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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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Κφκλοσ ομιλιϊν    

 

«Το 1821 και οι Θρακιϊτεσ»  
Η ζκδοςθ του Μουςείου παρουςιάηει το επετειακό πρόγραμμα 

 

 

 

 

ΟΙ ΟΨΕΙ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ  

https://www.youtube.com/channel/UCKSMuXHnF54gH_WEB4Refmw 

τον πρϊτο κφκλο εκδθλϊςεων το Μουςείου προτείνει τισ ψθφιακζσ παρουςιάςεισ:  

«2-3 πράγματα…» που κα βοθκιςουν ςτθν κατανόθςθ τθσ «Ιςτορίασ» και των ιςτορικϊν γεγονότων…  

 Οι όψεισ τθσ ιςτορίασ με τισ Γαρυφαλλιά Γ. Θεοδωρίδου διδάκτωρ λαογραφίασ ΔΠΘ και Σταυροφλα Ανζςτθ, ιςτορικόσ. 

 Κινθματογράφοσ και ιςτορία: Μια αμφίδρομθ ςχζςθ με τθν Ζλλθ Λεμονίδου, Επίκουρθ Κακθγιτρια Νεότερθσ και φγχρονθσ Ιςτορίασ, Πανεπιςτιμιο 

Πατρϊν 

 Ο μουςικόσ πολιτιςμόσ του κρακικοφ ελλθνιςμοφ κατά τον 19ο και 20ό αιϊνα με ομιλθτι τον Δρ. Ακανάςιο Τρικοφπθ, Μεταδιδάκτορα Ερευνθτι 
Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, Πρόεδρο υλλόγου Μουςικϊν Εκπαιδευτικϊν Αν. Μακεδονίασ – Θράκθσ   

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCKSMuXHnF54gH_WEB4Refmw
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το δεφτερο κφκλο ομιλίεσ – παρουςιάςεισ : 

 

  

 

ΘΑΚΕΣ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΤΥΙΕΣ ΑΡΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΕΛΕΥΘΕΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821 

Με τθν ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΤ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

 

 

 

 

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΡΟΛΕΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΡΕΙΟΔΟ  ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ MACHIEL KIEL 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΛΗΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΟ  

Με τθν ΜΑΡΚΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ 
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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. 
 

 

 

 

 
Φιλοπρόοδθ Ζνωςθ Ξάνκθσ /πολιτιςτικό δίκτυο Ξάνκθσ 

ΙΣΤΟΙΚΟ ΛΑΟΓΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αντίκα 7, 67132 Ξάνκθ  Σθλ.: 25410 25421 – 6937120986 
 fexanthis@gmail.com   fexorg@otenet.gr  www.fex.org.gr  https://www.facebook.com/FEXANTHI 
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