ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ ΦΕΞ 2020
Κάκε μζρα ςτθν Ξάνκθ,
κάκε μζρα ςτθ ΦΕΞ

Η ΦΕΞ οργανϊνει και υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ζνα πλοφςιο ετιςιο πολιτιςτικό πρόγραμμα.
Στόχοσ τθσ να διαδραματίηει ζναν ενιςχυτικό ρόλο ςτισ υπάρχουςεσ υποδομζσ, να προτείνει και να
δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν ποιότθτα ηωισ τθσ περιοχισ μασ.
Με περιςςότερεσ από 300 εκδθλϊςεισ το χρόνο, παρουςιάηεται με τθν μορφι του θμερολογίου
Κάκε χρόνο μια κεματικι ορίηει τισ δράςεισ όλων των ομάδων και βοθκά ςτθν καλφτερθ οργάνωςθ,
υλοποίθςθ αλλά και ανάπτυξθ και κατανόθςθ του κζματοσ.
Το 2020 θ Φιλοπρόοδθ Ζνωςθ Ξάνκθσ επικζντρωςε το ενδιαφζρον τθσ, ςτθ κεματικι

Ταξιδεύοντας στην Ξάνθη
1970 - 2020
ΜΕΡΟ Ι
Στόχοσ τθν κατανόθςθ των γεγονότων, προςϊπων και ςυγκυριϊν
που ςυνζβαλαν ςτθν διαμόρφωςθ τθσ ςφγχρονθσ Ξάνκθσ.
Στο πλαίςιο αυτό οργανϊκθκαν εκπαιδευτικζσ και πολιτιςτικζσ
εκδθλϊςεισ [Φεςτιβάλ:
μουςικά – κινθματογραφικά],
παραςτάςεισ – εκκζςεισ κλπ.
Ππωσ παρουςιάηεται ςτθν
παράγραφο «Η δομι των Δράςεων τθσ ΦΕΞ 2020»
Το πρόγραμμα κφλιςε ομαλά ζωσ το Μάρτιο όπου οι ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ είχαν ωσ αποτζλεςμα το
κλείςιμο ςχεδόν όλων των δραςτθριοτιτων μασ.
Η ΦΕΞ ξαναοργανϊκθκε, προςπάκθςε ςτο πλαίςιο των νζων κανονιςμϊν να υλοποιιςει ότι ιταν εφικτό
αλλά και να επαναπροςδιορίςει τισ δράςεισ τθσ.
Ζκεςε ςε λειτουργία τθ ςυνζργια με άλλουσ φορείσ – Φεςτιβάλ, τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, τθν περιφζρεια
Αν. Μακ και Θράκθσ, αλλά και το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ.
Ζτςι υλοποίθςε τα
 Κινθματογραφικά Φεςτιβάλ – προτείνοντασ τισ ψθφιακζσ προβολζσ.


Οργάνωςε κάποια από τα εργαςτιρια με ψθφιακά μακιματα.



Υλοποίθςε όπου αυτό ιταν εφικτό τισ δράςεισ του θμερολογιακοφ προγράμματοσ τόςο με
ψθφιακά μζςα όςο και ωσ εκδόςεισ «Ζκδοςθ τθσ ομάδασ δθμιουργικισ γραφισ τθσ ΦΕΞ με τίτλο
«Στο ίδιο τραπζηι», ραδιοφωνικζσ και video παραγωγζσ.



Υλοποίθςε το Φεςτιβάλ θ Ξάνκθ του Μάνου Χατηιδάκι [δημιουργώντασ μια πλατφόρμα με
εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και προβολή ςυναυλιών και δράςεων των προηγοφμενων χρόνων του
Φεςτιβάλ καθώσ και του αρχειακοφ υλικοφ].



Υλοποίθςε το νζο πολιτιςτικό πρόγραμμα για το 2020ςε δφο άξονεσ.
Α. Ταξιδεύοντας στην Ξάνθη [ 1970 - 2020 ΜΕΡΟ Ι ] με την ζκδοση του αντίςτοιχου
πολιτιςτικοφ ημερολόγιου προγράμματοσ.
Β. 1821, Η Ελλθνικι Επανάςταςθ ςτθ Θράκθ και θ αναμονι ενόσ αιϊνα για τθν ελευκερία.
Ρρόγραμμα που οργανϊκθκε και υλοποιείται με τθν υποςτιριξθ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ.
 Οργάνωςε και υλοποίθςε δράςεισ για το Μουςείο [εργαςίεσ ςυντήρηςησ, ςυμπλήρωςησ και
ενζργειεσ ανάδειξησ του ζργου και του ρόλου του. Δημιουργία πωλητηρίου. Επανζκδωςε τον
κατάλογο του Μουςείου και το βιβλίο – τόμο :
Ζλλθνεσ Βλαχόφωνοι ςτθν Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ
MONOΠΑΣΙΑ ΔΙΑΠΟΡΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΛΑΧΟΦΩΝΩΝ | ςτθν Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ
Από τισ βουνοκορφζσ τθσ Ρίνδου ςτθ ςκιά τθσ οδόπθσ
Οδοιπορικό μζςα από ζνα ανζκδοτο οικογενειακό αρχείο και μαρτυρίεσ (16οσ-20οσ αιϊνασ)

