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Το όραμα μας ενισχύεται 

Φίλες και Φίλοι, 

Πιστοί στο πάθος και τον σεβασμό μας για την παράδοση αλλά και 
στον στόχο μας να δημιουργήσουμε μια μεγάλη παρέα από 
ανθρώπους που τους ενώνει η αγάπη τους για αυτή, καλωσορίζω τη 
νέα μας πρωτοβουλία για τη σύνταξη αυτού του μέσου, που 
ελπίζουμε να συμβάλλει περαιτέρω στην ενημέρωση όλων για τις 
δράσεις στου συλλόγου μας αλλά και να ενισχύσει τη δυναμική 
παρουσία σας σε αυτές.   

Μέσα από αυτό θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε για όλα τα 
νέα αναφορικά με τις δράσεις μας αλλά και τις δραστηριότητες 
κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης που πραγματοποιούμε.  

Επιπλέον το περιεχόμενο θα είναι δυναμικό και θα διαμορφώνεται 
κάθε φορά ανάλογα και με την πρόοδο στα μαθήματα παραδοσιακών 
χορών,  παραδοσιακών οργάνων και τραγουδιού.  

Ευχόμαστε να αγκαλιάσετε αυτήν την προσπάθεια με την ίδια θέρμη 
και αγάπη που έχετε επιδείξει έως τώρα για όλες τις πρωτοβουλίες 
μας, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του οράματός μας. 

Καλή Χορευτική μας Χρονιά! 

. 
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Δράσεις Ιανουαρίου 

2020 

Επίσκεψη στη μεγαλύτερη υπαίθρια γλυπτοθήκη της Ελλάδας το Α’ 
Νεκροταφείο Αθηνών. 

Το παλαιότερο κοιμητήριο της Αθήνας, δεν είναι σαν όλα τα άλλα. Και 
όχι γιατί είναι το παλαιότερο, αλλά γιατί οι τάφοι του θυμίζουν 
περισσότερο έργα τέχνης, παρά συνηθισμένους τάφους. Ο κλασικός 
σταυρός στις περισσότερες περιπτώσεις λείπει, έχοντας αντικατασταθεί 
από εκπληκτικά έργα τέχνης ταλαντούχων και φημισμένων καλλιτεχνών. 
Εκεί αναπαύονται πολλοί επώνυμοι Έλληνες  που στα τελευταία χρόνια 
διακρίθηκαν στον χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής 

Ένα υπαίθριο μουσείο, έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το Α’ 
Νεκροταφείο Αθηνών, στο τέλος της οδού Αναπαύσεως και νότια του 
Παναθηναϊκού Σταδίου, στην περιοχή του Μετς, καθώς στο χώρο του 
φιλοξενείται η μεγαλύτερη, υπαίθρια παρακαταθήκη γλυπτών στη χώρα, 
με μεγάλης αξίας έργα σπουδαίων καλλιτεχνών.  

H συνολική έκτασή του είναι 170 στρέμματα με 10.233 οικογενειακούς 
τάφους και 2.077 τάφους τριετίας.  

Δημιουργήθηκε μετά από το Βασιλικό Διάταγμα «Περί των 
νεκροταφείων και του ενταφιασμού των νεκρών» και αποτέλεσε τον 
πρώτο χώρο ταφής της νεοσύστατης πρωτεύουσας του Ελληνικού 
κράτους. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΑ ΜΠΑΚΛΩΡΗ 

«Ο συνολικός αριθμός γλυπτών που βρίσκονται στο 
νεκροταφείο είναι 768. Φιλοξενούνται ταφικά μνημεία 
σχεδιασμένα από διάσημους γλύπτες όπως οι Γιαννούλης 
Χαλεπάς, Ιωάννης Βιτσάρης , Δημήτριος Φιλιππότης, Γεώργιος 

Μπονάνος, Νικόλαος Γεωργαντής, Δημήτρης Αρμακόλας κ.α.» 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://www.newsbeast.gr/tag/a-nekrotafeio-athinas
https://www.newsbeast.gr/tag/a-nekrotafeio-athinas
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Τμήματα Παραδοσιακών 

Χορών 

Παιδικά Τμήματα: 

Μετά από το ανοιχτό μας μάθημα τον Δεκέμβριο, όπου στολίσαμε παρέα το δέντρο 
μας, φτιάξαμε τις Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές μας για την αίθουσά μας και 
χορέψαμε παρέα με τους γονείς μας, συνεχίζουμε εντατικά την χοροδιδασκαλία μας 
με τις περιοχές  της Αρτάκης Κυζίκου Προποντίδας και της Λευκάδας. 

