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Αγαπητά μέλη του Ο.Π.Α.,
Μία ακόμα χορευτική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ο απολογισμός δύσκολος
και τα συναισθήματα ανάμεικτα. Έπειτα από ενάμιση χρόνο χορευτικής
απραξίας βρεθήκαμε και πάλι στον φυσικό μας χώρο, με τα μαθήματα να
γίνονται πλέον διά ζώσης. Ωστόσο τα περιοριστικά μέτρα ήταν σε ισχύ, αφού
ο κορονοϊός μάς έδειχνε τα δόντια του και τον φετινό χειμώνα, με
αποτέλεσμα τα μαθήματα να διεξάγονται με χρήση μάσκας και με τήρηση
αποστάσεων μεταξύ των χορευτών, μέχρι και τον μήνα Μάιο.
Ο απολογισμός της χρονιάς; Πολλές απώλειες σε μέλη, στα περισσότερα από
τα χορευτικά τμήματα ενηλίκων και παιδιών. Παύση της λειτουργίας των
υπόλοιπων δημιουργικών μας τμημάτων (χορωδίας, μουσικών οργάνων και
θεατρικής ομάδας). Αναστολή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων του
συλλόγου (παραστάσεις- παρουσίες, εκδρομές, γλέντια, σεμινάρια, διαλέξεις,
κλπ.). Παρόλα αυτά, τα χορευτικά μας τμήματα συνέχισαν κανονικά, τόσο με
επαναλήψεις παλαιότερης χορευτικής ύλης, όσο και με την εκμάθηση νέας.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν δράσεις που επιτρέπονταν από υγειονομικής
πλευράς, όπως η ετήσια αιμοδοσία μας, καθώς και κάποιες επισκέψεις σε
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία με ολιγομελή συμμετοχή. Τέλος
συνεχίστηκε η έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού μας (newsletter), το
οποίο μας κρατούσε ενήμερους και σε εγρήγορση για τα μελλούμενα.
(συνεχίζεται…)
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Εισαγωγή - Χαιρετισμός
(συνέχεια)
Τα συναισθήματα της χρονιάς ποικίλα και εναλλασσόμενα.
Απογοήτευση βλέποντας πως ό,τι χτίστηκε σε τέσσερα χρόνια
λειτουργίας, κινδυνεύει να χαθεί μέσα σε λίγους μήνες. Στεναχώρια
που αδυνατούσαμε να προσφέρουμε στα μέλη μας, όσα μπορεί να
τους δώσει η ενασχόλησή τους με την παράδοση και τον πολιτισμό.
Θλίψη με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία δεν μπορούν
να αφήσουν κανέναν άνθρωπο ανεπηρέαστο.
Μα υπήρξαν και όμορφα συναισθήματα. Αυτό της χαράς, που κάθε
βδομάδα ανταμώνεις με ανθρώπους που τους αισθάνεσαι σαν
δεύτερη οικογένεια και σε δένει μαζί τους η αγάπη για την παράδοση,
τους χορούς, τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Αλλά και αυτό της
ευγνωμοσύνης για τα μέλη μας, από το μικρότερο μέχρι το
μεγαλύτερο σε ηλικία, που συνεχίζουν να στηρίζουν με κάθε τρόπο
τον σύλλογό μας, κρατώντας τον Ο.Π.Α. όρθιο και διατηρώντας
άσβηστη τη φλόγα. Και βεβαία υπάρχει πάντα το συναίσθημα της
ελπίδας, που μας λέει ότι θα επιστρέψουμε στην κατάσταση που
βρισκόμασταν πριν την υγειονομική κρίση και πως θα βγούμε πιο
δυνατοί και συνειδητοποιημένοι μέσα από αυτήν την δύσκολη
δοκιμασία.
Εύχομαι σε όλα τα μέλη μας να περάσουν ένα όμορφο καλοκαίρι με
υγεία και ξέγνοιαστες στιγμές! Καλή αντάμωση, με το καλό το
φθινόπωρο, σε χορούς κυκλωτικούς και χωρίς περιορισμούς!
ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΠΙΝΗΣ
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Δράσεις Απριλίου Ιουνίου 2022
Ξενάγηση στο Νομισματικό Μουσείο
Στις 3 Απριλίου το 3ο τμήμα ενηλίκων επισκέφθηκε το Νομισματικό
Μουσείο!! Στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Πανεπιστημίου 12, βρίσκεται
ένας θησαυρός: Το Νομισματικό Μουσείο, που στεγάζεται σε ένα από τα πιο
όμορφα κτήρια της πόλης — το Ιλίου Μέλαθρον, κατοικία του αρχαιολόγου
Ερίκου Σλήμαν. Πρόκειται για το μοναδικό μουσείο στον κόσμο που ξετυλίγει
την ιστορία του νομίσματος, από την προκερματική περίοδο μέχρι το
πλαστικό χρήμα.
Παράλληλα με τη μόνιμη συλλογή, στο Νομισματικό Μουσείο φιλοξενούνται
και περιοδικές εκθέσεις.
Ευχαριστούμε πολύ το μέλος μας Λία Μπακλώρη για την οργάνωση.
Ξενάγηση στην Αρχαία Αγορά
Την Κυριακή 8 Μαΐου πραγματοποιήσαμε ξενάγηση στην Αρχαία Αγορά στο
Θησείο.
Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας αποτελούσε το επίκεντρο του δημόσιου βίου. Η
μεγάλη ανοικτή πλατεία μαγνήτιζε τους Αθηναίους με διάφορες αφορμές:
εμπόριο, εκλογές, διαβουλεύσεις, δίκες αλλά και θεατρικά δρώμενα, τελετές,
στρατιωτικά γυμνάσια ή αθλητικούς αγώνες, όλα μπορούσαν να συμβούν
στην Αγορά. Διοικητικά, δικαστικά και εμπορικά κτήρια (στοές), βωμοί, ναοί
και ιερά, κρήνες, ωδείο, βιβλιοθήκη, το Βήμα, μνημεία και αναθήματα
δωρητών, χώροι περιπάτου και φιλοσοφικών αναζητήσεων πλαισίωναν
το Δρόμο, την αρχαία οδό που οδηγούσε από το Δίπυλο στην Ακρόπολη και
την οποία ακολουθούσε η μεγαλειώδης πομπή των Παναθηναίων.
Στον λόφο της Αγοράς, τον Αγοραίο Κολωνό, δεσπόζει ο ναός του Ηφαίστου,
προστάτη των μεταλλουργών, και της Αθηνάς Εργάνης, προστάτιδας των
κεραμέων, ο καλυτέρα διατηρημένος ναός του 5ου αι. π.Χ.

