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Γιορτές Παλιάς Πόλης στην Ξάνθη 
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 
2012 

Και φέτος το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης 
και Παράδοσης συμμετέχει ενεργά στις 
Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης, με 
ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις. 

Από την αίθουσα εκδηλώσεων της καπναποθήκης «Π» στην οδό 
Καπνεργατών 9, το «Μονοπάτι της Ζωής» έως και την σκηνή, τέχνης και 
πολιτισμού, «Νησάκι», στην οδό Πινδάρου, το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και 
Παράδοσης, θα πραγματοποιήσει δράσεις και εκδηλώσεις που θα κεντρίσουν 
το ενδιαφέρον των μικρών και μεγάλων επισκεπτών των φετινών γιορτών. 

Αναλυτικά: 

Έκθεση Εικαστικών: «Διέξοδος…..» «Καπναποθήκη “Π”» 

Δημιουργοί: Καθηγητές και Μαθητές των τμημάτων της Ακαδημίας Θρακικής 
Τέχνης κ Παράδοσης 

Η έκθεση των έργων των Καθηγητών και Μαθητών των τμημάτων της 
Ακαδημίας θα δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αποτιμήσουν την 
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, να ενημερωθούν από τους 
καθηγητές για τα τμήματα της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς και να 
ξεναγηθούν στα προηγμένα και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια του Ι.Θ.Τ.Π. 

Διάρκεια έκθεσης: 8-6 έως 10-9 
Ώρες λειτουργίας: 10:00-14:00, 18:00-21:00 

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00 

«Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης» 

Έκθεση Trash Art - Shadow Art: «Σκιών μορφές και ολογράμματα» 

Δημιουργοί:  
• Τριαντάφυλλος Βαϊτσης - Μηχανικός περιβάλλοντος, καλλιτέχνης Trash Art
• Αντώνης Κουτσούμπας - Εικαστικός

Σημείωμα για την έκθεση Trash Art - Shadow Art 
του Τριαντάφυλλου Βαϊτση 
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«Κοίτα με έχω μορφή…  
 
Από το φως και από την ύλη γεννιούνται οι σκιές... κι απ’ τις σκιές γεννιούνται 
ερωτήματα...Ανάμεσα στην πηγή του φωτός και στη σκιά παρεμβάλλεται ένα 
εμπόδιο, ένα σκουπιδολόι...Άμορφο δείχνει, μα δεν είναι...μοναχά την 
προσοχή σου ψάχνει...να το κοιτάξεις, όπως δεν το κοίταξες ξανά...μπορεί 
στο τέλος να δεις την ομορφιά του...» 
 
Σημείωμα για την έκθεση Trash Art - Shadow Art  
του Αντώνη Κουτσούμπα 
 
«Μορφογενετικά πεδία… 
 
Η σκιά είναι η δευτερεύουσα αποτύπωση της τρισδιάστατης μορφής που 
σωματοποιεί και μεταφέρει τις τρεις διαστάσεις στο χώρο των δύο 
διαστάσεων. Η εστίαση του δημιουργού στη δευτερεύουσα αυτή μορφή στόχο 
έχει να γεννήσει νέες μορφές που ενώ ανήκουν στο χώρο των δύο 
διαστάσεων να λειτουργήσουν πέρα από το χώρο των δύο διαστάσεων και να 
μεταφέρουν τον παρατηρητή σε μια πολυδιάστατη αντίληψη της 
περιρρέουσας πραγματικότητας.». 
 
Συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης 
 
-Διάρκεια έκθεσης: 2-9 έως 9-9 
-Ώρες λειτουργίας: 9:00-13:00, 18:00-21:00 
 
 
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00 «Καπναποθήκη “Π”» 
 
Έκθεση Φωτογραφίας: «Ολυμπιακές Συνεργασίες Κύπρου-Ελλάδας. Στέλιος 
Κυριακίδης: ο μεγάλος Αθλητής και Έλληνας» 
 
Μια έκθεση με φωτογραφικό υλικό και όχι μόνο, από την συμμετοχή των 
Κυπρίων αθλητών στους Ολυμπιακούς αγώνες(από την Αθήνα το 1896 μέχρι 
την Ολυμπιάδα της Μόσχας το 1980), κάτω από την Ελληνική σημαία. 
 
Ιδιαίτερη αναφορά με πληθώρα υλικού για τον μεγάλο νικητή στο Μαραθώνιο 
της Βοστώνης του 1946, τον Στέλιο Κυριακίδη. Τον αθλητή με την σιδερένια 
θέληση, τον μεγάλο Έλληνα, που κυριολεκτικά έτρεξε για την Ελλάδα, 
φέρνοντας στην δεινοπαθούσα τότε μετά την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο, 
πατρίδα μας, το πρώτο πακέτο Αμερικανικής βοήθειας, το γνωστό πακέτο 
Κυριακίδη. Στα εγκαίνια της έκθεσης, θα προβληθεί ντοκιμαντέρ και την 
εκδήλωση θα τιμήσει ο υιός Δημήτρης Κυριακίδης που έχει δωρίσει όλο το 
υλικό του πατέρα του στο Μουσείο του Μαραθώνα.  
 
Συνεργασία με το Σύλλογο Κυπρίων Νομού Ξάνθης 
 
Διάρκεια έκθεσης: 2-9 έως 28-9 
Ώρες λειτουργίας: 10:00-14:00, 18:00-21:00 
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Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, ώρα 19.00 «Νησάκι» 
 
Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης του Ι.ΘΤ.Π.: «Η μαγεία του 
διαστήματος» 
 
Το Ι.Θ.Τ.Π. ταξιδεύει στο διάστημα μαζί με τους μικρούς του φίλους, σε μια 
πρόκληση εξερεύνησης νέων γαλαξιών. Κατασκευές πλανητών, ξενάγηση στο 
διαστημόπλοιο που θα μας ταξιδέψει και τέλος ¨Αστροναυτική γυμναστική¨. 
 
