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Αγαπητά μας μέλη,
Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η νέα χορευτική χρονιά ξεκίνησε κάτω από
ομαλές, από υγειονομικής άποψης, συνθήκες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να
μάς επιτρέπεται η οργάνωση δράσεων εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα, όπως γινόταν στην προ covid εποχή.
Οι καλοί οιωνοί για μια επιτυχημένη χορευτική χρονιά, φάνηκαν από την
συμμετοχή μας στο φεστιβάλ παραδοσιακού χορού που έγινε αρχές
Σεπτεμβρίου στην Σύρο, η οποία συνδυάστηκε με στιγμές χαλάρωσης από την
επίσκεψή μας στο νησί.
Έτσι ξεκινήσαμε δυναμικά την νέα χρονιά με πραγματοποίηση δράσεων από
τον πρώτο κιόλας μήνα και την ανακοίνωση πολλών άλλων εκδηλώσεων που
θα ακολουθήσουν στην φετινή μας πορεία.
Είχαμε επίσης την μεγάλη χαρά να υποδεχτούμε στους κόλπους του
συλλόγου μας αρκετά νέα μέλη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δύο
τμήματα από καινούργιους μαθητές. Κάτι που τα τελευταία δύο χρόνια δεν
μπορούσε να γίνει, μιας και ήταν δύσκολη η απόφαση να ξεκινήσει κάποιος
μια νέα δραστηριότητα μέσα στην πανδημία.
(συνεχίζεται…)
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Εισαγωγή - Χαιρετισμός
(συνέχεια)
Παράλληλα στα τμήματα ενηλίκων που συνέχισαν κανονικά την
λειτουργία τους, καλωσορίσαμε κάποια από τα παλιά μας μέλη, τα
οποία είχαν σταματήσει την δραστηριότητα του χορού, κυρίως λόγω
του φόβου που προκάλεσε ο κορονοϊός.

Προσπάθεια επαναλειτουργίας γίνεται επίσης και στα παιδικά μας
τμήματα, που επιδιώκουμε να τα "στήσουμε" ουσιαστικά από την αρχή,
είτε με την ένωση τμημάτων, είτε με την δημιουργία καινούργιων,
καθώς το μεγάλο διάστημα αποχής από τα μαθήματα έκανε αρκετά από
τα παιδάκια μας να στραφούν σε άλλες δραστηριότητες. Ωστόσο δεν
πτοούμαστε και συνεχίζουμε οργανώνοντας ξεχωριστές δράσεις για
τους μικρούς μαθητές μας και συγχρόνως στοχεύουμε σε μια παιδική
παράσταση στο τέλος της χορευτικής σεζόν, όπως γινόταν κάθε χρόνο
πριν την υγειονομική κρίση.
Επιπλέον θέτουμε εκ νέου σε εκκίνηση τα υπόλοιπα λειτουργικά μας
τμήματα, αυτά της εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων και
παραδοσιακού τραγουδιού. Η αρχή έγινε με μια όμορφη εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΟΠΑ στις 3 του Νοέμβρη, στην
οποία οι δάσκαλοί μας, παρουσίασαν στο κοινό που παρευρέθηκε, τις
γνώσεις που κατέχουν στο αντικείμενό τους. Αμέσως μετά ακολούθησε
ο σχεδιασμός του ωραρίου και δημιουργήθηκαν τα πρώτα μουσικά
τμήματα, με την ελπίδα να αναπτυχθούν περαιτέρω.
Έτσι σε πείσμα των καιρών ο Όμιλος Παραδοσιακών Αναζητήσεων
συνεχίζει με δυναμισμό και αισιοδοξία. Προχωράμε θέτοντας ως κύριο
στόχο να κάνουμε την καθημερινότητα των μελών μας λίγο καλύτερη,
επιδιώκοντας την ποιοτική επαφή μεταξύ μας, μέσα από τα μαθήματα
και τις ποικίλες δράσεις μας. Στο ίδιο πλαίσιο, με συνέπεια στην
ποιότητα, ολοκληρώθηκε η έκδοση του φετινού μας ημερολογίου, το
οποίο ελπίζουμε να χαρείτε.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη, την έμπρακτη στήριξη και
την συμμετοχή στις δραστηριότητες του συλλόγου μας.
ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΠΙΝΗΣ
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Δράσεις Σεπτεμβρίου Νοεμβρίου 2022
Συμμετοχή στο 3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στα Χρούσσα (Σύρου)!
Η νέα μας χορευτική χρονιά ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς
την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022, συμμετείχαμε στο 3ο Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών Χρουσσών της Σύρου.
Ευχαριστούμε πολύ τον κο Χρήστο Πρασσάκη για την οργάνωση και την
φιλοξενία!! Συγχαρητήρια και στα υπόλοιπα χορευτικά συγκροτήματα που
συμμετείχαν. Και εις άλλα με Υγεία!
Πληθώρα φωτογραφικού υλικού και βίντεο, θα βρείτε στη σελίδα μας στο
Facebook (https://www.facebook.com/paradosiakoi.opa).
Ο Ο.Π.Α. πήγε στο Θέατρο
Το 3ο τμήμα ενηλίκων του Ο.Π.Α., με πρωτοβουλία του μέλους μας Λία
Μπακλώρη, παρακολούθησε την Κυριακή 23 Οκτωβρίου την εξαιρετική
παράσταση "170 τετραγωνικά" στο θέατρο Ιλίσια Βολανάκης!!
Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, ο θάνατος του πατέρα, ξαναφέρνει
κάτω από την ίδια στέγη δύο αδερφές που έμεναν μακριά. Σκληρές αντιθέσεις
και διαφωνίες, δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στη μικρή
εγκυμονούσα αδερφή, τον σύντροφό της και τη μεγάλη αδερφή, η οποία
επιστρέφει στο σπίτι μετά από πολυετή απουσία με σκοπό να το πουλήσει.
Μια απογευματινή επίσκεψη - βόμβα, θα φέρει αντιμέτωπους όλους τους
αντιήρωές μας με το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον τους, και θα
εκτροχιάσει με κωμικό και απρόσμενο τρόπο την ήδη ασταθή πορεία τους.
Κρυμμένα μυστικά, απανωτές ανατροπές και εκκωφαντικές αποκαλύψεις
συνθέτουν ένα οικογενειακό συναισθηματικό ντέρμπυ κορυφής, σε ένα
«ρινγκ» 170 τετραγωνικών μέτρων. Πόσα νομίζεις ότι ξέρεις για τους πιο
κοντινούς σου ανθρώπους; Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος;
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Δράσεις Σεπτεμβρίου Νοεμβρίου 2022 (συνέχεια)
Συνέντευξη στο OPEN TV
Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, στην εκπομπή "Εμείς", με την Ίνα Ταράντου, στο
OpenTV, ο δάσκαλός μας Κώστας Πιπίνης μίλησε για τους Παραδοσιακούς
Χορούς σε μια όμορφη συνέντευξη. Ακολουθεί όλη η συνέντευξη
https://www.youtube.com/watch?v=cPL6LVdJPgs&ab_channel=OPEN.
Επίσκεψη στην έκθεση ‘ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ’
Ξεκίνησαν οι παιδικές δράσεις με πρώτη για φέτος, την επίσκεψή μας στην
μεγάλη θεματική έκθεση "ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ" που διεξάγεται στο Κέντρο
Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (Πειραιώς 254 - Ταύρος).
Η δράση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022.
Σε έναν τεράστιο διαμορφωμένο χώρο στον Ελληνικό Κόσμο του Ιδρύματος
Μείζονος Ελληνισμού 1.800τμ, η τεχνολογία συναντά τον μύθο: επιβλητικά
εκθέματα, wall mapping, ξεναγήσεις, escape rooms, ολογράμματα,
διαδραστικά acts ντύνουν τις ζωές και τα βιώματα των 12 Θεών του
Ολύμπου και αποκαλύπτουν γνωστές και άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα
τους.