(συνεχίζεται…)
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Δράσεις Απριλίου Ιουνίου 2022 (συνέχεια)
Στους πρόποδες του λόφου αποκαλύφθηκαν τα δημόσια κτήρια, που στέγασαν
τους θεσμούς της Αθηναϊκής Δημοκρατίας (το Βουλευτήριο, όπου
προετοιμάζονταν τα νομοσχέδια, η Θόλος, η έδρα της εκτελεστικής εξουσίας, τα
Κρατικά Αρχεία).
Από τα ΝΔ της πλατείας οι αρχαίοι Αθηναίοι έπαιρναν το δρόμο για το χώρο των
λαϊκών συνελεύσεων στο λόφο της Πνύκας διασχίζοντας πυκνοκατοικημένες
συνοικίες της πόλης.
Στην Αρχαία Αγορά και την Πνύκα έδρασαν όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί του 5ου και
4ου αι. π.Χ., σπουδαίοι φιλόσοφοι, ανάμεσά τους ο Σωκράτης και κυρίως ο
ανώνυμος σήμερα αλλά παντοδύναμος τότε Αθηναίος πολίτης συμμετέχοντας
στους θεσμούς της άμεσης Αθηναϊκής Δημοκρατίας.
Στα νότια της Αγοράς υψώνεται ο Άρειος Πάγος, η έδρα του πρωταρχικού
δικαστηρίου και ιερός τόπος των μυθικών Ερινύων.
Ήταν μία όμορφη εμπειρία για όσους βρισκόμασταν εκεί! Ευχαριστούμε πολύ την
ξεναγό μας Μαρία Παπουτσάκη που μας ταξίδεψε πίσω στον χρόνο για πάνω από
δυόμιση ώρες. Ήταν πραγματικά ακούραστη! Ευχαριστούμε πολύ το μέλος μας
Λία Μπακλώρη που για άλλη μια φορά οργάνωσε άψογα την δράση μας!
Ευχαριστούμε πολύ και την Ειρήνη Κουρζάκη για τις όμορφες φωτογραφίες!
Μονοήμερη Εκδρομή στο Ράντζο στο Σοφικό Κορινθίας
Την Κυριακή 22 Μαΐου πραγματοποιήσαμε μονοήμερη εκδρομή στο Ράντζο.
Είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στις δραστηριότητες που αυτό παρέχει
(αναρρίχηση, περιήγηση με τρενάκι, βόλτα με άλογα, τοξοβολία και χρήση των
αθλητικών τους εγκαταστάσεων). Φυσικά αδράξαμε της ευκαιρίας να
γλεντήσουμε παρέα χορεύοντας!!
Σεμινάριο Χορών Ανατολικής Ρωμυλίας
Την Κυριακή 5 Ιουνίου, στην αίθουσα του Ο.Π.Α., πραγματοποιήθηκε σεμινάριο
για την μουσικοχορευτική παράδοση της Βόρειας Θράκης από τον καθηγητή
Φυσικής Αγωγής και χοροδιδάσκαλο Δήμο Πραντσίδη. Το σεμινάριο
παρακολούθησαν μέλη του συλλόγου μας, που είχαν διδαχθεί τους χορούς της
περιοχής στο πλαίσιο των μαθημάτων χορού του Ο.Π.Α.
(συνεχίζεται…)
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Δράσεις Απριλίου Ιουνίου 2022 (συνέχεια)

