
Συνδιοργάνωση: 

 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

 Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

 Μουσικό Σχολείο Ξάνθης  

 

Σε συνεργασία με: 

 την Καλλιτεχνική  Επιτροπή  Μουσικών Σχολείων 

 τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 

 τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 

 τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Ν. Ξάνθης 

 

Με την υποστήριξη: 

 του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  

 του Δήμου Αβδήρων 

 του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ξάνθης 

 της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης 

 

Με τη στήριξη και τη συμμετοχή  

καταξιωμένων καλλιτεχνών και επιστημόνων   

Δήμοσ Ξάνθησ  

Ξάνθη, Πόλισ Ονείρων  
Ξάνθη,  21-24 Απριλίου 2016 

                                                                                         

 



 

Σκοπός  

Πιστεύω πως η τέχνη του τραγουδιού αποτελεί κοινωνικό λειτούργημα, γιατί το τραγούδι μας ενώνει μέσα σ’ ένα μύθο κοινό. Κι 
όπως στον χορό ενώνουμε τα χέρια μεταξύ μας για ν’ ακολουθήσουμε ίδιες ρυθμικές κινήσεις, έτσι και στο τραγούδι ενώνουμε τις 
ψυχές μας για ν’ ακολουθήσουμε μαζί, τις ίδιες εσωτερικές δονήσεις. Κι όσο για τον κοινό μύθο που δεν υπάρχει στις μέρες μας, 
τον σχηματίζουμε καινούριο κι απ’ την αρχή κάθε φορά. Κάθε φορά που νιώθουμε βαθιά την ανάγκη να τραγουδήσουμε. 

Μάνος Χατζιδάκις, Ο καθρέφτης και το μαχαίρι,  

εκδ. Ίκαρος, Αθήνα 1988, σελ. 34-35 

Σε μια εποχι οικονομικισ, πολιτικισ και θκικισ δοκιμαςίασ, που ζχουμε ανάγκθ από ζναν νζο κοινό μύθο, μια νζα αρχι, 

όραμά μασ είναι θ μουςικι και ο λόγοσ του Μάνου Χατηιδάκι να αποτελζςουν τθν πθγι ζμπνευςθσ και τον οδθγό μασ προσ 

αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Μακθτζσ, εκπαιδευτικοί και πολίτεσ να γίνουμε κοινωνοί του ζργου και του οράματοσ του μεγάλου 

ςυνκζτθ, να ενωκοφμε ςε μια ομάδα για ζναν κοινό ςκοπό, που δεν είναι άλλοσ από τθν θκικι και πνευματικι μασ ανάταςθ. 

Να κάνουμε το Σχολείο και τθν Εκπαίδευςθ εξωςτρεφι, να χαρίςουμε τα δϊρα τθσ ποιοτικισ μουςικισ ςτουσ ςυμπολίτεσ μασ, 

να γίνουμε πολίτεσ ενεργοί και όχι άτομα περιχαρακωμζνα. Ακόμα να φζρουμε κοντά μασ παιδιά και μουςικοφσ από άλλεσ 

χϊρεσ, να ανταλλάξουμε μαηί τουσ ακοφςματα και εμπειρίεσ, ιδζεσ και ςκζψεισ. Πλθ θ πόλθ να γίνει μια γιορτι.  

 

Στόχοι: 

 Η διεφρυνςθ και ενδυνάμωςθ ενόσ δθμιουργικοφ δικτφου ςυνεργαηόμενων Μουςικϊν Σχολείων και Καλλιτεχνικϊν Σχο-

λείων  

 Η ενίςχυςθ των δθμιουργικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςε μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ και ςχολικζσ κοινότθτεσ από διάφορα μζ-

ρθ, αλλά και θ διεφρυνςθ και ενδυνάμωςθ ενόσ δικτφου από ςυνεργαηόμενουσ Συλλόγουσ Γονζων και Κθδεμόνων, που 

κα ςυντελζςουν ςτθν κοινωνικι ςυνοχι. 

 Η περαιτζρω ευαιςκθτοποίθςθ του ευρφτερου πλθκυςμοφ και ειδικότερα τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για τον κεςμό 

και το ζργο των Μουςικϊν και Καλλιτεχνικϊν Σχολείων. 

 Η προςφορά ποιοτικϊν ερεκιςμάτων και κετικϊν οραμάτων ςτο μακθτικό πλθκυςμό όλθσ τθσ επικράτειασ. 

 Η πολιτιςμικι αποκζντρωςθ, με τθ διάχυςθ του πολιτιςμοφ ςτθν όχι και τόςο ευνοθμζνθ από αυτιν τθν άποψθ παραμε-

κόριο περιοχι.  

 Η ενίςχυςθ των κινιτρων για να επενδφςουμε όλοι μαηί ωσ κοινωνία ςτθν παιδεία και τισ καινοτόμεσ δράςεισ. 

 Η εδραίωςθ και γενίκευςθ τθσ διάκεςθσ αλλά και τθσ απαραίτθτθσ δεξιότθτασ για ςυνεργαςία μεταξφ πολιτϊν και φορζ-

ων. 

 



 

Ξάνθη, Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων  

Σχ. Ζτοσ 2015-2016 

Η περυςινι ακαδθμαϊκι χρονιά φζρει για τθν περιοχι μασ αλλά και ςυνολικά για τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα τθσ  

χϊρασ μασ τθν αίγλθ ενόσ ςυλλογικοφ επιτεφγματοσ ςτο πλαίςιο τθσ παιδείασ και του πολιτιςμοφ.  