Έναρξη των Μουσικών μας Τμημάτων
Μέσα σε ένα όμορφο και ζεστό περιβάλλον, έγινε η παρουσίαση των
δασκάλων των μουσικών μας τμημάτων, με αφορμή την έναρξη των
μαθημάτων που αφορούν την εκμάθηση παραδοσιακών μουσικών οργάνων
και τραγουδιού.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τους συνεργάτες μας (με την σειρά που πήραν τον
λόγο), τον Γιώργο Αλεβίζο που μας παρουσίασε το ούτι και το λαούτο, τον
Θοδωρή Τασούλα που μας παρουσίασε το κλαρίνο, την Σταυρούλα Δαλιάνη
που μας μίλησε για το τραγούδι και τον Μανούσο Κλαπάκη που μας
παρουσίασε το νταούλι, το τουμπελέκι και το ντέφι.
Όσοι παρευρέθηκαν την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου στην εκδήλωσή μας, έλαβαν
γνώσεις για τα αντίστοιχα μουσικά όργανα, καθώς και για το παραδοσιακό
τραγούδι, ενώ παράλληλα απόλαυσαν την επιδεξιότητα των δασκάλων μας
σε σχέση με το αντικείμενό τους. Ευχόμαστε καλή και δημιουργική χρονιά
στους δασκάλους μας, με υγεία και δύναμη.
Σας περιμένουμε με χαρά, όσες και όσους το επιθυμείτε, να ενταχθείτε στα
μουσικά μας τμήματα.
Πληροφορίες στην γραμματεία του Ο.Π.Α.
(συνεχίζεται…)
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Δράσεις Σεπτεμβρίου Νοεμβρίου 2022 (συνέχεια)
Πρόγραμμα Μουσικών Τμημάτων
Χορωδία
Κάθε Πέμπτη και ώρα 18:30-20:00
Κρουστά (ομαδικό)
Κάθε Πέμπτη και ώρα 19:30-21:00
Τα μαθήματα κρουστών αρχίζουν την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου
Έγχορδα (Ούτι, Λαούτο, Σάζι, Μαντολίνο, κα)
Τα μαθήματα είναι ατομικά και γίνονται κάθε Τρίτη ή Πέμπτη κατόπιν
συνεννόησης.
Κλαρίνο
Τα μαθήματα είναι ατομικά και γίνονται κάθε Πέμπτη κατόπιν συνεννόησης.
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Τμήματα Παραδοσιακών
Χορών
Χορευτική ύλη για τα μαθήματα Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 2022
Η χορευτική χρονιά ξεκίνησε στα τμήματα με επαναλήψεις παλαιότερης χορευτικής
ύλης. Από το Νοέμβριο περνάμε σταδιακά στην εκμάθηση καινούργιων χορών που
έχουν οριστεί για τη φετινή χρονιά.

Παιδικά Τμήματα
1ο Τμήμα (Προσχολικής ηλικίας): Μουσικοκινητική αγωγή με στόχο την εξοικείωση
με διάφορους ήχους, καθώς και την κατανόηση εννοιών όπως η ένταση και η
ταχύτητα-τέμπο, με απώτερο σκοπό την κινητική ανταπόκριση σε εξωτερικά
ερεθίσματα που σχετίζονται με τις παραπάνω έννοιες.
2ο Τμήμα: Επανάληψη των βασικών κινητικών μοτίβων του παραδοσιακού χορού
καθώς και των χορών που διδάχθηκαν στην περσινή χορευτική χρονιά από τις
περιοχές Ήπειρο και Θάσο. Στη συνέχεια θα περάσουμε σε διδασκαλία χορών από
την περιοχή της Χαλκιδικής.
3ο Τμήμα: Επανάληψη των χορών που διδάχθηκαν στην περσινή χορευτική χρονιά
από τις εξής περιοχές: Νάξο, Σάμο, Κω, Αρτάκη Κυζίκου, Ν. Μεσσηνίας και Κρήτη
(Νομοί Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων). Στη συνέχεια θα
προχωρήσουμε σε διδασκαλία νέας χορευτικής ύλης με χορούς Θρακιώτικους από
τα χωριά των Μάρηδων Ν. Έβρου. Επίσης οι επαναλήψεις παλαιότερης χορευτικής
ύλης θα συνεχιστούν με χορούς από τις περιοχές Κύθηρα και Σκύρο.