Ο Δήμος με μεράκι και κατάθεση ψυχής, μας πρόσφερε τις γνώσεις του
πάνω στην παράδοση της Βόρειας Θράκης, που με τόσο κόπο έχει συλλέξει
μέσα από επιτόπιες καταγραφές και έρευνα χρόνων. Επίσης έγινε πλήρης
κινησιολογική ανάλυση των χορών, με την αντίστοιχη υφολογική
προσέγγιση, αφού ο Δήμος Πραντσίδης έχει επιπλέον και βιωματική σχέση
με τους χορούς της περιοχής. Μακάρι να μας δοθεί η ευκαιρία να
επαναλάβουμε το σεμινάριο στο προσεχές μέλλον, καθώς αποτελεί
"απαίτηση" των συμμετεχόντων, που έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις!
Ανοιχτό μάθημα Παιδικών Τμημάτων Ο.Π.Α.
Στις 7 Ιουνίου, στην αίθουσα χοροδιδασκαλίας μας, πραγματοποιήσαμε
ανοιχτό μάθημα για τα παιδικά μας τμήματα.
Στο 1ο παιδικό τμήμα, που απαρτίζεται από τα μικρά μας παιδιά, οι γονείς,
πέρα από την παρακολούθηση της χορευτικής προόδου των μικρών
μαθητών μας, είχαν την ευκαιρία να χορέψουν μαζί με τα παιδιά τους.
Ενώ στο 2ο παιδικό τμήμα, που αποτελείται από μεγαλύτερα παιδιά, οι
γονείς απόλαυσαν το μάθημα των παιδιών και ενθουσιάστηκαν από τις
χορευτικές τους επιδόσεις.
Στο τέλος ακολούθησε κέρασμα με παγωτά και χυμούς για όλους.
Ευχόμαστε στα παιδιά μας καλή πρόοδο σε όλες τους τις δραστηριότητες
και να περάσουν μαζί με τις οικογένειές τους ένα όμορφο και ξένοιαστο
καλοκαίρι.
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Τμήματα Παραδοσιακών
Χορών

Η χορευτική χρονιά τελείωσε κατορθώνοντας να ολοκληρώσουμε τις επαναλήψεις
σχεδόν όλων των περιοχών που έχουν διδαχθεί παλαιότερα ανά τμήμα, αλλά και να
επιτευχθεί ο στόχος που τέθηκε για την εκμάθηση της νέας χορευτικής ύλης που
είχε οριστεί για φέτος στα χορευτικά μας τμήματα.

