
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 
Τ.Κ.  65302 ΚΑΒΑΛΑ 
ΤΗΛ & FAX : 2510-223648 
lykelkav@gmail.com 
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                                                                            Αρ. Πρωτ. 01 
 
 

Προς: τη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  
            Ν. Καβάλας 

 
 

Το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας ιδρύθηκε το 1945 . Είναι γυναικείο σωματείο 
και η Γενική Συνέλευση του αριθμεί σήμερα 280 περίπου μέλη , τα οποία 
υποβοηθούν με κάθε τρόπο στη προώθηση των στόχων του . Το Διοικητικό 
του Συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη τετραετούς θητείας . Θεμελιώδεις 
καταστατικοί σκοποί του Λυκείου είναι : 

- Η αναγέννηση και διατήρηση των ελληνικών εθίμων και παραδόσεων 
και ιδιαίτερα του Νομού Καβάλας , της λοιπής Μακεδονίας και Θράκης , 
καθώς και της εν γένει εθνικής μας ζωής . 

- Η εν γένει εξυπηρέτηση της προόδου της Ελληνίδας στην περιοχή μας 
και η ενίσχυση της γυναίκας που εργάζεται σε οποιοδήποτε κλάδο . 

- Ο διαφωτισμός της μητέρας στα καθήκοντα και τον προορισμό της 
καθώς και η προστασία των απόρων μητέρων και παιδιών . 

      Προκειμένου να επιτευχθούν πιο εύκολα οι πολλαπλοί σκοποί του 
Λυκείου έχει γίνει καταμερισμός των εργασιών σε ειδικά τμήματα που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της λειτουργίας του , όπως : 

1. Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εορτών. 
2. Χορευτικών και μουσικών ομάδων. 
3. Ιματιοθήκης και Λαογραφικού Αρχείου. 
4. Τύπου και δημοσίων σχέσεων. 
5. Κατάρτισης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. 
6. Ιστορικού Αρχείου του Λυκείου. 

            Στα 68 χρόνια από την ίδρυσή του , το Λύκειο Ελληνίδων , έχει 
αναπτύξει πολυσχιδή δραστηριότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό : 

- Έχει λάβει μέρος σε φεστιβάλ του εξωτερικού καθώς  και του 
εσωτερικού με εξαιρετικές διακρίσεις και άριστες κριτικές .  

- Η ιματιοθήκη του διαθέτει πολλές αυθεντικές φορεσιές αλλά και 
πολλά πιστά αντίγραφα . 

- Καταγράφει και καλύπτει χορούς από όλες τις περιοχές της πατρίδας 
μας , χορούς Κύπρου , Μικράς Ασίας και Ανατολικής Ρωμυλίας . 

- Έχει πραγματοποιήσει πλήθος σημαντικών εκδηλώσεων στην πόλη 

της Καβάλας. 

Από το 2009 η έδρα μας βρίσκεται στο ιδιόκτητο κτίριο μας, που λειτουργεί 
ως Κέντρο Βαλκανικής Λαογραφίας, επί των οδών Ευγενίου Ιορδάνου και 
Αριστείδου. 



Το κτίριο είναι ένα από τα ιστορικά κτίρια της πόλης μας καθώς έως το 1942 
λειτουργούσε ως  σχολείο για τα παιδιά της Ισραηλιτικής κοινότητας Καβάλας. 
Το κτίριο είναι τριώροφο. Στο ισόγειο βρίσκεται ο χώρος υποδοχής και  η 
μεγάλη αίθουσα χορού. Στον πρώτο όροφο οι χώροι της Ιματιοθήκης στους 
οποίους φυλάσσονται αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές και  πιστά 
αντίγραφα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας  και  η αίθουσα 
δραστηριοτήτων (ζωγραφική & δημιουργικό εργαστήρι). 
Στον δεύτερο όροφο είναι η μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων και το γραφείο του 
Λυκείου. 
Σε όλους προαναφερθέντες χώρους υπάρχουν μετά από παραχώρηση του 
Δήμου Καβάλας, ειδικές προθήκες στις οποίες φυλάσσονται αναμνηστικά από 
διάφορες αποστολές - φεστιβάλ εσωτερικού και εξωτερικού, μετάλλια, 
βραβεία, κύπελλα, έπαινοι, παλιές ιστορικές φωτογραφίες, αναμνηστικά 
διπλώματα και ιστορικά βιβλία, που έχει αποκτήσει το Λύκειο στην μέχρι τώρα 
πορεία του. 
Επίσης αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές, δωρεές από κατοίκους της πόλης 
μας , μελών και φίλων του Λυκείου. 
Το κτίριο μας είναι ανοιχτό σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης 
μας .  

 
Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 31/30.03.2011 επιστολής μας προς την υπηρεσία σας 
και κατόπιν δικού σας αιτήματος σας, σας αποστέλλουμε τη παρούσα 
επιστολή και σας γνωστοποιούμε ότι επιθυμούμε την επίσκεψη όλων των 
Νηπιαγωγείων του Νομού καθώς και τάξεων των Δημοτικών σχολείων.  
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πολιτιστικό τριήμερο που 
διοργανώθηκε υπό την αιγίδα σας τον Μάιο του 2012, επισκέφθηκαν τους 
χώρους του Λυκείου 200 μαθητές και 14 εκπαιδευτικοί.  
 
Οι μέρες που μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους του Λυκείου είναι από 
Τρίτη έως και Πέμπτη, και ώρες 10.00 π.μ. – 12.30 μ.μ.  
Κατά τη  διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιείτε ξενάγηση σε όλους τους 
χώρους, αναφορά στην ιστορία του Λυκείου και του κτιρίου, στις δράσεις μας,  
ξενάγηση στην Ιματιοθήκη, επίδειξη φορεσιών και αναφορά στην παράδοσή 
τους, εκμάθηση παραδοσιακών χορών και αναφορά στην ιστορία τους,  
καθώς και αφήγηση παραδοσιακών παραμυθιών και εθίμων.  
Κύριο μέλημά μας είναι η συμμετοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών καθ’ 
όλη την διάρκεια να είναι ενεργή και να φεύγουν αποκομίζοντας αγάπη για την 
παράδοση και τον τόπο μας.  
 
 

Με εκτίμηση 
για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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