Τμήμα Εφήβων και Προχωρημένων Ενηλίκων:
Το τμήμα έχει ολοκληρώσει τις επαναλήψεις των περιοχών: Καβακλί Ανατολικής
Ρωμυλίας (Καβακλί, Μοναστήρι και Μπογιαλίκι), Σκοτούσσα και Φλάμπουρο Ν.
Σερρών, Κω, Κεφαλλονιά και Γουμένισσα Κιλκίς. Θα συνεχίσουμε με διδασκαλία νέας
χορευτικής ύλης από τις περιοχές: Λέσβο και Κάλυμνο, ενώ παράλληλα θα γίνει
επανάληψη χορών από τις περιοχές: Νάξο, Πάρο, Μεταξάδες και Ισαάκιο Μακράς
Γέφυρας Ν. Έβρου καθώς και Μεσημβρία Ανατολικής Ρωμυλίας (Μαυροθαλασσίτικα
από την Μπάνα και τον Αίμωνα).

(συνεχίζεται…)
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Τμήματα Παραδοσιακών
Χορών (συνέχεια)
Τμήματα Ενηλίκων
Νέο Ενηλίκων (Επίπεδο 1): Το τμήμα ξεκίνησε και συνεχίζει την εκμάθηση βασικών κινητικών μοτίβων του παραδοσιακού
χορού.
Νέο Ενηλίκων (Επίπεδο 2): Το τμήμα ξεκίνησε με την εκμάθηση βασικών κινητικών μοτίβων του παραδοσιακού χορού. Στη
συνέχεια θα προχωρήσει στην διδασκαλία χορών από τις περιοχές: Κύθηρα και Πολύγυρο Χαλκιδικής, καθώς επίσης θα
γίνουν και επαναλήψεις στις περιοχές: Λήμνο, Ικαρία, Νάξο και Πεδινά Ν. Τρικάλων.
1ο Τμήμα: Το τμήμα έχει ολοκληρώσει την επανάληψη των χορών από τις εξής περιοχές: Λήμνο, Χίο, Τσακωνιά Αρκαδίας,
Λευκάδα, Κύθηρα, Ανατολική Κρήτη (Ν. Λασιθίου και Ηρακλείου), Κίμωλος, Πεδινά Ν. Τρικάλων, Παράλια Μικράς Ασίας
(Χερσόνησος Ερυθραίας), Βόρεια Χαλκιδική και χωριά των Μάρηδων του Ν. Έβρου. Συνεχίζει με την διδασκαλία χορών από
τις περιοχές Κω και Γουμένισσα Ν. Κιλκίς και θα προχωρήσει επίσης στην εκμάθηση χορών από την Δυτική Κρήτη (Ν.
Ρεθύμνου & Χανίων) και Δυτικό-Κεντρικό Ζαγόρι του Ν. Ιωαννίνων. Επίσης θα συνεχιστούν οι επαναλήψεις χορών
παλαιότερης ύλης από τις περιοχές: Νίσυρο, Λέρο, Ικαρία, Λέσβο, Νάξο, Άσσηρο Ν. Θεσσαλονίκης, Σιάτιστα Ν. Κοζάνης και
Ορεινή Καρδίτσα (Κέδρος, Θραψίμι, Αηδονοχώρι).
2ο Τμήμα: Το τμήμα έχει ολοκληρώσει τις επαναλήψεις από τις περιοχές: Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Νότια Λακωνία (περιοχή
Ζάρακα), Ν. Μεσσηνίας, Τσακωνιά Αρκαδίας, Κύθηρα, Νάξο, Πάρο, Ν. Φθιώτιδας (βασικοί - γενικοί χοροί, Υπάτη, Νεοχώρι
και Σαρακατσάνοι), Ορεινή Καρδίτσα (Κέδρος, Θραψίμι, Αηδονοχώρι), Σιάτιστα Ν. Κοζάνης, χωριά Μάρηδων Ν. Έβρου.