Παιδικά Τμήματα:
Προσχολικής ηλικίας: Μουσικοκινητική αγωγή με στόχο την εξοικείωση με τους
ρυθμούς, τα μουσικά όργανα και τα βασικά κινητικά μοτίβα της μουσικοχορευτικής
μας παράδοσης.
1ο Τμήμα: Επανάληψη βασικών κινητικών μοτίβων του παραδοσιακού χορού και
συνεχίζουμε με την διδασκαλία χορών από την Ήπειρο και τη Θάσο.
2ο Τμήμα: Επανάληψη των χορών από τις περιοχές που διδάχθηκαν φέτος: Νάξο και
Ν. Λασιθίου & Ηρακλείου Κρήτης. Ολοκλήρωση διδασκαλίας της ύλης από τις
περιοχές: Κω και Δυτική Κρήτη (Ν. Ρεθύμνου και Χανίων).
3ο Τμήμα: Επανάληψη των χορών από τις περιοχές που διδάχθηκαν φέτος: Δυτική
Κρήτη (Ν. Ρεθύμνου και Χανίων), Ν. Μεσσηνίας και Νάξο. Ολοκλήρωση της
διδασκαλίας των χορών από τις περιοχές: Σάμο και Αρτάκη Κυζίκου. Επίσης,
επαναλήψεις παλαιότερης ύλης με χορούς από την Ανατολική Κρήτη (Ν. Λασιθίου
και Ηρακλείου) και την Λευκάδα.

Τμήμα Εφήβων και Προχωρημένων Ενηλίκων:
Το τμήμα έχει ολοκληρώσει τις επαναλήψεις των περιοχών: Πάρο, Κεφαλλονιά και
Ν. Κοζάνης (Πεντάλοφος Άνω Βοΐου και Σιάτιστα Κάτω Βοΐου). Επίσης ολοκλήρωσε
τη διδασκαλία χορών από τις περιοχές: Πεδινά Ν. Καρδίτσας και Ανατολική Ρούμελη
(Ν. Φθιώτιδας).

(συνεχίζεται…)
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Τμήματα Παραδοσιακών
Χορών (συνέχεια)
Τμήματα Ενηλίκων (συνέχεια) :
Αρχαρίων ενηλίκων: Επαναλήψεις χορών από τις περιοχές που διδάχθηκαν φέτος: Λήμνο, Ικαρία, Νάξο και Πεδινά
Ν. Τρικάλων. Καθώς και ολοκλήρωση διδασκαλίας της ύλης από τις περιοχές: Τσακωνιά Αρκαδίας, Παράλια Μικράς Ασίας
και Λευκάδα.
1ο Τμήμα: Το τμήμα έχει ολοκληρώσει την επανάληψη των χορών από τις εξής περιοχές: Λέσβος, Άσσηρος
Θεσσαλονίκης, Πολύγυρος Χαλκιδικής, Αμοργός, Ορεινή Καρδίτσα (Κέδρος, Θραψίμι, Αηδονοχώρι), Νίσυρος και Λέρος.
Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία χορών από τις περιοχές: Ανατολική Κρήτη (Ν. Λασιθίου και Ηρακλείου), χωριά των Μάρηδων
του Ν. Έβρου και Χίου.
2ο Τμήμα: Το τμήμα έχει ολοκληρώσει τις επαναλήψεις από τις περιοχές που διδάχθηκαν διαδικτυακά: Κως,
Κέρκυρα, Πωγώνι Ιωαννίνων, Άνδρος, Πεδινή Καρδίτσα (βασικό χορευτικό ρεπερτόριο) και Μεταξάδες Έβρου. Το τμήμα
ολοκλήρωσε την διδασκαλία χορών από τις περιοχές: Νότια Λακωνία (περιοχή Ζάρακα), Κόνιτσα, Πάτμο, Ν. Φθιώτιδας
(βασικοί - γενικοί χοροί, Υπάτη, Νεοχώρι και Σαρακατσάνοι), Ν. Βοιωτίας (Θήβα και Αράχωβα) και Άνω Βόιο Ν. Κοζάνης
(Πεντάλοφος). Επίσης έγινε επανάληψη των χορών που διδάχθηκαν παλιότερα: Λέσβος, Χίος, Νίσυρος, Λέρος, Ρόδος,
Ανατολική & Δυτική Κρήτη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Νομός Μεσσηνίας, Ζαγόρι (Δυτικό και Κεντρικό), Νομός Φωκίδας
(Δωρίδα), Πάρος, Μύκονος, χωριά Μάρηδων & χωριό Ισαάκιο Ν. Έβρου, Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, Πολύγυρος
Χαλκιδικής, Παράλια Μικράς Ασίας, Προποντίδα, Πεδινά Τρικάλων και Λίμνη Πλαστήρα Καρδίτσας.
3ο Τμήμα: Το τμήμα έχει ολοκληρώσει τις επαναλήψεις από τις περιοχές: χωριά Ν. Έβρου (Μεταξάδες & Ισαακίου
Μακράς Γέφυρας), Πάρο, Σέριφο, Τζια και Τήλο. Επιπλέον το τμήμα ολοκλήρωσε την διδασκαλία από τις περιοχές:
Αμοργό, Νταρνακοχώρια Σερρών, Παραμυθιά Θεσπρωτίας, Καρυές Λακωνίας, Σύμη, Ζάκυνθο, Κουτσούφλιανη Τρικάλων,
Αμυγδαλή Λάρισας, Κεραμίδι Πηλίου, Περιοχή Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας και Ασπρόπυργο Αττικής.

