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Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας 

 

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021, 12:00 

 

Συνομιλώντας  

 με την Ιωάννα Παπαντωνίου, Πρόεδρο του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος  

& την Αγγελική Γιαννακίδου, Πρόεδρο και Διευθύντρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης 

Θα συντονίσει  η Νάντια Μαχά, Επίκουρη Καθηγήτρια Λαογραφίας, Πανεπιστήμιο Θράκης 

 

Τον περασμένο Νοέμβριο η Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας εγκαινίασε τη διαδικτυακή σειρά 

συνομιλιών «In Conversation», με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, ειδήσεων και γνώσεων μεταξύ μελών 

του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας και ειδικών που έχουν πολλά να πουν για το ένδυμα, το 

ύφασμα και την έρευνα που έχουν κάνει στους τομείς αυτούς.  

Μετά το επιτυχημένο αυτό ξεκίνημα της σειράς, η Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας αποφάσισε να 

καθιερώσει αυτόν τον τύπο επικοινωνίας με τους ειδικούς και να την επαναλαμβάνει σε μια μόνιμη αλλά 

χαλαρή βάση, κάθε φορά που γίνεται εφικτό να μοιραστεί μαζί με το κοινό την εμπειρία και την έρευνα 

συναδέλφων από το χώρο του ενδύματος.  

Οι επόμενες προσκεκλημένες της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας στη σειρά αυτή των διαδικτυακών 

συναντήσεων θα είναι η Ιωάννα Παπαντωνίου, πρόεδρος του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος 

και η Αγγελική Γιαννακίδιου, πρόεδρος και διευθύντρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης. Η 

εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Εταιρείας Νάντια Μαχά θα συνομιλήσει μαζί τους με θέμα την ενδυματολογική 

και μουσειολογική έρευνα που έχουν κάνει για την παρουσίαση του ενδύματος μέσα από τις μόνιμες (και 

όχι μόνο) εκθέσεις των φορέων που έχουν ιδρύσει και εκπροσωπούν. Μαζί με την πολύτιμη πείρα τους από 

το στήσιμο δυο υποδειγματικών μουσείων της περιφέρειας, οι δύο κυρίες θα μοιραστούν μαζί μας την 

εμπειρία τους στο θέμα της ένταξης της μόδας σε ένα λαογραφικό μουσείο και τον τρόπο με τον οποίο το 

προσέγγισαν και το διαχειρίστηκαν. 

 
Για  πρόσβαση στην πλατφόρμα Zoom, όπου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση, απαιτείται η εγγραφή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kanari4pli@gmail.com 
Επικοινωνία: Ρόζα Πατσέα, 210 3647577, Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-13.00. 

 
Ο σχετικός σύνδεσμος στην πλατφόρμα θα σταλεί στους εγγεγραμμένους την παραμονή της εκδήλωσης. 
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Ιωάννα Παπαντωνίου 

Σπούδασε σκηνογραφία και ενδυματολογία στο Wimbledon School of Art του Λονδίνου. 

Έχει σχεδιάσει σκηνικά και κοστούμια για όλα τα κρατικά θέατρα, το θέατρο «Προσκήνιο», το Θέατρο 

Τέχνης Καρόλου Κουν, τον θίασο Μινωτή-Παξινού, καθώς και για τον Michael Elliott στο Royal Exchange 

Theatre στο Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Από το 1956 έως το 1966 ασχολήθηκε με την επιτόπια ενδυματολογική έρευνα ως μέλος του Λυκείου 

των Ελληνίδων Αθηνών, του οποίου είναι και μεγάλη δωρήτρια. Το 1974 ίδρυσε το Πελοποννησιακό 

Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου», το οποίο βραβεύθηκε το 1981 με το European Museum of the 

Year Award και με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για την προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό το 

2013. Το 2003 ίδρυσε την Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας. 

Δίδαξε στα Τμήματα Θεατρολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του 

Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Είναι επίτιμη διδάκτωρ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

Έχει τιμηθεί με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1981), με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του 

Φοίνικος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο (2000), με το έπαθλο «Πάνος 

Αραβαντινός» του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου (2004) και με το Lifetime 

Achievement Award της European Museum Academy (2013). 
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Αγγελική Γιαννακίδου 

Γεννήθηκε στον Αγ. Νικόλαο Χαλκιδικής το 1947 και είναι μητέρα δύο αγοριών και 6 εγγονιών. 

Αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και από το 1967 που κατοικεί στην 

Αλεξανδρούπολη, ασχολείται με την έρευνα (καταγραφές) και τη συλλογή υλικού του λαϊκού πολιτισμού 

της Θράκης.  

Ίδρυσε το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης το 2002 και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τον 

ευρύτερο πολιτισμό και ιστορία της Θράκης. Έχει εκδώσει βιβλία και έχει επιμεληθεί εκδόσεις με θέμα 

τη Θράκη. Αρθρογραφεί και δίνει ομιλίες και διαλέξεις σε όλη την Ελλάδα με θέμα τη Θράκη.  

Είναι η βασική σχεδιάστρια και δημιουργός όλων των προϊόντων του πωλητηρίου του μουσείου με στόχο 

τη διατήρηση και διάδοση του λαϊκού πολιτισμού με μια σύγχρονη αισθητική. Τελευταίο της εγχείρημα 

τη «Ρίζα. Δίκτυο Τεχνουργών στη Θράκη». Εργάζεται καθημερινά στο μουσείο ως γενική διευθύντρια. 

 

 


