
 
 
 

 
Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είναι ένας μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που 
λειτουργεί από το 2002 με σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στόχο τη 
μελέτη, έρευνα και προβολή του πολιτισμού της Θράκης. Στεγάζεται σε ένα πέτρινο 
νεοκλασικό κτίριο του 1899 στην Αλεξανδρούπολη. Είναι ένα έργο 
αυτοχρηματοδοτούμενο και επιχορηγήθηκε μερικώς από το Ίδρυμα Νιάρχου.  
Αποτελεί παράδειγμα ενεργού παρέμβασης στην πολιτιστική παρουσία της 
ευρύτερης περιοχής και γι' αυτό το 2005 προτάθηκε για το Πανευρωπαϊκό Βραβείο 
Μουσείων και έλαβε Εύφημη Μνεία για τις παρεμβάσεις του στην τοπική κοινωνία. 
Το 2015 τιμήθηκε από το Μουσείο Μπενάκη για τη συμβολή του στη διατήρηση της 
ιστορικής μνήμης, την έρευνα και την προβολή του πολιτισμού της Θράκης εντός και 
εκτός της Ελλάδας 
 

 
 

 
Το Μουσείο μέσα από παράλληλες δραστηριότητες εκπαιδευτικού κυρίως 
χαρακτήρα, γίνεται μία βάση-αφορμή για μια επανεκτίμηση της παράδοσης ώστε να 
συνδεθεί η παράδοση και η γνώση που εμπεριέχεται σε αυτήν με τους 
προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας. Η μέχρι σήμερα δράσεις καθιστούν το 
μουσείο έναν ζωντανό οργανισμό που έχει συμβάλει τα μέγιστα στην 
ευαισθητοποίηση και την ευρύτερη μάθηση των πολιτών. Έχει κατορθώσει να γίνει 
σημείο αναφοράς για νέους ανθρώπους, ένας πυρήνας που προσφέρει αλλά και 
είναι  ανοικτό να λάβει νέα γνώση και να διαδράσει με τις πολλαπλές μουσειακές 
ομάδες επισκεπτών που έχει.  
 
 
 



 
Το ΕΜΘ σε αριθμούς: 
 

 
 
Μέσα στα 16 χρόνια της λειτουργίας του το Μουσείο έχει να επιδείξει ένα σημαντικό 
έργο: 
 
 
Υλοποίηση μεγάλων προγραμμάτων με επιτυχία και εξαιρετικές κριτικές: 
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Άτυπη- Μη Τυπική Μάθηση: 
 
 
Καθιέρωσε τη Μουσειακή αγωγή στη Θράκη: 3000-4000 παιδιά κάθε χρόνο 
υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα στον χώρο του Μουσείου και σε μνημεία της 
Θράκης. Το μουσείο καινοτομεί με τεχνικές και μεθόδους που ενισχύουν την 
αυτόβουλη μάθηση, την αυτενέργεια, την κριτική και ιστορική σκέψη την 
δημιουργικότητα κτλ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα καθιερώνει τα ετήσια 
εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές τάξεις, (από το 2015). Παράλληλα με τη 
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δημιουργία δυο μουσειοσκευών (για την παραδοσιακή διατροφή και την τοπική 
ιστορία) δίνεται η δυνατότητα το μουσείο να «ταξιδεύει» σε όλη την Ελλάδα. 
 

• Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ειδικά Σχολεία και στα Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας. 

• Εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις πολιτιστικής ερμηνείας στα 
Αγγλικά για προγράμματα Erasmus. 

• Δωρεάν είσοδος σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, παιδιά κάτω των 12 ετών, 
στρατεύσιμους, πολύτεκνους, άτομα άνω των 65 ετών και ΑμεΑ.  

• 26 ταινίες δίγλωσσες παραγωγής ΕΜΘ που προβάλλουν τον πολιτισμό της 
Θράκης. 

• 11 εκδόσεις βιβλίων. 
 

• Πρόσβαση στο αρχειακό υλικό του μουσείου σε προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές για εκπονήσης διπλώματικών εργασιών. 

• Μακρόχρονη συνεργασία με το ΔΠΘ στα πλαίσια της πρακτικής κατάρτισης 
των φοιτητών σε ζητήματα μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής.  