 Συμμετείχαμε ςτθν Μπιενάλε Δυτικϊν Βαλκανίων ωσ μια από τισ κοινότθτεσ με ςτόχο τθν
απόκτθςθ τεχνογνωςίασ ςτθ δθμιουργία πρότυπου τεκμθριωμζνου ψθφιακοφ αρχείου των
ςυλλογϊν του Μουςείου μασ.
 Και ςτθ Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για
επιχοριγθςθ ζργων και δράςεων ψθφιακοφ πολιτιςμοφ,
θ ΦΕΞ και το Μουςείο ΙΛΜΞ οργάνωςαν και υλοποιοφν το
πρόγραμμα
«THRACE - XANTHI | ΘΡΑΚΗ – ΞΑΝΘΗ
| Culture deposit |
πολιτιςτικό κοίταςμα» όπου οι ςυλλογζσ και τα αρχεία του
Μουςείου, κατηγοριοποιήθηκαν, οργανώθηκαν οι ςυλλογζσ,
δημιουργήθηκε η Βάςη δεδομζνων. Αποκτήθηκε εξοπλιςμόσ.
Ψηφιοποιήθηκε το μεγαλφτερο μζροσ των ςυλλογών και αρχείων.
Αναδιοργανώνεται η ςελίδα και η επικοινωνιακή ςτρατηγική του
ςυλλόγου και του Μουςείου ςφμφωνα με τισ απαιτήςεισ του
καιροφ μασ.

Οι δράςεισ λοιπόν αυτοφ του κφκλου εργαςιϊν ςε
πρωτόγνωρεσ και για μασ καταςτάςεισ κα λζγαμε ότι ιταν
περιςςότερο δράςεισ αναςφνταξθσ, και αναςυγκρότθςθσ των
δυνάμεων μασ για τθ λειτουργία με νζουσ ι αναπροςαρμοηόμενουσ

όρουσ.

τόχοσ μασ είναι να ςυνεχίςουμε και το 2021 ολοκλθρϊνοντασ τουσ προγραμματιςμοφσ του 2020

ςφγχρονθ Ξάνκθ, όςο και ςτισ δράςεισ του
Μουςείου για τισ ςυλλογζσ και τα αρχεία μασ κακϊσ και τισ νζεσ επετειακζσ εκδθλϊςεισ.
τόςο ςτο θμερολογιακό

μασ πρόγραμμα για τθν

Ανακεφαλαιϊνοντασ
Η πανδθμία μασ ςτζρθςε τθ χαρά τθσ ςυλλογικισ δθμιουργίασ και απόλαυςθσ των εκδθλϊςεων, ζτςι όπωσ
τθν ξζραμε.
Ραρόλα αυτά όμωσ, πολφ γριγορα βρικαμε τρόπουσ τόςο ςτθν επικοινωνία, βρικαμε χρόνο για μια
ματιά ςτο παρελκόν μασ, τισ αξίεσ και αναηθτιςαμε τουσ τρόπουσ και τα μζςα που μποροφμε να
διορκϊςουμε εςφαλμζνεσ καταςτάςεισ και να προχωριςουμε…

Είναι δεδομζνο πωσ δεν μποροφμε να κάνουμε τον απολογιςμό όπωσ τόςα χρόνια αναφζροντασ τον
ακριβι αρικμό των εκδθλϊςεων και τον ανκρϊπων που παρακολουκοφςαν ςε ποςοτικοφσ αλλά και
ποιοτικοφσ για μασ δείκτεσ.
Τι κι αν προτείναμε κι «ανεβάςαμε» ςτισ ψθφιακζσ πλατφόρμεσ
περιςςότερεσ από 60 ταινίεσ των ςυνεργαηόμενων φεςτιβάλ
περιςςότερεσ από 130 ςυναυλίεσ, βιβλιοπαρουςιάςεισ και κεατρικζσ
παραςτάςεισ αφοφ δεν ςυναντθκικαν τα βλζμματα μασ.

