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Ο θεσμός «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων» Μουσικών Σχολείων, δίνει το παρών στα πολιτιστικά 
δρώμενα του τόπου.
Η Ξάνθη, η γενέθλια  πόλη του Μάνου Χατζιδάκι, τόπος συνάντησης, καλλιτεχνικής 
έκφρασης και εκπαιδευτικής δράσης, αγκαλιάζει τα παιδιά  που διευρύνουν τους 
ορίζοντες τους και μας κάνουν υπερήφανους.
Έχουμε τη χαρά, να απολαύσουμε το ταλέντο, τις ικανότητες, τις ευαισθησίες των 
παιδιών μας, αλλά και το αποτέλεσμα της ενασχόλησης τους με τη μουσική.
Το φετινό θέμα συνδέεται με ιστορία χιλιάδων ετών, κουβαλάει ιστορία αιώνων και 
αφορά τις «Παραδοσιακές μουσικές από την Ελλάδα και τον κόσμο»!
Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους στο διάβα των αιώνων, είναι πολιτισμός, είναι 
μορφή τέχνης που με το διαδραστικό της χαρακτήρα δαμάζει ψυχές. Ζωγραφίζει 
σκέψεις και ντύνει με τα πιο φωτεινά χρώματα την κοινωνία μας.
Ευχαριστώ θερμά όλους όσους ασχοληθήκαν με την εφετινή διοργάνωση, την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α. Μακεδονίας & Θράκης, το Μουσικό Σχολείο 
και τον Σύλλογο Γονέων, καθώς και το Κέντρο πολιτισμού του Δήμου μας.
Με συντονισμένες προσπάθειες εξασφαλίσαμε μεγαλύτερη δυναμική, εδραιώσαμε τον 
θεσμό ως μοναδικό στο είδος του, με πολύ υψηλό επίπεδο, που χρόνο με τον χρόνο, 
διευρύνεται ακόμη περισσότερο.
Ευχαριστώ τους ενεργούς πολίτες και εθελοντές, που με την ανιδιοτελή προσφορά και 
την αγάπη τους αγκάλιασαν τον θεσμό. 
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα παιδιά του μουσικού σχολείου Ξάνθης, τα δικά μας παιδιά, 
που συμμετέχουν και μας μεταφέρουν τη χαρά και τη ζωντάνια τους. Τους καθηγητές, 
αλλά και τις οικογένειες των παιδιών, που με διαρκή προσπάθεια  και πολλή αγάπη τα 
βοηθάνε ν’ ανοίξουν τα φτερά τους και να χτίσουν έναν πιο όμορφο κόσμο.
Με τη μουσική ζωγραφίζεις ήχους, ζεις τη μαγεία, γνωρίζεις διαφορετικούς 
πολιτισμούς, επικοινωνείς.

Δήμαρχος Ξάνθης 
Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

Με κινητήριες δυνάμεις την αγάπη για τη μουσική, 
τη δημιουργικότητα και τον ενθουσιασμό των νέων 
ανθρώπων διοργανώνονται για πέμπτη χρονιά φέτος στην 
Ξάνθη οι διήμερες μουσικές εκδηλώσεις «Ξάνθη, Πόλις 
Ονείρων».
Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία παιδαγωγικού και 
καλλιτεχνικού χαρακτήρα που είναι ανοιχτή στην 
κοινωνία και εκπέμπει πολλαπλά θετικά μηνύματα: της 
αισιοδοξίας, της επιβράβευσης της γνώσης και των 
δεξιοτήτων, της συνεργασίας και της αλληλοκατανόησης 
μέσα από τη μουσική και τον πολιτισμό.
Η Ξάνθη, πόλη πολύχρωμη, με ανθρώπους και 
συλλογικότητες που αγαπούν τον πολιτισμό, επιβεβαιώνει 
για ακόμη μια φορά πως βρίσκεται στην πρωτοπορία 
της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας, σε μια 
περιοχή σταυροδρόμι για διαφορετικές παραδόσεις και 
κουλτούρες. Πολύ περισσότερο που θέτει τους νέους 
ανθρώπους, το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, στο 
κέντρο αυτής της προσπάθειας.
Καλωσορίζω λοιπόν τους νέους μουσικούς, ντόπιους και 
επισκέπτες, στην πόλη της Ξάνθης και στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εύχομαι μέσα 
από τις εκδηλώσεις «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων» να ζήσουν 
αξέχαστες εμπειρίες μουσικής τέχνης, παράδοσης και 
πολιτισμού.

