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1821, Η Ελλθνικι Επανάςταςθ ςτθ Θράκθ  

και θ αναμονι ενόσ αιϊνα για τθν ελευκερία 
 

 

 

 

 

 

 

Μικρζσ  ιςτορίεσ τθσ Ξάνκθσ 
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Γενικι Περιγραφι 

Τα νζα εκπαιδευτικά προγράμματα τθσ ΦΕΞ φζρνουν τα οφζλθ τθσ εκμάκθςθσ μζςω τθσ τζχνθσ ςε όλουσ. Οι πρωτότυπεσ 

δραςτθριότθτεσ είναι ςχεδιαςμζνεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εμπλουτίςουν τισ ιςτορικζσ γνϊςεισ των μακθτϊν, να καλλιεργιςουν 

τθν οπτικι τουσ αντίλθψθ και δθμιουργικότθτα και τζλοσ να τουσ εμπνεφςουν. Θ εκμάκθςθ μζςα από τθν τζχνθ υποςτθρίηει τουσ 

μακθτζσ όλων των βακμίδων ςτθν απόκτθςθ όχι μόνο των τυπικϊν ακαδθμαϊκϊν ικανοτιτων  αλλά και τθσ ικανότθτασ τθσ 

ενςυναίςκθςθσ . Το οπτικό και ψθφιακό υλικό ςυνοδεφεται από δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ τθσ κάκε τάξθσ, κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με τον υπεφκυνο/θ εκπαιδευτικό. 

Που εςτιάηουμε; 

 μελζτθ ζργων τζχνθσ που αφοροφν τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ 

 ςφνδεςθ τουσ με το ιςτορικό γεγονόσ  

 αποτφπωςθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ ςε ζργα Ελλινων και ξζνων καλλιτεχνϊν 

Σο υλικό και οι καλλιτζχνεσ 

 Εκνικι Πινακοκικθ 

 Πινακοκικεσ και προςωπικζσ ςυλλογζσ ςε Ελλάδα και εξωτερικό 

 Ζλλθνεσ και ξζνοι καλλιτζχνεσ όπωσ ο Θεόδωροσ Βρυηάκθσ, ο Ιωάννθσ   Μθτράκασ, ο Νίκοσ Εγγονόπουλοσ, ο   Θεόφιλοσ Κεφαλάσ, ο 

Κϊςτα Παρκζνθ, ο Ευγζνιοσ Ντελακρουά, ο Αφγουςτοσ Βινςόν,   Louis Garneray κ.α. 
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Για μακθτζσ δθμοτικοφ  

«Ζωγραφί-ΖΩ ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ» 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παραπάνω ερωτιματα είναι ενδεικτικά τθσ κεματικισ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με τίτλο  «Ηωγραφί-

ΗΩ ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ», το οποίο προορίηεται για μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  

Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε όλεσ τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ και αξιοποιεί τισ τα οφζλθ τθσ βιωματικισ 

μάκθςθσ. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ζχουν τθν ευκαιρία να ξεναγθκοφν ςτθν ζκκεςθ του μουςείου, να μάκουν 

τθν κακθμερινι ηωι των Θρακιωτϊν τθσ εποχισ αλλά και να γνωρίςουν διάφορεσ άγνωςτεσ προςωπικότθτεσ 

όπωσ τθ «Θρακιϊτιςςα Μπουμπουλίνα» Δόμνα Βιςβίηθ….  

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ακόμθ δραςτθριότθτεσ ηωγραφικισ, παιχνίδι χαμζνου κθςαυροφ και 

αναηιτθςθσ γραμματοςιμων 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ καλζςτε ςτο 20410-25421 

Ποια κζματα τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ ςυγκινοφν  περιςςότερο τουσ καλλιτζχνεσ; Πϊσ παρουςιάηεται το κζμα του ιρωα 

ςτθν τζχνθ; Πωσ ηοφςαν οι άνκρωποι ςτθ Θράκθ τον καιρό τθσ Επανάςταςθσ; Σι ρόλο ζπαιξαν οι Θρακιϊτεσ ςτθν Επανάςταςθ; Σι 

