Ερευνιτρια  | A STEREOSCOPIC perspective of Music & Art© 

Ρλθροφορίεσ – δθλϊςεισ ςυμμετοχι ςτο τθλ. 25410 25421 
 
 
 

https://fex.org.gr/ekpaideutika-programmata/
https://fex.org.gr/ekpaideutika-programmata/karagiozis-boithos-apeleutherotis/
https://fex.org.gr/ekpaideutika-programmata/


«Με ζνα χάρτινο φεγγαράκι ταξιδεφω»  

 Δράςθ για τθ γενζκλια μζρα του Χατηιδάκι 
Στο πλαίςιο του Φεςτιβάλ «θ Ξάνκθ του Μάνου Χατηιδάκι»  για τον εορταςμό τθσ γενζκλιασ θμζρασ 
του (23 Οκτωβρίου) 
Ρλθροφορίεσ – δθλϊςεισ ςυμμετοχι ςτο τθλ. 25410 72363 
 
το εργαςτιριο τθσ ΦΕΞ «με 24 γράμματα και όχι μόνο» ςχεδιάηει τθν υλοποίθςθ δράςθσ για παιδιά 
4 ετϊν  ζωσ μακθτζσ  Δ' δθμοτικοφ με τίτλο «Με ζνα χάρτινο φεγγαράκι ταξιδεφω» 
Θ δράςθ ανάλογα με τθν θλικία των παιδιϊν κα περιλαμβάνει τα εξισ: αφιγθςθ ιςτορίασ (Με ζνα 

χάρτινο φεγγαράκι ταξιδεφω, Δζςποινα Σουγιοφλ, Εκδόςεισ Ρατάκθ), 
κεατρικό παιχνίδι, τραγοφδι, παιχνίδι χαμζνου κθςαυροφ… 
Το πρόγραμμα ζχει ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να κινιςει τθν 
περιζργεια και τθν φανταςία των παιδιϊν ενϊ παράλλθλα να τα 
ταξιδζψει ςτον χϊρο και ςτον χρόνο με αφορμι τθ γζννθςθ του Χατηιδάκι 

ςτθν Ξάνκθ.  
 

 
 
 

 
 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΘ: ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΘ ΖΝΩΘ ΞΑΝΘΘ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΘ  - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΞΑΝΘΘ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ: ΔΘΜΟ ΑΒΔΘΡΩΝ / ΔΘΜΟ ΞΑΝΘΘ  
 ΤΠΕΤΘΤΝΟ – ΤΝΣΟΝΙΣΘ ΦΕΣΙΒΑΛ: ΓΙΑΝΝΘ ΚΑΣΟΤΛΘ 
ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ: ΠΤΡΟ ΓΚΙΚΟΝΣΘ 
ΟΡΓΑΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ: ΜΟΤΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΞΑΝΘΘ «ΟΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ» 
ΠΑΡΑΓΩΓΘ: ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΘ ΖΝΩΘ ΞΑΝΘΘ 2022 

 
 

Σο πρόγραμμα τθσ ΦΕΞ υλοποιείται με τθν ευγενικι υποςτιριξθ των:   S M I R D E X   •  Κ Σ Θ Μ Α  Β Ο Τ Ρ Β Ο Τ Κ Ε Λ Θ   

•   Κ Α Ρ Π Ε Λ Ο •  Τ Δ Ρ Ω  C O S M O S •  Π Τ Ρ Γ Ε Λ Θ  •  Α Β Α Ξ  •  A L F A  Γ Α Β Ρ Ι Θ Λ Ι Δ Θ   Ε Τ  Σ Ρ Α Σ Ι Ο Y  • Ε Β Ε  

Ξ Α Ν Θ Θ   •  Δ Ι Κ Θ Γ Ο Ρ Ι Κ Ο    Τ Λ Λ Ο Γ Ο   Ξ Α Ν Θ Θ   •  Κ Σ Ε Λ  Ξ Α Ν Θ Θ   • S C H U R  F L E X I B L E S  •   Ε Κ Ε  •   

Ρ Ο Δ Ο Π Θ   

 
 

Φεςτιβάλ «θ Ξάνκθ του Μάνου Χατηιδάκι»  
Φ ι λ ο π ρ ό ο δ θ  Ζ ν ω ς θ  Ξ ά ν κ θ σ  / π ο λ ι τ ι ς τ ι κ ό  δ ί κ τ υ ο  Ξ ά ν κ θ σ 
Α ν τ ί κ α  7 ,  6 7 1 3 2  Ξ ά ν κ θ   Τ θ λ . :  2 5 4 1 0  2 5 4 2 1  –  6 9 3 7 1 2 0 9 8 6  
fexanthis@gmail.com   fexorg@otenet.gr  www.fex.org.gr  https://www.facebook.com/FEXANTHI 
ΔΘΛΩΘ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ / ΑΠΟΠΟΙΘΘ ΕΤΘΤΝΘ 
Αυτό το e-mail και οτιδιποτε μεταβιβάηεται μζςω αυτοφ, είναι εμπιςτευτικό και απευκφνεται αποκλειςτικά και μόνο για χριςθ των ατόμων ςτα οποία αποςτζλλεται. Εάν το 

λάβετε από λάκοσ, παρακαλοφμε ειδοποιιςτε μασ και κατόπιν, διαγράψτε το από το ςφςτθμά ςασ. Θ αςφάλεια και θ αξιοπιςτία των e-mails δεν είναι εγγυθμζνθ. Θ ΦΕΞ δε φζρει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε ςυμβουλι 
ι εντολι που ζχει δοκεί μζςω e-mail.  

mailto:fexanthis@gmail.com
mailto:fexorg@otenet.gr
http://www.fex.org.gr/
https://www.facebook.com/FEXANTHI