Χρήστος Μέτιος
Περιφερειάρχης ΑΜΘ 



Η Περιφέρεια ΑΜΘ και η Περιφερειακή Ενότη-
τα Ξάνθης, με αγάπη και σεβασμό στη τέχνη, 
στηρίζει το φεστιβάλ ‘Ξάνθη-Πόλις Ονείρων΄ που 
διοργανώνει ο Δήμος Ξάνθης στην Ξάνθη, τη 
γενέτειρα του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μάνου 
Χατζιδάκι.
Ένα φεστιβάλ μοναδικό, με κυρίαρχους πρωτα-
γωνιστές του νέους- μαθητές μουσικών σχολείων  
από όλη την Ελλάδα αλλά και τα Βαλκάνια, που 
με τη μουσική τους μαγεύουν κάθε ακροατή και 
ζωντανεύουν την πόλη, μετατρέποντάς τη σε μια 
μεγάλη μουσική σκηνή. 
Ας απολαύσουμε μια ‘‘πόλη ονείρων’’ σε ένα ξε-
χωριστό φεστιβάλ νέων καλλιτεχνών, που δίχως 
άλλο προάγει τη μουσική παιδεία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης
Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

Με μεγάλη χαρά χαιρετίζουμε τον κύκλο εκδηλώ-
σεων  του Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων 2018 - 
«Ξάνθη, Πόλις Ονείρων» που για 5η συνεχόμενη 
χρονιά διοργανώνεται στην πόλη της Ξάνθης. Μια 
ετήσια συνάντηση των Μουσικών Σχολείων από την 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Τρείς μέρες μουσικής, 
εκπαίδευσης, πολιτισμού, νιότης, καλλιτεχνικής 
δημιουργίας. Η επιτυχημένη πορεία του φεστιβάλ, 
η καταξίωσή του και η καθολική αποδοχή του από 
το κοινό, το καθιστά  έναν σπουδαίο πολιτιστικό 
θεσμό τόσο για την πόλη, όσο και για την εκπαί-
δευση. 
Η καλλιτεχνική έκφραση, η ποιοτική ψυχαγωγία και 
η πρωτότυπη εκπαιδευτική δράση συνδυάζονται 
με τον καλύτερο τρόπο στο πρόγραμμα και τις εκ-
δηλώσεις του φεστιβάλ, οι οποίες  αφιερώνονται  
στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Μάνο Χατζιδάκι 
αλλά και στα νιάτα της γενέτειράς του Ξάνθης, 
στα νιάτα της Ελλάδας και των Βαλκανίων, στα νιά-
τα που τόσο αγάπησε και ύμνησε ο Μάνος.
Δέσμευσή μας είναι και φέτος να αγκαλιάσουμε 
και να στηρίξουμε τη διοργάνωση με όλες μας 
τις δυνάμεις. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε 
στον Δήμο Ξάνθης, στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς για τη συμβολή τους και 
την άριστη συνεργασία. Θερμά συγχαρητήρια, 
τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε στο Μουσικό 
Σχολείο Ξάνθης για την οργάνωση και τον συντονι-
σμό της δράσης, αλλά και στους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς για τη δημιουργική τους παρουσία 
και συμμετοχή.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
   Παναγιώτης Κεραμάρης

Καλωσορίζουμε για 5η συνεχόμενη χρονιά στην 
Ξάνθη του πολιτισμού και του αθλητισμού, την 
μεγάλη Μουσική Συνάντηση «Ξάνθη Πόλις Ονεί-
ρων Μουσικών Σχολείων». Χιλιάδες κόσμου, μα-
θητές και μουσικοί συμμετέχουν στο τριήμερο 
εκδηλώσεων από 26 έως 28 Απριλίου, με μια 
καλλιτεχνική δυναμική που διδάσκει την συνύπαρ-
ξη και την συνεργασία.
Σε μια μοναδική μουσική εμπειρία, καλούμε μαθη-
τές, καθηγητές, δημιουργούς και εθελοντές, να 
γίνουν κοινωνοί του ταλέντου και της ζωντάνιας, 
ώστε τα όνειρα των νέων παιδιών να αποτελέσουν 
την βάση του μέλλοντος. 

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού
Δήμου Ξάνθης

Πασχάλης Λύρατζης





26-04-2018
Έναρξη του “Ξάνθη, Πόλις Ονείρων”

ΠΈΜΠΤΗ

19.00 -20.00
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική Πλατεία)
Καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Ξάνθης Χαράλαμπο Αθ. Δημαρχόπουλο

19:30 
Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική Πλατεία)
Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

20:30
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης
Συναυλία Μουσικού Σχολείου Ξάνθης
Σαράντα χρόνια από την “Εκδίκηση της Γυφτιάς” (1978-2018) 
Ένα αφιέρωμα στο έργο των Ξυδάκη – Παπάζογλου – Ρασούλη



27-04-2018
ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ

10.30  - 12.30
Υπαίθριες παραστάσεις των Μουσικών Σχολείων 
σε διάφορα σημεία της πόλης

Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική Πλατεία)

10.30 -11.00 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας

11.30 -12.30 Μουσικό Σχολείο Βόλου

Παλιά Πόλη (Διασταύρωση οδών Ορφέως & Ι. Σγουρού) 

10.30 -11.00 Μουσικό Σχολείο Άρτας

11.30 -12.00 Μουσικό Σχολείο Χανίων

Πεζόδρομος Δαγκλή & Ελπίδος (Public)

10.30 -11.00 Μουσικό Σχολείο Καβάλας

11.30 -12.00 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου

Πλατεία Ελευθερίας

10.30 -11.00 Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής

11.30 -12.00 Μουσικό Σχολείο Ρουμανίας (Colegiul Carol I)



27-04-2018
ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ

14.00-17.00 
Βιωματικά Εργαστήρια

•	 Συμφωνική Ορχήστρα Νίκου Κυπουργού (Ξενοδοχείο Ελισσώ “Αίθουσα Ξενία”)
•	 Χορωδιακό Σύνολο Εριφύλλης Δαμιανού (Δημοτικό Αμφιθέατρο)
•	 Αυτοσχέδια Κρουστά Νίκου Τουλιάτου (πολυχώρος “ΘΕΜΑ”)
•	 Ελληνόφωνα Τραγούδια Κ. Ιταλίας και Body Music, Simone Mongelli 

(πολυχώρος “ΠΥΞΙΔΑ”)



27-04-2018
ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ

18.00 - 20.00 
Υπαίθριες παραστάσεις των Μουσικών Σχολείων σε διάφορα σημεία της πόλης

Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

19.00 - 21.00  
Μουσικό Σχολείο Πειραιά (Μουσικοθεατρική Παράσταση «Γκόλφω»)

Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική Πλατεία)

18.00 -19.00  Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

19.30 Παύλος Παυλίδης σε σύμπραξη με το Μουσικό Σχολείο Βόλου

Παλιά Πόλη (Διασταύρωση οδών Ορφέως & Ι. Σγουρού)

18.00 -18.30 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

18.45 -19.15 Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου

19.30 -20.00 Μουσικό Σχολείο Άμφισσας

Πεζόδρομος Δαγκλή και Ελπίδος (Public)

18.00 -18.30 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας

18.45 -19.15 Μουσικό Σχολείο Σερρών

19.30 -20.00 Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης



27-04-2018
ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ

Αμφιθέατρο 3ου Λυκείου Ξάνθης (Λευκού Πύργου Τέρμα)

21.30 
Αφιέρωμα στο Ρεμπέτικο Τραγούδι. Το μουσικό σχήμα «Τα Πέριξ» με τον Δημήτρη Κοντογιάννη θα μας ταξιδέψουν στο 
ρεμπέτικο τραγούδι μέσα από την ιστορία του. Τα κείμενα είναι γραμμένα από τον Γιώργο Τσάμπρα, ένα από τα πιο γνωστά 
πρόσωπα της μουσικής δημοσιογραφίας.  



28-04-2018
ΣΑΒΒΑΤΟ

10.00 -14.00 

Βιωματικά Εργαστήρια
•	 Συμφωνική Ορχήστρα Νίκου Κυπουργού (Ξενοδοχείο Ελισσώ “Αίθουσα Ξενία”)
•	 Χορωδιακό Σύνολο Εριφύλλης Δαμιανού (Δημοτικό Αμφιθέατρο)
•	 Αυτοσχέδια Κρουστά Νίκου Τουλιάτου (πολυχώρος “ΘΕΜΑ”)
•	 Ελληνόφωνα Τραγούδια Κ. Ιταλίας και Body Music, Simone Mongelli 

(πολυχώρος “ΠΥΞΙΔΑ”)

19.00 Τελετή Λήξης στην Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική Πλατεία)

21.00 Αποχαιρετιστήριο Πάρτι 



ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 
ΣΧΟΛΕΊΑ
•	 Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
•	 Μουσικό Σχολείο Αμύνταιου
•	 Μουσικό Σχολείο Άμφισσας
•	 Μουσικό Σχολείο Άρτας
•	 Μουσικό Σχολείο Βόλου
•	 Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
•	 Μουσικό Σχολείο Καβάλας
•	 Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής
•	 Μουσικό Σχολείο Λευκάδας
•	 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης
•	 Μουσικό Σχολείο Πειραιά
•	 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας
•	 Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας
•	 Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου
•	 Μουσικό Σχολείο Σερρών
•	 Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας
•	 Μουσικό Σχολείο Χανίων 

 
Εξωτερικού

•	 Μουσικό Σχολείο Ρουμανίας (Colegiul Carol I)



ΡΟΔΟΠΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Α.Ε

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

www.cityofxanthi.gr
www.cultureofxanthi.gr