Συνεχίζει με την διδασκαλία χορών από τις περιοχές Καβακλί Ανατολικής Ρωμυλίας (Καβακλί, Μοναστήρι, Μπογιαλίκι) και
Αλμωπίας Ν. Πέλλης. Επίσης θα συνεχιστούν οι επαναλήψεις από τις περιοχές: Λέρο, Κω, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, ΔυτικόΚεντρικό Ζαγόρι Ν. Ιωαννίνων, Κίμωλο, Αμοργό, Άσσηρο Ν. Θεσσαλονίκης, Γουμένισσα Ν. Κιλκίς, Βέντζια Ν. Γρεβενών και
Μεταξάδες Ν. Έβρου.
3ο Τμήμα: Το τμήμα έχει ολοκληρώσει τις επαναλήψεις από τις περιοχές: Σιάτιστα Ν. Κοζάνης, Νάξο, Αμοργό, Περιοχή
Καβακλί Ανατολικής Ρωμυλίας (Καβακλί, Μοναστήρι, Μπογιαλίκι), Περιόχη Μεσήμβριας Ανατολικής Ρωμυλίας (Μπάνα,
Αίμωνας), Ντόπια χωριά Ν. Σερρών (Σκοτούσα, Βαμβακόφυτο, Ηράκλεια και Σιδηρόκαστρο), Ρόδος, Λέρος, Κως, Ανατολική
Κρήτη (Ν. Λασιθίου & Ηρακλείου), Μικρασιατικά Παράλια (Χερσόνησος Ερυθραίας), Κεφαλονιά, Γουμένισσα Ν. Κιλκίς και
Άσσηρος Ν. Θεσσαλονίκης. Το τμήμα συνεχίζει με την διδασκαλία χορών από τις περιοχές: Καστοριά και ντόπια χωριά Ν.
Καστοριάς και Κέρκυρα και θα συνεχίσει την καινούρια ύλη με χορούς από το Φλάμπουρο Ν. Σερρών, το Ρουμλούκι
Ημαθίας και τη Νότια Λακωνία (Περιοχή Ζάρακα). Επίσης θα συνεχιστούν οι επαναλήψεις από τις περιοχές: Φλώρινα
(Άλωνα, Πρέσπες), Πάρος, Κίμωλος, χωριά Μάρηδων Ν. Έβρου, Δυτικό-Κεντρικό Ζαγόρι & Πωγώνι Ν. Ιωαννίνων, Λήμνο,
Λέσβο, Νίσυρο, Τήλο, Πάτμο, Δυτική Κρήτη (Ν. Ρεθύμνου & Χανίων), Κύθηρα, Ζάκυνθος και Ασπρόπυργος Αττικής
(Αρβανίτικα).
Επίσης έχουμε την επανεκκίνηση του Τμήματος Αυτοσχεδιασμού (κάθε Τρίτη 18:15-19:00), στο οποίο οι μαθητές
διδάσκονται κινήσεις-φιγούρες πρωτοχορευτή και πρωτοχορεύτριας σε χορούς που ανακοινώνονται ανά εβδομάδα.
Επιπλέον άνοιξε και πάλι το τμήμα στο οποίο διδάσκεται το χορευτικό ρεπερτόριο των Σμυρναίικων, Πολίτικων &
Ρεμπέτικων ακουσμάτων (συρτά-μπάλλοι, καρσιλαμάδες, ζεϊμπέκικα και χασάπικα) (κάθε Παρασκευή 18:15-19:00).
* Τα παραπάνω τμήματα, τα οποία παρέμειναν εκτός λειτουργίας στην περίοδο της πανδημίας, είναι πλέον ανοιχτά για
όλα τα μέλη του συλλόγου μας.
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Νέα - Ανακοινώσεις
Ημερολόγιο Ο.Π.Α. για το 2023
Έπειτα από την έκδοση δύο επετειακών ημερολογίων, αυτό του 2021 για
τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και του 2022 για τα 100
χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, εκδίδουμε για το 2023 ένα
διαφορετικό, σε θεματική, Ημερολόγιο, που ξυπνά κι αυτό μνήμες και
συναισθήματα, μέσα από παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
Το φετινό Ημερολόγιο, μάς ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, μάς φέρνει στην
«αυλή» των προγόνων, στο χωράφι, στο στρωμένο τραπέζι τους.
