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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Η ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ: Είναι Σωματείο προσφυγικό, 
πολιτιστικό που ιδρύθηκε το 1972 από Θρακιώτες πρόσφυγες του Νομού 
Καβάλας, για τη διατήρηση των ηθών και εθίμων των αλησμόνητων πατρίδων 
μας. 

 Στα 40 χρόνια παρουσίας της, έχει να επιδείξει πλούσια δράση στο 
πολιτιστικό, κοινωνικό, πνευματικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να κερδίσει την 
αγάπη και εκτίμηση της κοινωνίας της πόλης μας και του Νομού γενικότερα. 

 Συνεργάζεται με όλους τους πολιτιστικούς Συλλόγους στο Νομό 
Καβάλας και σε όλη την Ελλάδα. 

 Έχει ιδιόκτητη στέγη 120 τ.μ. στην Καβάλα, δανειστική βιβλιοθήκη με 
πάνω από 1.000 τόμους βιβλίων, εκδίδει κάθε 6 μήνες την εφημερίδα 
«ΘΡΑΚΙΚΗ», καθώς και τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο για τα μέλη της. 

 Διαθέτει πολυμελή χορωδία καθώς επίσης και θεατρικό τμήμα. 

 Πραγματοποιεί διαλέξεις με θέματα εθνικού και κοινωνικού 
περιεχομένου, με ομιλητές Καθηγητές Πανεπιστήμιων, Βουλευτές, Ειδικούς 
Επιστήμονες κ.α. 

 Διαθέτει χορευτικά τμήματα μικρών, εφήβων και ενηλίκων. 

 Διδάσκονται θρακιώτικοι, αλλά και άλλοι χοροί από διάφορες περιοχές 
της χώρας. 

 Διαθέτει πλούσια ιματιοθήκη με φορεσιές ανδρών-γυναικών, όπως και 
φορεσιές τσολιάδων. 

 Συμμετέχει σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, ο Δήμος Καβάλας και σε Διεθνή Φολκλορικά Φεστιβάλ με 
μεγάλη επιτυχία (Κύπρος-Ν.Ιταλία-Σικελία-Σερβία-Κόσσοβο κ.α.). 

 Είναι μέλος της Π.Ο.Θ.Σ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών 
Σωματείων Ελλάδας.) και της Ο.Π.Σ.Ε (Ομοσπονδία Προσφυγικών 
Σωματείων Ελλάδας). 



 Συμμετέχει με αντιπροσώπους σε Διεθνή Συνέδρια για τον πολιτισμό 
και την παράδοση καθώς επίσης και στα Παγκόσμια Συνέδρια Θρακών. 

Συμμετέχει σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία του 
περιβάλλοντος στην περιοχή του Καβάλας. 

 Η Θρακική Εστία Καβάλας μπορεί να φιλοξενήσει ομάδα μέχρι 22 
μαθητών, Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων.  

Ημέρες επίσκεψης: Δευτέρα και Πέμπτη. 

Ώρες επίσκεψης: 10.30 πμ έως 12.00 πμ. 

Δραστηριότητες: 

1) Παρουσίαση του ιστορικού της Θρακικής Εστίας Καβάλας με χάρτες, 
φωτογραφικό υλικό, κειμηλίων, παραδοσιακών αντικειμένων. 

2) Ήθη και έθιμα, παραδόσεις, παραδοσιακά παιχνίδια, παραμύθια από τη 
Λαϊκή μας Παράδοση. 

3) Παραδοσιακές φορεσιές από διάφορες περιοχές της Θράκης. 

4) Φωτογραφικό υλικό παραδοσιακών φαγητών. 

5) Φωτογραφικό υλικό παραδοσιακών μουσικών οργάνων. 

 

Η Διεύθυνση της Θρακικής Εστίας Ν. Καβάλας είναι: 

 Κωστή Παλαμά 1                 65302 Καβάλα 

 Τηλέφωνο-fax: 2510 228161 

 E-mail: thrakikiestiakavalas@gmail.com 

 www.thrakiki-kavalas.gr 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

 Μαρία Γιοβανάκη Αντιπρόεδρος   6942583580 

 Τζένη Μελίδου Γενική Γραμματέας   6944672414 

  

 