• Συνεργασίες με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για υλοποίηση σεμιναρίων, δράσεων, εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και βιωματικών ξεναγήσεων.  

• Εργαστήρια Ελεύθερου χρόνου για ενήλικες, εφήβους και παιδιά σε ποικίλες 
θεματικές και πεδία. (Ρομποτική, κόμικς, Improv,  οργανοποιία, ζωγραφική, 
θέατρο σκιάς, φωτογραφία, κοπανέλι, νοηματική γλώσσα κτλ) 

• Γίνονται ειδικά σεμινάρια/επιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς.  
 

 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ:  
 
 Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris 1) και με το Περιοδικό 

Ανατολή (Εκδόσεις CNRS -Γαλλικό Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) για τη 
συνδιοργάνωση το 2013 στην Αλεξ/πολη του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο 
Γεωπολιτική των Πολιτισμών, η Σύγκρουση των Πολιτισμών του Samuel 
Huntington: μετά είκοσι έτη Απολογισμοί και προεκτάσεις. 

 
 Ιστορίης Επίσκεψις. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ με τη συμμετοχή 10 ακαδημαϊκών του για 
εκπαιδευτικούς που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 2014 σε 
συνεργασία με το ΕΜΘ. 

 
 Πραγματοποίηση 2 συμποσίων για την ανάπτυξη του πολιτισμικού διαλόγου 

Ελλάδος – Τουρκίας. 
 
 Το 2016 πραγματοποιήθηκαν δράσεις - έκθεση, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

performance, προβολές ταινιών - υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής 
Επιτροπής της UNESCO στο Ίδρυμα Μιχάλης. 



 
 
 Στο Θέατρο Σφενδόνη της με αφορμή την συμπλήρωση των 120 χρόνων από 

το θάνατο του Γεώργιου Βιζυηνού έγινε μια ειδική εκδήλωση με ομιλίες και 
προβολή ντοκιμαντέρ παραγωγής του Μουσείου. 

 
 
 Η προσφυγική κρίση και οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες μας οδήγησαν στο 

να σχεδιάσουμε το 2016 ένα 4ημερο δράσεων με σκοπό την συγκέντρωση 
ανθρωπιστικής βοήθειας με παράλληλες δράσεις στο μουσείο. 
 

 Συνεργασία με την «Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
Άρσις Αλεξανδρούπολης» στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής του μουσείου και του κοινωνικού του έργου.  

 
 Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια – ημερίδες ενώ δίνονται ομιλίες από την ιδρύτρια 
του Μουσείου σε συλλόγους στα χωριά στην ευρύτερη περιοχή. 
 
 Από το 2017 το Ε.Μ.Θ. και το Πανεπιστήμιο των Ορέων -επίσημο μέλος του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) -Moyntain Partnership,FAO- σε 
συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων 
καταβάλουν μια προσπάθεια για την ενίσχυση των ανθρώπων του Ν. Έβρου, 
να ξαναδούν με μια άλλη ματιά την αξία του τόπου, των δυνατοτήτων 
τους  και  την ανάπτυξη  ενδογενούς αυτόνομης οικιακής οικονομίας, 
μικρής κλίμακας μεγάλης  αξίας.  

 
Συνεργασία με το British Council το 2017 όπου και φιλοξενήσαμε δύο regional hub 
workshops ειδικά για επαγγελματίες στο χώρο του πολιτισμού με θέμα το Audience 
Development και  Funding  
 
Βασικός υποστηρικτής και συνεργάτης του παγκόσμιου κινήματος Fashion 
Revolution όπου από το 2015 κάθε χρόνο διοργανώνει δράσεις για το κοινό. 
  