Εφηβικό Τμήμσ: 

To τμήμα εφήβων επισκέφτηκε το Μουσείο Ψευδαισθήσεων και έφεραν τα πάνω 
κάτω!!Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των περιοχών Πάρου και Μεταξάδων 
Έβρου, ήρθε η στιγμή για λίγη διασκέδαση. Συνεχίζουμε δυναμικά με την περιοχή 
Ανατολικής Ρωμυλίας και έπεται συνέχεια…  

Τμήματα Ενηλίκων: 

Το Τμήμα των Αρχαρίων ολοκλήρωσε τη διδασκαλία χορών από τις περιοχές: 
Κύθηρα, Μικρά Ασία και συνεχίζει με Λήμνο και Νάξο.  

Το 1ο Τμήμα ενηλίκων ολοκλήρωσε τη διδασκαλία χορών από τις περιοχές: Ρέθυμνο 
& Χανιά Κρήτης και χωριά Μακράς Γέφυρας Έβρου και συνεχίζει με Ζαγόρι και 
Γουμένισσα Ν. Κιλκίς. 

Το 2ο Τμήμα ενηλίκων ολοκλήρωσε τη διδασκαλία χορών από τις περιοχές: Ρέθυμνο 
& Χανιά Κρήτης και Πόντου και συνεχίζει με Ανατολική Ρωμυλία. 

Το 3ο Τμήμα ενηλίκων ολοκλήρωσε τη διδασκαλία χορών από τις περιοχές: Ντόπια 
χωριά της Επαρχίας Σιδηροκάστρου Ν. Σερρών, Σιάτιστα Κοζάνης και Λήμνο και 
συνεχίζει με Κίμωλο και Λέσβο. 

Το Τμήμα Προχωρημένων Ενηλίκων ολοκλήρωσε τη διδασκαλία από τις περιοχές: 
Κάλυμνο, Ανατολική Ρωμυλία και Αλμωπία Ν.Πέλλης και συνεχίζει με Φλώρινα και 
Γουμένισσα Κιλκίς. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΙΠΙΝΗ 

Κοπή Πίτας Ο.Π.Α. 

Σας προσκαλούμε όλους και φέτος στην κοπή της πίτας του συλλόγου μας, που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο 
μας στις 03 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.30. Ελάτε μαζί με τους αγαπημένους σας, να παρακολουθήσετε τα 
μουσικά μας τμήματα που θα μας δείξουν την πρόοδο των μαθητών τους, τη χορωδία μας που έχει να πεί 
παραδοσιακά κάλαντα. και βεβαίως την  ευκαιρία να χορέψουμε και να γλεντήσουμε παρέα!! Ο τυχερός που θα 
βρει το φλουρί μας για φέτος θα κερδίσει μια δωροεπιταγή των 100€ από τα Public. 
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Τμήματα Παραδοσιακών 

Οργάνων και Τραγουδιού 

Με συνέπεια στην αγάπη μας για την παραδοσιακή μας 
κληρονομιά, συνεχίζουμε και φέτος να υποστηρίζουμε την 
διδασκαλία παραδοσιακών οργάνων και τραγουδιού, σε 
συνεργασία με καταξιωμένους διδασκάλους, που με χαρά θα 
θέλαμε να σας συστήσουμε: 

 

Θεόδωρος Τασούλας- Κλαρίνο 

Κλαπάκης Μανούσος- Κρουστά 

Γιώργος Αλεβίζος- Ούτι, Μαντολίνο και Λαούτο 

Γιώργος Μαρινάκης- Βιολί  

Σταυρούλα Δαλιάνη- Τραγούδι 

 

Σε  αυτό το τεύχος θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε το 
βιογραφικό του Θεόδωρου Τασούλα. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΙΠΙΝΗ 

Θεόδωρος Τασούλας 

1. Γεννήθηκε στις 13/05/1983 στην 
Αθήνα. Η πρώτη του επαφή με το 
κλαρίνο έρχεται σε ηλικία μόλις 9 
ετών  με τον Σπύρο Αντωνίου 
πρακτικό οργανοπαίχτη από την 
ιδιαίτερη πατρίδα του την Εύβοια. 