Αφουγκραζόμαστε τον μόχθο της τυραννισμένης τους ζωής, ακούμε τους
καημούς, τραγουδούμε στη χαρά τους, νιώθουμε τον πόθο και την ελπίδα
τους για μια καλύτερη ζωή!
"Ένα χωριό, μια πατρίδα" ο τίτλος. Αφού μέσα από τις εικόνες ενός
χωριού, του Μεσοτόπου του νησιού της Λέσβου, θα θυμηθούμε όλοι και
τις δικές μας ρίζες. Θα ξυπνήσουν στο μυαλό μας τις θύμησες κι από τα
«δικά μας χωριά», όπου κι αν βρίσκονται, στην ελληνική επαρχία.
Το ημερολόγιο είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες, από τέσσερις μήνες η
κάθε μια:

α) Έθιμα κι ανταμώματα-χαρές και γλέντια.
β) Οι ατέλειωτες στιγμές του μόχθου.
γ) Η καθημερινότητα που αργοκυλά.
Βασικός συντελεστής και συνεργάτης για το φετινό μας Ημερολόγιο,
συχνά αρωγός σε δράσεις του Ο.Π.Α., ο φίλος και συγχωριανός μου Φώτης
Βασίλογλου. Γέννημα θρέμμα της Μεσοτοπίτικης γης, με πάθος και αγάπη
για το χωριό του. Ξεκίνησε από πολύ νωρίς να συλλέγει παλιές
φωτογραφίες, να καταγράφει ιστορίες και εικόνες μέσα από συνεντεύξεις
ανθρώπων της περασμένης γενιάς, αλλά και να ερευνά την ιστορία και την
λαογραφία του Μεσοτόπου.
(συνεχίζεται…)
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Νέα – Ανακοινώσεις
(συνέχεια)
Ημερολόγιο Ο.Π.Α. για το 2023 (συνέχεια)
Έχει εκδώσει τρία βιβλία με θέματα που αφορούν την Μεσοτοπίτικη
λαογραφία και αρθρογραφεί ανελλιπώς τα τελευταία τριάντα χρόνια.
Ο Φώτης, πέρα από την Μεσοτοπίτικη παράδοση, υπηρέτησε με πάθος
και συνέπεια την σχολική διδασκαλία, όντας παιδαγωγός στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για πολλά χρόνια. Συνταξιούχος πλέον,
έχοντας αφήσει σπουδαίο έργο, τίμησε και με το παραπάνω τον τίτλο
του Δασκάλου.
Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που κοσμούν το φετινό μας Ημερολόγιο
λοιπόν, είναι μέρος από το πλούσιο αρχείο του Φώτη Βασίλογλου.
Επίσης τα κείμενα που τις συνοδεύουν είναι συνεπιμέλεια του Φώτη και
δική μου. Επιπλέον, βασικοί συντελεστές για άλλο ένα ημερολόγιο, είναι
τα μέλη του Ο.Π.Α. Ειρήνη Κουρζάκη που επιμελείται των γραφιστικών
και του σχεδιασμού του Ημερολογίου και Αντώνης Λίχας που βοήθησε
στην εκτύπωσή του. Τους ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
Βεβαίως θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους επώνυμους και
ανώνυμους φωτογράφους-δημιουργούς, που «σταμάτησαν τον χρόνο»
και έδωσαν στις νεότερες γενιές αυτή την μοναδική παρακαταθήκη.
Είθε το 2023 να είναι Ειρηνικό κι Ελπιδοφόρο για όλο τον κόσμο, με
Υγεία, Αγάπη και Χαρές!
Σεμινάρια Ανατολικής Ρωμυλίας
Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 20 Νοεμβρίου,
την Κυριακή 27 Νοεμβρίου και την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου οργανώνουμε
στον χώρο μας, μαζί με τον Δήμο Πραντσίδη αναλυτικό σεμινάριο
Ανατολικής Ρωμυλίας. Ώρες διεξαγωγής 10:00-14:30. Για περισσότερες
πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο, επικοινωνήστε με
την γραμματεία μας!

Σας περιμένουμε!