Το 2017 το ΕΜΘ ανέλαβε και έκανε την μουσειολογική μελέτη και στήσιμο μιας από 
τις θεματικές ενότητες στο Δημοτικό Μουσείο των Σαράντα Εκκλησιών στο οποίο 
υπάρχει αίθουσα ειδικά αφιερωμένη στην Ελληνική Κοινότητα σε συνεργασία με τον 
Δήμο Kirklarelli και την ευγενική χορηγία του Δημάρχου Mehmet Siyam Kesimoglou, 
το Προξενείο της Ελλάδος στην Αδριανούπολη και το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
 
 Πραγματοποιεί μια σειρά από δράσεις εξωτερικού χώρου με τη βοήθεια πολλών 
εθελοντών και τη συμμετοχή όλων των ηλικιακών ομάδων όπως installations για 
τα παραδοσιακά επαγγέλματα, βραδιές γευσιγνωσίας, pop up activist 
performances και performances,  ιστορικούς περιπάτους και ποδηλατοβόλτες στην 
πόλη, εκθέσεις σε άλλους χώρους τέχνης και πολιτισμού, μουσικές παραστάσεις σε 
μνημεία της Θράκης. 



 
 
 Στον πολυχώρο του αίθριου πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια διαλέξεις 
από σημαντικούς επιστήμονες – πανεπιστημιακούς και ειδικούς, καθώς και 
παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές βραδιές, προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ αλλά 
και ο θεσμός του πολιτιστικού καφενείου με συζητήσεις των συμμετεχόντων για 
σύγχρονα ζητήματα.  
Το Μουσείο αποτελεί χώρο που υποστηρίζει τη δημιουργικότητα των νέων 
ανθρώπων δίνοντας τους βήμα για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. 
 
Η συμμετοχή για το σύνολο σχεδόν των δράσεων είναι ελεύθερη. Συνολικά έχουν 
συμμετάσχει στις δράσεις του Μουσείου τα τελευταία τρία χρόνια πάνω από 10.000 
άτομα όλων των ηλικιών.  
 
Συνεργασίες με τοπικές βιομηχανίες με στόχο την ανάδειξη τοπικών προϊόντων 
ανοικτές προς το κοινό.  

• Στο καφέ του Μουσείου ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί τοπικά εδέσματα – 
παρασκευάσματα παρασκευής του Μουσείου όπως η «οινούττα» ένα βυζαντινό 
επιδόρπιο που έλαβε βραβείο Gourmet, μαρμελάδα πιπεριά, συκομαϊδα και 
σοκολατάκια με τυρί κρέμα. Τα προϊόντα είναι μέρος της έρευνας του Μουσείου και 
της δημιουργικής γευστικής αναζήτησης στα Θρακιώτικα γαστρονομικά μονοπάτια. 
Έχουν επιλεγεί από την Aegean Airlines για τη δράση " Όλη η Ελλάδα κοντά". 

• Στο πωλητήριο του Μουσείου συναντώνται οι παραδοσιακές τεχνικές με την 
σύγχρονη αισθητική σε αντικείμενα δηλωτικά του τόπου και της ιστορίας που 
επιμελείται το ίδιο το Μουσείο. Μέσο του πωλητήριου ενισχύονται οι ντόπιοι 
παλαιοί τεχνίτες αλλά και το ίδιο το μουσείο ενώ παράλληλα προβάλλεται ο 
πολιτισμός της Θράκης.  
 
 
 
 
Ακολουθούν χρήσιμοι υπερσύνδεσμοι για το Μουσείο: 
 

● spot του μουσείου από το κανάλι μας στο youtube:  

● Η σελίδα μας στο facebook: www.facebook.com/emthrace/  

● Η ιστοσελίδα μας: www.emthrace.org  

● Αναφορά στο Lifo, στην Καθημερινή και στο official in-house περιοδικό του 

Hotel Grande Bretagne, a Luxury Collection Hotel 

● Έκθεση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Τεμαχισμένη Μνήμη 

● Μία από τις δράσεις μας σε εξωτερικό χώρο: Εικόνες στον χρόνο, 

performance 

https://www.youtube.com/watch?v=TI8kC2v4n98
https://www.youtube.com/user/emthrace
https://www.facebook.com/emthrace/
http://www.facebook.com/emthrace/
http://www.emthrace.org/
http://www.emthrace.org/
http://www.lifo.gr/articles/archaeology_articles/91073
http://www.kathimerini.gr/873224/article/ta3idia/me-aformh/ena-moyseiako-afhghma-sth-8rakh
https://www.facebook.com/hotelgb/
https://www.youtube.com/watch?v=uK_WuDlW4_U
https://www.youtube.com/watch?v=kTS7CZfN-GY
https://www.youtube.com/watch?v=kTS7CZfN-GY