Προϋποθέσεις: παιδιά από 4 ετών με αγάπη για παιχνίδι και συνεργασία  
 
Επιμέλεια: Χριστίνα Καραμπατζάκη, νηπιαγωγός, Μαρία Παπαδόπουλου, 
ψυχολόγος, Νατάσα Ράνου, νηπιαγωγός 
 
 
Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:30 «Μονοπάτι της Ζωής» 
 
Κινηματογράφος …δίπλα στο ποτάμι.  
 
1η ημέρα 
 
Το Ι.Θ.Τ.Π. προτείνει μια σειρά προβολών που σκοπό έχουν να αλλάξουν τον 
τρόπο με τον οποίο ερωτευόμαστε κι ονειρευόμαστε τους χώρους αυτής της 
πανέμορφης αλλά ανεξερεύνητης πόλης και να προσφέρουν την εμπειρία της 
κινηματογραφικής απόλαυσης μιας ταινίας σε έναν ιδιαίτερο χώρο… 
 
Προβάλλονται οι ταινίες:  
• «Ο Μάριος και το κοράκι» του Γιάννη Μπουγιούκα (23’) 2010 
• «Τι κολυμπάει και γελάει» της Εμμανουέλλας Φραγκιαδάκη (17’) 2003 
• «Η Κούπα» του Γιάννη Μπουγιούκα (8’) 2006 
 
Συνεργασία - Οργάνωση: Κινηματογραφικό Εργαστήρι Ι.Θ.Τ.Π., Φεστιβάλ 
ταινιών μικρού μήκους Δράμας, Δίκτυο Λόγου και Πράξης. 
 
Οι προβολές των ταινιών θα πραγματοποιηθούν στο υπαίθριο θέατρο στο 
Μονοπάτι της Ζωής και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.  
 
Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00 «Νησάκι» 
 
Εργαστήρια μαγειρικής του Ι.Θ.Τ.Π.:  «Παίδες εν δράσει στη 
μαγειρική….» 
 
Μικροί μάγειρες από 7 μέχρι 13 ετών, πάρετε τις κουτάλες και τις ποδιές σας 
και ελάτε στο «Νησάκι» σε διαγωνισμό μαγειρικής με γεύσεις και φαντασία.  
 
Προϋποθέσεις: παιδιά με φαντασία και αγάπη για παιχνίδι και μαγειρική 
 
Επιμέλεια: Στέλλα Σπανού, CHEF-συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής, Μαρία 
Δεκαλτσίδου, νηπιαγωγός, Αϊσέ Μολά, νηπιαγωγός, Νεζλέν Μπιμπέρ, 
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εκπαιδευτικός 
 
 
Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:30 «Μονοπάτι της Ζωής» 
 
Κινηματογράφος …δίπλα στο ποτάμι 
 
2η ημέρα 
 
Το Ι.Θ.Τ.Π. προτείνει μια σειρά προβολών που σκοπό έχουν να αλλάξουν τον 
τρόπο με τον οποίο ερωτευόμαστε κι ονειρευόμαστε τους χώρους αυτής της 
πανέμορφης αλλά ανεξερεύνητης πόλης και να προσφέρουν την εμπειρία της 
κινηματογραφικής απόλαυσης μιας ταινίας σε έναν ιδιαίτερο χώρο… 
 
Οι ταινίες είναι:  
• «Ο Γκόγκος» του Παναγιώτη Φαφούτη (13’) 2001 
• «Ο Κλέφτης» της Ιρίνας Μπόϊκο(16’) 2005 
• «Γάτα εξ’ ουρανού» της Δήμητρας Νικολοπούλου (22’) 2009 
 
Συνεργασία-Οργάνωση: Κινηματογραφικό Εργαστήρι Ι.Θ.Τ.Π., Φεστιβάλ 
ταινιών μικρού μήκους Δράμας, Δίκτυο Λόγου και Πράξης. 
 
Οι προβολές των ταινιών θα πραγματοποιηθούν στο υπαίθριο θέατρο στο 
Μονοπάτι της Ζωής και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.  
 
 
Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00 «Νησάκι» 
 
Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης του Ι.ΘΤ.Π.: «Σχεδιαστικές 
Από..δράσεις» 
 
Μικροί επίδοξοι σχεδιαστές πάρτε το μπλουζάκι σας και ελάτε να το 
«μεταμορφώσετε», κόβοντας, βάφοντας και σχεδιάζοντας. To Ι.Θ.Τ.Π. 
προσκαλεί τους μικρούς του φίλους να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας 
και ομαδικής εργασίας απογειώνοντας την φαντασία και τη δημιουργικότητα 
τους. 
 
Προϋποθέσεις: παιδιά Δημοτικού με αγάπη για παιχνίδι και συνεργασία 
 
Υ.Γ. Φέρτε το δικό σας μπλουζάκι!! 
 
Επιμέλεια: Γιούλη Αγγελίδου, ψυχολόγος, Λία Αλμαλιώτου, καθηγήτρια 
ζωγραφικής, Σουδάν Γκίντα, εκπαιδευτικός, Eυαγγελία Πανταζή, νηπιαγωγός. 

 
 
Συντάκτης:Νατάσσα Βαφειάδη  
e-mail: tha-ssa@hotmail.com 
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