ζχουν να μασ πουν τα γραμματόςθμα για τθν Επανάςταςθ; 

 



Η καινοτομία του προγράμματοσ εντοπίηεται ςτθν 

εφαρμογι του τόςο ςτον χϊρο του Μουςείου όςο 

και ςτθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ψθφιακά. 
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Για μακθτζσ γυμναςίου και λυκείου: 

«Από τθ αμοκράκθ ωσ τθν Γκουζρνικα, ιςτορίεσ τζχνθσ και καταςτροφισ» 

 

 

 

Τα παραπάνω ερωτιματα είναι ενδεικτικά τθσ κεματικισ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με τίτλο  

«Από τθ Σαμοκράκθ ωσ τθν Γκουζρνικα, ιςτορίεσ τζχνθσ και καταςτροφισ», το οποίο προορίηεται 

για μακθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Το πρόγραμμα ζχει διαφορετικό περιεχόμενο 

ανάλογα με τθν θλικιακι βακμίδα (12-15 και 15-18), ωςτόςο ο ςτόχοσ είναι κοινόσ: θ μελζτθ ζργων 

τζχνθσ και θ ςφνδεςθ τουσ με το ιςτορικό γεγονόσ το οποίο αποτυπϊνουν. Ζμφαςθ δίνεται ςτθν 

αποτφπωςθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ ςε ζργα Ελλινων και ξζνων καλλιτεχνϊν. Αφετθρία 

ορόςθμο θ ςφαγι τθσ Σαμοκράκθσ του 1821, γεγονόσ που ςθμάδεψε ανεξίτθλα τθ κρακικι τοπικι 

ιςτορία και τθν τοπικι ιςτορικι μνιμθ. Το ταξίδι ολοκλθρϊνεται με τθ Guernica του Picasso, το πιο 

γνωςτό παράδειγμα ςφγχρονθσ ιςτορικισ ηωγραφικισ. Θ μετάδοςθ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ μζςω τθσ 

εικονογραφίασ, όπωσ τθν ορίηει ο E. Panofsky, ωσ αναγνϊριςθ και ανάγνωςθ ιςτοριϊν και 

αλλθγοριϊν ςτα ζργα τζχνθσ, ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν αξιοποίθςθ των εικαςτικϊν ζργων ωσ 

εποπτικϊν μζςων διδαςκαλίασ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ καλζςτε ςτο 20410-25421 

 

 

 

 

Σί ςχζςθ ζχουν θ τζχνθ και θ καταςτροφι; Πϊσ ερμθνεφεται το ιςτορικό γεγονόσ και πϊσ αποδίδεται ςτθν τζχνθ; Πϊσ θ 

ιςτορικι αφιγθςθ μετατρζπεται ςε ζργο τζχνθσ; 
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Ιςτορικό  Λαογραφικό   Μουςείο  Ξάνκθσ 

 
Στο Μουςείο ο επιςκζπτθσ ανακαλφπτει τα ςτοιχεία και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ  

που ςυνζβαλαν ςτθν διαμόρφωςθ τθσ νεότερθσ ιςτορίασ του τόπου.  
Παρουςιάηονται εδώ ςτοιχεία από τον δθμόςιο και ιδιωτικό βίο, τθν κοινωνικι, οικονομικι και κρθςκευτικι ηωι  

τθσ πόλθσ και τθσ υπαίκρου του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.  
Η αρχιτεκτονικι ςυμμετρία και ο εξωτερικόσ διάκοςμοσ του κτθρίου,  

κακώσ και τα ξυλόγλυπτα ταβάνια, οι τοιχογραφίεσ και οι οροφογραφίεσ, το κακιςτοφν κόςμθμα. 
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ΙΣΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΞΑΝΘΗ Αντίκα 7, 67132 Ξάνκθ  Τθλ.: 25410 25421 – 6937120986 
 fexanthis@gmail.com   fexorg@otenet.gr  www.fex.org.gr  https://www.facebook.com/FEXANTHI 

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

