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“Ξεφυλλίζοντας την
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16/10 έως 01/11 

2015



Πρόσκληση

Ο Δήμος Προσοτσάνης, η Δημοτική του Επιχείρηση
(ΔΗ.Κ.Ε.Π.),  ο  Δήμος  Καβάλας,  το  Μουσείο
Καπνού  Καβάλας  και  η  Δημοτική  Κοινωφελής
Επιχείρηση  Καβάλας  “Δημωφέλεια”,  είναι  στην
ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουν στα εγκαίνια
της έκθεσης καπνού, “Ξεφυλλίζοντας την ιστορία
του  καπνού”,  η  οποία  θα  πραγματοποιηθεί  στις
17  Οκτωβρίου  2015,  ημέρα  Σάββατο και  ώρα
19:00, στο Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης.

            

Η έκθεση θα λειτουργεί στο Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης  από
τις 16 Οκτωβρίου έως  1 Νοεμβρίου 2015

(Ώρες επίσκεψης για το κοινό 09:00-13:00 & 17:00-21:00) 
                                                                

με τιμή, 
Οι συνδιοργανωτές



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 17 Οκτωβρίου                                             
19:00 (Λαογραφικό Μουσ7ίο Προσοτσάνης)

• Εγκαίνια έκθεσης.
• Χαιρετισμός Δημάρχου.
• Χαιρετισμοί επισήμων.
• Ξενάγηση στο χώρο της έκθεσης.

θα ακολουθήσει μπουφές με τοπικά εδέσματα και  παραδοσιακές πίτες
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοκκινογείων. 

Σάββατο 24 Οκτωβρίου                                               
20:00 (Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης)
Ταξίδι στην ιστορία με τον Θρακομικρασιάτικο Πολιτιστικό  Σύλλογο 
Προσοτσάνης.

• Ομιλία από τον κ.Γαϊτάνη Περικλή με θέμα “Αναμνήσεις 
ενός εμπόρου καπνού”

• “Καντάδες στις γειτονιές της Προσοτσάνης” από τη 
χορωδία του Θρακομικρασιάτικου Πολιτιστικού   Συλλόγου 
Προσοτσάνης.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου                                                
17:00 (Καπνομάγαζο στον χώρο του Αγίου Δημητρίου)
Ταξίδι στην ιστορία με τον Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Προσοτσάνης 
“Ο Μέγας Αλέξανδρος”

• Αναβίωση μπουρλιάσματος και πασταλιάσματος

20:00 (Καπνομάγαζο στον χώρο του Αγίου Δημητρίου)
• Χοροί και παραδοσιακά παιχνίδια
• Αναβίωση του εθίμου της φωτιάς



Τρίτη 27 Οκτωβρίου                                                      
20:00 (Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης)
Δρώμενα και έθιμα της Μαυρολεύκης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Μαυρολεύκης

• Η εθιμική ζωή των κατοίκων της Μαυρολεύκης γύρω από τα 
θρακιώτικα έθιμα.

• Αναστενάρια -Καλόγερος.
• Χοροί και τραγούδια από το Κώστι της βόρειας Θράκης και 

της ευρύτερης περιοχής. 

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου                                                
12:00μ.μ (Πλατεία Προσοτσάνης)

• Άνω κάτω το κέντρο της Προσοτσάνης από τους 
Χαλκομάνιακς

20:00 (Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης)
• Μουσική βραδιά από την Μουσική Σχολή Αλεξίου.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου                                               
20:00 (Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης)

• Παραδοσιακά μαγειρέματα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Καλής Βρύσης.

• Αναβίωση εργασιών σχετικές με τον καπνό από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Πετρούσας.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου                                                    
20:00 (Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης)

• “Αναμνήσεις του τότε, στο τώρα” από τη χορωδία 
Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης.

Σε περίπτωση βροχής οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δ.Κ. Προσοτσάνης.



Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης

Το κτίριο αποτελεί σημαντική πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, για αυτό και
50 χρόνια  μετά  την  τελευταία  κατοίκηση  του,  ο  Δήμος  έχει  προβεί  στην
αποκατάσταση του.

Το  κυρίως  κτίσμα  είναι  διώροφο,  πλατυμέτωπο,  με  χαγιάτι  και  στέγη  και
αποτελεί  τμήμα  μεγαλύτερης  ιδιοκτησίας  με  βοηθητικά  κτίσματα,  που
βρίσκονται  εντός μιας μεγάλης αυλής.  Η πρόσβαση στην ιδιοκτησία γινόταν
μέσω της ανατολικής εισόδου της αυλής ενώ η είσοδος στο κτίσμα γίνεται μέσω
ημιυπαίθριου χώρου-χαγιατιού.
Στην  ισόγεια  στάθμη  ήταν  οργανωμένοι  οι  χώροι  των  αγροτικών
δραστηριοτήτων  του  νοικοκυριού  και  χρησιμοποιούνταν  κυρίως  για  την
αποθήκευση και επεξεργασία των προϊόντων που παρήγαγε η ίδια η οικογένεια,
ενώ στον όροφο ήταν οργανωμένοι οι χώροι διημέρευσης της οικογένειας. Στην
αγροτική οικιακή οικονομία, οι χώροι του σπιτιού δεν ήταν μονό-λειτουργικοί,
αλλά εποχιακά φιλοξενούσαν και άλλες δραστηριότητες.

Ψηφιακές υπηρεσίες:
Τρισδιάστατα μοντέλα λαογραφικών εκθεμάτων.
Τρισδιάστατος ψηφιακός κατάλογος επαυξημένης πραγματικότητας.
Εικονική Περιήγηση στο χώρο.

www.prosotsani.gr | www.laografiko.prosotsani.gr | www.visit.prosotsani.gr

http://www.prosotsani.gr/
http://www.visit.prosotsani.gr/
http://www.laografiko.prosotsani.gr/