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Νέα - Ανακοινώσεις
(συνέχεια)
Εκδρομή στα Χωριά και την πόλη της Δράμας, 5 - 8 Ιανουαρίου 2023
Στην περιοχή της Δράμας, το σημαντικότερο έθιμο τις ημέρες των Θεοφανίων, είναι
οι μεταμφιέσεις που συνηθίζονται, με τη μορφή δρώμενων. Τα δρώμενα αυτά, με το
γενικότερο εθιμολογικό πλαισίωμα τους, αποτελούν τοπικές παραλλαγές του εθίμου
των μεταμφιέσεων του Δωδεκαημέρου, που έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα με
εκπληκτική ζωντάνια στην Μακεδονία, διασώζοντας και συνεχίζοντας την παράδοση
των κατοίκων. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν, να βιώσουμε κάποια από αυτά στην
εκδρομή που προγραμματίζουμε για τις 5-8 Ιανουαρίου 2023. Δηλώστε συμμετοχή!
Πρόγραμμα Εκδρομής
Πέμπτη 5 Ιανουαρίου:
Αναχώρηση από την Αθήνα νωρίς το πρωί και άφιξη το απόγευμα στην πόλη της
Δράμας. Τακτοποίηση και ξεκούραση στο ξενοδοχείο.
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου:
Το πρωί επίσκεψη στο χωριό Μοναστηράκι για να παρακολουθήσουμε το δρώμενο
των Αράπηδων. Το μεσημέρι, αμέσως μετά την τελετουργική λήξη του δρώμενου που
θα παρακολουθήσουμε στην πλατεία του χωριού, θα συμμετάσχουμε στο γλέντι που
θα στηθεί με ντόπιους χορούς. Επιστροφή στην πόλη της Δράμας για να κάνουμε
βόλτα στην Ονειρούπολη. Ακολουθεί Ελεύθερο πρόγραμμα.
Σάββατο 7 Ιανουαρίου:
Νωρίς το πρωί επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού. Θα ανέβουμε με
το τελεφερίκ και θα απολαύσουμε τον καφέ μας στο σαλέ που βρίσκεται στην κορυφή
του Φαλακρού όρους. Μετά θα επισκεφτούμε το χωριό Βώλακας, που βρίσκεται
μόλις 9 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό, για να παρακολουθήσουμε την
προετοιμασία και την διεξαγωγή του δρώμενου των Αράπηδων. Ελεύθερος χρόνος
στο χωριό.
Επιστρέφοντας στην πόλη της Δράμας, εφόσον υπάρχει χρόνος, θα κάνουμε στάση
στο χωριό Πετρούσα για να παρακολουθήσουμε το δρώμενο της καμήλας
(μπάμπιντεν). Επιστροφή στην πόλη της Δράμας.
Συμμετοχή με παρουσίαση χορευτικού προγράμματος από τον Ο.Π.Α. στο Φεστιβάλ
Παράδοσης και Πολιτισμού "Άρωμα Ελλάδας", οργάνωσης του Λυκείου Ελληνίδων
Δράμας. Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί στην Ονειρούπολη Δράμας.Αμέσως μετά το
Φεστιβάλ θα ακολουθήσει βραδινό γεύμα και μεγάλο γλέντι με διάφορα
παραδοσιακά μουσικά σχήματα σε ξενοδοχείο της πόλης.
Κυριακή 8 Ιανουαρίου:
Το πρωί θα επισκεφτούμε το χωριό Καλή Βρύση για να παρακολουθήσουμε τα
"Μπαμπούγερα", που αποτελεί το δρώμενο μεταμφιέσεων του χωριού. Επιστροφή
στην πόλη της Δράμας για μεσημεριανό γεύμα και γλέντι με μουσικούς από τα χωριά
της περιοχής.
Επιστροφή στην Αθήνα αργά το βράδυ γεμάτοι μοναδικές εμπειρίες, εικόνες και
εντυπώσεις.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
25ης Μαρτίου 43, Αργυρούπολη
Αθήνα, 16452

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2114077915

ΚΙΝΗΤΟ:
6932318022

E-MAIL:
opa@paradosiakoi.gr

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