*Στθν παρακάτω παράγραφο «Η Δομι των δράςεων τθσ ΦΕΞ 2020»
ςυνοπτικά ο απολογιςμόσ των δράςεων του 2020.
Οι δράςεισ «κάκε εβδομάδα από τθ ΦΕΞ» πραγματοποιικθκαν ζωσ
και το Μάρτιο του 2020
Οι διαγραμμζνεσ ιταν προγραμματιςμζνεσ και αναβλικθκαν
οριςτικά ενϊ οι υπόλοιπεσ υλοποιικθκαν ψθφιακά.

Η δομι των Δράςεων τθσ ΦΕΞ 2020
κάκε μζρα από τθ ΦΕΞ






«Ο κινθματογράφοσ των δθμιουργϊν»
- Σρίτθ
«2-3 πράγματα για .. την ςφγχρονη Ξάνθη» - Δευτζρα - Σετάρτθ - Παραςκευι
«Κοινωνία και Εκκλθςία» --- Σετάρτθ
«Κάτι παίηει και τισ Ρζμπτεσ ςτο Μουςείο» - Πζμπτθ
«Με 24 γράμματα και όχι μόνο» - άββατο ι Κυριακι

Φεςτιβάλ κινθματογράφου «ταξιδεφουν ςτθν Ξάνκθ» με περιςςότερεσ από 100 προβολζσ το χρόνο











Φεςτιβάλ Αμερικανικοφ Κινθματογράφου - Ιανουάριοσ
Φεςτιβάλ ταινιϊν Μικροφ Μικουσ Δράμασ - Φεβρουάριοσ
Φεςτιβάλ Ντοκιμαντζρ - Μάρτιοσ
Φεςτιβάλ Ιςπανόφωνου Κινθματογράφου - Μάιοσ
Festival Animation - Ιοφνιοσ
Θερινό ςινεμά ςτθν αυλι με τα χαμάμ – Ιοφλιοσ & Αφγουςτοσ
MICRO μ - Οκτϊβριοσ
Fest Cinema of Earthly Delights - Νοζμβριοσ
Φεςτιβάλ Γερμανόφωνου Κινθματογράφου - Δεκζμβριοσ
Φεςτιβάλ Ιταλόφωνου Κινθματογράφου - Δεκζμβριοσ

Φεςτιβάλ Μουςικισ





Chrysallida www.Chrysallida.gr Φεβρουάριοσ - Μάιοσ
Φεςτιβάλ Κλαςικισ Μουςικισ ςτθν Ξάνκθ
Μάρτιοσ - Απρίλιοσ
Φεςτιβάλ Ανατολικισ Μουςικισ - Ιοφλιοσ - Αφγουςτοσ
Φεςτιβάλ «θ Ξάνκθ του Μάνου Χατηιδάκι» – Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ

Άλλεσ πολιτιςτικζσ δράςεισ …












Ζκκεςθ ςτο μουςείο «Ξάνκθ – Θράκθ 1920 – 2020» Ιανουάριοσ – Οκτϊβριοσ 2020
Εκδθλϊςεισ των εργαςτθρίων τθσ ΦΕΞ- Ιανουάριοσ – Δεκζμβριοσ 2020
Εκκζςεισ «νιματα με νοιματα»
Εκπαιδευτικά προγράμματα μουςείου 100 χρόνια Θράκθ - Ξάνκθ ελεφκερθ Ιανουάριοσ – Μάρτιοσ 2020
ψθφιακόσ πολιτιςμόσ, «ΘΑΚΗ - ΞΑΝΘΗ |πολιτιςτικό κοίταςμα» Μάρτιοσ – Δεκζμβριοσ 2020
Δράςεισ για το Μουςείο - Μάρτιοσ – Δεκζμβριοσ 2020
Αποκριζσ με τθ ΦΕΞ
| Διεκνζσ φεςτιβάλ tai chi chuan | Γιορτι τθσ μουςικισ
Μουςικι Καταςκινωςθ | Γιορτζσ παλιά πόλθσ με τθ ΦΕΞ | Salsa Montana
Festival Tango
1821, Η Ελλθνικι Επανάςταςθ ςτθ Θράκθ και θ αναμονι ενόσ αιϊνα για τθν ελευκερία . – Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2020
Μπιενάλε Δυτικϊν Βαλκανίων Νοζμβριοσ- Δεκζμβριοσ 2020

Κάκε μζρα ςτθν Ξάνκθ,
κάκε μζρα ςτθ ΦΕΞ

Φιλοπρόοδθ Ζνωςθ Ξάνκθσ / πολιτιςτικό δίκτυο Ξάνκθσ
ΙΣΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΞΑΝΘΗ Αντίκα 7, 67132 Ξάνκθ Τθλ.: 2541025421- 6937120986
fexanthis@gmail.com

fexorg@otenet.gr

www.fex.org.gr

https://www.facebook.com/FEXANTHI

