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Το Λαογραφικό Μουσείο Πλαταριάς ιδρύ-

θηκε το έτος 2007.  Φιλοξενείται στο πα-

λιό δημοτικό σχολείο του χωριού. Κύριος 

σκοπός του μουσείου είναι η ανάδειξη 

και προβολή του λαϊκού πολιτισμού, η 

οργάνωση, η καταγραφή και η συντή-

ρηση των αντικειμένων, η έκθεσή 

τους στο κοινό και ο εμπλουτισμός 

της συλλογής.  Η τελευταία συλλογή 

προήλθε από τη δωρεά και το δα-

νεισμό των αντικειμένων, κυρίως 

από τους κατοίκους της Πλατα-

ριάς αλλά και των γύρω περιο-

χών. Κριτήρια για τη συλλογή και 

την έκθεση των αντικειμένων 

αποτέλεσαν η χρηστικότητα και 

σπανιότητά τους, καθώς και η 

αισθητική τους αξία. 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΏΣ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ 

Η Πλαταριά είναι ένα παράλιο χωριό στο νομό Θεσπρωτί-

ας, στην άλλοτε επαρχία Θυάμιδος. Βρίσκεται νότια της 

Ηγουμενίτσας στο μυχό του ομώνυμου όρμου. Σύμφωνα 

με την τελευταία διοικητική διαίρεση (Σχέδιο Καλλικράτης) 

αποτελεί έδρα τοπικής κοινότητας της δημοτικής ενότη-

τας Συβότων, (τέως δήμου Συβότων) του Δήμου Ηγουμενί-

τσας. Ο πληθυσμός του το έτος 1928 ήταν 128 κάτοικοι,  

ενώ το 2001 αριθμούσε 955 κατοίκους. Από το έτος 

1930 έχει δημοτικό σχολείο.  

Η Πλαταριά είναι ένα κλασικό παράδειγμα τουριστικής 

ανάπτυξης με αρκετά όμορφα χαρακτηριστικά. Προσφέ-

ρεται για οικογενειακές διακοπές και μπορείτε να βρείτε 

καλές τιμές σε καταλύματα και φαγητό. Ο κόλπος της 

Πλαταριάς ξεκινά πολύ κοντά στην αφετηρία της Εγνατίας 

και τερματίζει πολύ κοντά στα Σύβοτα.  

Για την ονομασία της Πλαταριάς υπάρχουν δύο εκδοχές: 

1) Η πρώτη εκδοχή είναι ότι η Πλαταριά ονομάστηκε έτσι 

εξαιτίας της ύπαρξης του κάμπου. Ο κάμπος ως πλατύ 

μέρος –> Πλαταριά. 2) Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι η Πλα-

ταριά ονομάστηκε έτσι εξαιτίας ενός μεγάλου πλατάνου, ο 

οποίος υπάρχει και σήμερα και διατηρείται ένα μικρό τμή-

μα του.  

Το πρόγραμμα λειτουργίας του μουσείου για το 

χειμώνα 2014—2015 έχει ως εξής: 

Δευ και Τετ: 19:00-20:00 

Το μουσείο στεγάζεται στο παλιό δημοτικό δημο-

τικό σχολείο της Πλαταριάς, δίπλα από το νέο 

σχολικό κέντρο. 

Η Πλαταριά βρίσκεται βόρεια των Συβότων (10 

χλμ) και αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη 

παραθεριστική περιοχή πολύ κοντά στην Ηγουμε-

νίτσα (12 χλμ) και ακόμη πιο κοντά στην Εγνατία 

Οδό (10 χλμ).   
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΑΡΙΑ 

Ο Πολιτιστικός σύλλογος Πλαταριάς ιδρύθηκε το έτος 

1982 από φιλοπρόοδους νέους και νέες του χωριού 

μας, οι οποίοι συνειδητοποίησαν το χρέος τους για 

προσφορά στο γενέθλιο τόπο με σκοπό: 

 Να ανεβάσει το επίπεδο της πολιτιστικής ζω-

ής του χωριού. 

 Την υλική και ηθική ενίσχυση της γενέτειρας 

και την εκτέλεση κοινωφελών έργων. 

 Τη συγκέντρωση και διαφύλαξη κάθε στοιχεί-

ου που αναφέρεται στη ζωή ,την καταγω-

γή ,τα ήθη και έθιμα της κοινωνίας μας. 

 Την ανάπτυξη μεταξύ των μελών πνεύματος 

συνεργασίας, αλληλεγγύης και συναδέλφω-

σης, και τη σύσφιξη των σχέσεων και δεσμών 

μεταξύ τους. 

 Την προάσπιση και την καλλιέργεια των ιδανι-

κών της ελευθερίας ,της κοινωνικής δικαιοσύ-

νης, της δημοκρατίας και της δημιουργικής 

συνεισφοράς στην κοινωνική πρόοδο και στην 

υπόθεση της ΕΙΡΗΝΗΣ και της ΦΙΛΙΑΣ ανάμε-

σα στους λαούς. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 


