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Η ημερίδα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας για τον Covid-19

-Η είσοδος στον χώρο της ημερίδας επιτρέπεται με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
νόσησης τελευταίου εξαμήνου

-Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθόλη τη διάρκεια της ημερίδας

Δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης της ημερίδας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας 
του Δήμου Σουλίου: https://dimossouliou.gov.gr

H ημερίδα εντάσσεται στις επετειακές δράσεις της ΕΦΑ Θεσπρωτίας για τον 
εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821



9.30-10.00           

 10.00-10.15           
                               

10.15-10.30        
                                

10.30-10.45        
                                

10.45-11.00       
                               

11.00-11.15       
                               

11.15-11.30       

11.30-12.00       

12.00-12.15       
                               

12.15-12.30       
                               

12.30-12.45       

Προσέλευση - Χαιρετισμοί         

Καλλιόπη  Πρέκα-Αλεξανδρή
Η έρευνα σε τμήμα κτηρίου στον Αυλότοπο Σουλίου

Γιώργος  Σμύρης
Τετραχώρι Σουλίου: Από την οικοδομική του ιστορία

Σταύρος  Μαμαλούκος
Η αρχιτεκτονική της περιοχής του Σουλίου στα πλαίσια της     
ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής του όψιμου 18ου και του πρώιμου 
19ου αιώνα 

Έλενα  Κωνσταντινίδου
Σούλι: η ταυτότητα του τόπου

Κωνσταντίνος  Οικονόμου 
Τα οικωνύμια του τετραχωρίου: ετυμολογικές αναζητήσεις

Συζήτηση

Διάλειμμα

Θεόδωρος  Σιόντης
Φορεσιές Σουλίου από τη Συλλογή του Λαογραφικού Μουσείου 
«Κώστας Φρόντζος»

Χρήστος  Μεράντζας
Ο απόηχος του χορού του Ζαλόγγου στην περιηγητική, ιστορική, 
θεατρική και ποιητική παραγωγή των Γάλλων και Άγγλων  
φιλελλήνων του α΄ μισού του 19ου αιώνα

Νικόλαος  Αναστασόπουλος
Το Σούλι στον Τύπο της Επανάστασης (1824 - 1827): η περίπτωση   
των εφημερίδων «Ο Φίλος του Νόμου», «Ελληνικά Χρονικά» και        
«Γενική Εφημερίς της Ελλάδος»

12.45-13.00      

13.00-13.15       
                               

13.15-13.30       

14.00-15.00      

15.00-18.00       

Χριστίνα  Παλαιοπανίδη
Η μεθοδολογία των μελετών συντήρησης. Η εφαρμογή της στην 
Αγία Κυριακή Αυλότοπου

Στέφανος  Τσιόδουλος
Τοπικές παραδόσεις περί του ονόματος Σούλι και της καταγωγής 
των Σουλιωτών

Συζήτηση

Γεύμα για τους ομιλητές

Μετάβαση στο Σούλι | Ξενάγηση (πηγάδια - οικία Μπούση - 
Αγ.  Δονάτος)

Εναλλακτικά, στην περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν 
τη μετάβαση στο Σούλι, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στα βυζαντινά 
μνημεία της Παραμυθιάς 
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