Ο λόγοσ για τθν επιτυχθμζνθ εκδιλωςθ ςυνάντθςθσ  Μουςικϊν Σχολείων όλθσ τθσ χϊρασ ςτθν Ξάνκθ, τθ γενζτει-

ρα πόλθ του Μάνου Χατηιδάκι που διοργανϊκθκε από το Διμο Ξάνκθσ μαηί με  τθν Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακε-

δονίασ & Θράκθσ, τθν Ρεριφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ  Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ και το Μουςικό Σχολείο 

Ξάνκθσ  

Στθν εκδιλωςθ ςυμμετείχαν περί των χιλίων διακοςίων και πλζον μακθτϊν από είκοςι τρία Μουςικά Σχολεία τθσ 

χϊρασ αλλά και του εξωτερικοφ και περί των τριϊν χιλιάδων και πλζον μακθτϊν από ςχολεία τθσ  Ρρωτοβάκμιασ 

και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  του νομοφ Ξάνκθσ αλλά και τθσ υπόλοιπθσ Ελλάδασ.  

Το Φεςτιβάλ «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων» διεκπεραιϊκθκε υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Ραιδείασ ςε ςυνεργαςία 

με τθν Καλλιτεχνικι Επιτροπι Μουςικϊν Σχολείων, τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ξάνκθσ, τθ Διεφ-

κυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ξάνκθσ και τουσ Συλλόγουσ Γονζων και Κθδεμόνων Ν. Ξάνκθσ. Τθν υποςτιρι-

ξθ, του Δθμοκρίτειου Ρανεπιςτθμίου Θράκθσ, του Διμου Αβδιρων, του Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου Ξάνκθσ και τθσ 

Ιεράσ Μθτρόπολθσ Ξάνκθσ.  Με τθν ςτιριξθ και τθν ςυμμετοχι καταξιωμζνων καλλιτεχνϊν και επιςτθμόνων.   

Ρρόκειται ίςωσ για τθν πλζον ευρεία ςυνεργαςία μεταξφ φορζων-εκπαιδευτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν-

οργανιςμϊν, ςυλλόγων και πολιτϊν-εκελοντϊν που ζχει αναπτυχκεί ςτον τόπο μασ, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί 

με επιτυχία μία καινοτόμοσ δράςθ που ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν πνευματικι ανάταςθ και τθν τόνωςθ του θκι-

κοφ των ςυμπολιτϊν μασ.  

 



Υποβολή δήλωςησ ςυμμετοχήσ  

Ραρακαλείςκε, εφόςον επικυμείτε το Σχολείο ςασ να λάβει μζροσ ςτο Φεςτιβάλ «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων» να α-

ποςτείλετε τθ ςυνθμμζνθ Διλωςθ Συμμετοχισ το αργότερο ζωσ τισ 15 Φεβρουαρίου 2016 με ζναν από τουσ ακό-

λουκουσ τρόπουσ: 

α) θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ gymmousx@sch.gr (ενδείκνυται) 

β) με φαξ ςτον αρικμό 25410 92256 

Συνημμζνα κα πρζπει να αποςταλεί το Ρλάνο Σκθνισ του Μουςικοφ Συνόλου. 

 

Οργανωτική Επιτροπή  

 Ιωάννθσ Κακάρασ - Διευκυντισ Μουςικοφ Σχολείου Καβάλασ - 2510 247190  & 6977 912334  

 Ραναγιϊτθσ Κουτάκθσ -  Διευκυντισ Μουςικοφ Σχολείου Ξάνκθσ - 25410 92212 

 Αριςτζα Αλατά - Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ Ρολιτιςτικϊν Εκδθλϊςεων Διμου Ξάνκθσ - 25410 73640   

 Σταφροσ Κοκκινίδθσ - Ρρόεδροσ Συλλόγου Γονζων & Κθδεμόνων Μουςικοφ Σχολείου Ξάνκθσ- 25410 22010 &  6946 201011 

Συνοπτικό Πρόγραμμα 

 

Πζμπτη, 21.04.2016  

Αφίξεισ  

17 00 - 20 00 Βιωματικά εργαςτιρια - Διαλζξεισ. 

20 30 - 22 00  Καλωςόριςμα  - Τραγουδάμε ςτισ γειτονιζσ που περπάτθςε ο Μάνοσ Χατηιδάκισ. 

Παραςκευή, 22.04.2016 

11 00 - 13 00 Ραρουςίαςθ του προγράμματοσ του κάκε Μουςικοφ & Καλλιτεχνικοφ Σχολείου ςε επιλεγμζ-

νουσ δθμόςιουσ χϊρουσ τθσ Ραλιάσ και Νζασ Ξάνκθσ. 

16 00 -  19 00 Βιωματικά εργαςτιρια - Διαλζξεισ. 

2000 - 2200  Ραρουςίαςθ του προγράμματοσ του κάκε Μουςικοφ & Καλλιτεχνικοφ Σχολείου ςε επιλεγμζ-

νουσ δθμόςιουσ χϊρουσ τθσ Ραλιάσ και Νζασ Ξάνκθσ. 

Σάββατο, 23.04.2016 

11 00 - 14 30 Βιωματικά εργαςτιρια.  

1600 - 19 00  Ξεναγιςεισ. 

20 00 - 21 00  Αποχαιρετιςμόσ.  

21 30 - 23 30  Συνάντθςθ όλων των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν των Μουςικϊν & Καλλιτεχνικϊν Σχο-
λείων κακϊσ και των επίτιμων προςκεκλθμζνων ςε δείπνο αποχαιρετιςμοφ. 

Κυριακή, 24.04.2016 

1100 - 1200  Απονομι αναμνθςτικϊν   

Αναχωριςεισ  

Σημείωση :  

 Ενδέχεται το πρόγραμμα να τροποποιηθεί από τους διοργανωτές.  

mailto:gymmousx@sch.gr