Σε όλα τα τμήματα των ενηλίκων (πλην των αρχαρίων), στο πλαίσιο των
μαθημάτων τους εντάσσεται το ρεπερτόριο των Σμυρναίικων, Πολίτικων &
Ρεμπέτικων ακουσμάτων και των αντίστοιχων χορών. Επίσης διδάσκεται
αυτοσχεδιασμός για πρωτοχορευτή και πρωτοχορεύτρια στους χορούς που
περιέχουν και το αυτοσχεδιαστικό στοιχείο.
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Νέα - Ανακοινώσεις
Ξενάγηση στο θωρηκτό Αβέρωφ
Η τελευταία δράση του Ο.Π.Α. για τη φετινή περίοδο θα είναι θαλασσινή. Θα θαυμάσουμε
την αρχαία τριήρη "Ολυμπιάς" που ελλιμενίζεται στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου. Δε θα
μπορέσουμε να τραβήξουμε κουπί όπως ήταν ο αρχικός στόχος της δράσης μας, καθώς το
πλοίο δεν είναι διαθέσιμο πλέον στο κοινό λόγω των μεγάλων φθορών που προκαλούνται
από τη χρήση της για πλόες. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το θωρακισμένο καταδρομικό
«Γεώργιος Αβέρωφ», το μοναδικό δείγμα του τύπου των θωρακισμένων καταδρομικών που
διατηρείται στον κόσμο ως σήμερα. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 26/6 και
ώρα 10.30 στον Φλοίσβο Π. Φαλήρου. Την δράση οργανώνει το μέλος μας Λία Μπακλώρη την
οποία ευχαριστούμε πολύ.

Κλείσιμο της χορευτικής χρονιάς με "μάθημα εφ' όλης της ύλης".
Όλα τα τμήματα ενηλίκων του Ο.Π.Α. θα βρεθούν χορευτικά, με τραγούδια και μελωδίες από
την φετινή χορευτική ύλη του κάθε τμήματος. Σας περιμένουμε με το φαγητό ή το ποτό σας,
για να φάμε, να πιούμε, να χορέψουμε και να ευχηθούμε όλοι μαζί καλό καλοκαίρι την
Παρασκευή 1 Ιουλίου και ώρα 7.30μ.μ.

Συμμετοχή του Ο.Π.Α. στο μουσικοχορευτικό φεστιβάλ Ικαρίας
Η έναρξη της χορευτικής χρονιάς θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο. Με συμμετοχή του Ο.Π.Α.
σε μουσικοχορευτικό φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στην Ικαρία 8 - 11 Σεπτεμβρίου
2022.

Έναρξη μαθημάτων για τη νέα χορευτική χρονιά 2022-2023
Σας ενημερώνουμε ότι η νέα μας χορευτική χρονιά θα ξεκινήσει ως εξής:
- Εγγραφές: Τετάρτη 14 και Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες 19.00-21.00.
- Έναρξη μαθημάτων Παραδοσιακών Χορών: Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα θα
ανακοινωθεί αμέσως μετά το πέρας των εγγραφών καθώς υπάρχει περίπτωση να έχουμε
μικρές αλλαγές σε σχέση με το παρόν πρόγραμμα.
- Για την έναρξη των μαθημάτων της Χορωδίας και Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων, θα
ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τον Σεπτέμβριο.
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα
της σεζόν 2021-2022
Με αφορμή την ολοκλήρωση και της φετινής χορευτικής σεζόν, θέλουμε να
μοιραστούμε μαζί σας μερικές από τις όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί.
Με τις θερμότερες ευχές μας για ένα Καλό Καλοκαίρι!!
Καλή αντάμωση!!
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ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

We’re on the Web!
Visit us at:
www.paradosiakoi.gr

ADDRESS
25ης Μαρτίου 43, Αργυρούπολη
Αθήνα, 16452

PHONE:
2114077915

MOBILE:
6932318022

E-MAIL:
opa@paradosiakoi.gr

FACEBOOK:
ΟΠΑ
www.facebook.com/paradosiakoi.opa