2. Είναι τελειόφοιτος θεωρίας και 
αρμονίας και έχει παρακολουθήσει 
μαθήματα Ιστορίας, Μορφολογίας 
και Βυζαντινής μουσικής.. 

3. Επί 14 χρόνια διδάσκει Κλαρίνο σε 
Ωδεία και μουσικές σχολές της 
Αττικής και της περιφέρειας. 
Επίσης έχει διατελέσει βασικός 
μουσικός του Θεάτρου Ελληνικών 
Χορών «Δόρα Στράτου»  

4. Συνεργάστηκε με το μουσικό 
σχήμα κρουστών «Κρόταλα» με 
καταξιωμένους μουσικούς, 
δίνοντας συναυλίες στην Ελλάδα 
αλλά και στο εξωτερικό. 

5. Έχει συνεργαστεί με σύγχρονους 
λαϊκούς τραγουδιστές και 
μουσικούς αλλά και με 
παλαιότερους. 

6. Πληθώρα συνεργασιών σε 
συναυλιακό και δισκογραφικό 
επίπεδο με μουσικούς και 
τραγουδιστές της δημοτικής. 
μουσικής. 

Κλαρίνο: Όσοι πιστεύουν πως 
το κλαρίνο, ναι, το αγαπημένο 
κλαρίνο της δημοτικής μας 
μουσικής, είναι ένα αυτόχρημα 
ελληνικό όργανο, θα 
στενοχωρηθούν. Ναι μεν ο 
ευθύαυλος κατάγεται από μια 
μεγάλη οικογένεια αρχαίων 
ξύλινων πνευστών, ναι μεν ο 
άμεσος πρόγονός του είναι το 
γαλλικό όργανο «chalumeau», 
από την ελληνική λέξη 
«κάλαμος», αλλά το κλαρίνο, 
όπως το λέμε εμείς, ή 
κλαρινέτο, όπως το λένε όλοι οι 

άλλοι που το χρησιμοποιούν 
στις συμφωνικές και τις τζαζ 
ορχήστρες, στη σημερινή του 
μορφή έφτασε από τον Γάλλο 
Υάκινθο Κλοζέ.  

Πάντως, οι Έλληνες 
παραδοσιακοί μουσικοί 
πραγματικά έδωσαν σε ένα 
συμφωνικό, όπως είπαμε, 
όργανο, μια νέα ψυχή, τη δική 
τους, εξελίσσοντας τον τρόπο 
παιξίματος, και βέβαια τον ήχο 
του, προσαρμόζοντάς τον 
πλήρως στην παραδοσιακή μας 
μουσική. 

. 
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Νέα-Ανακοινώσεις 

Kοπή Πίτας για το Παιδικό και Εφηβικό μας τμήμα.  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 17 
Ιανουαρίου και το Σάββατο 18 Ιανουαρίου, κόψαμε την πίτα μας 
για το Παιδικό και Εφηβικό μας τμήμα. Τα παιδιά που κέρδισαν 
το φλουρί έλαβαν παιχνίδια και βιβλία!! 

Παιχνίδια Διατροφής. 

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, τα παιδικά μας τμήματα 
παραβρέθηκαν στη Θεατρικη Παράσταση «Παιχνίδια 
Διατροφής», της Αγγελικής Φωστίνη σε σκηνοθεσία Μιχάλη 
Μαραγκού στο Θέατρο Σταθμός. 

Μια θεατρική παράσταση για παιδιά και εφήβους για την 
εξάρτηση από τα βιντεοπαιχνίδια και τη σχέση της με τη σωστή 
διατροφή. 

Μαθήματα Αυτοσχεδιασμού και Ρεμπέτικου. 

Συνεχίζουμε τις Πέμπτες με τον γυναικείο αυτοσχεδιασμό στον 
Χανιώτη συρτό της Δυτικής Κρήτης και στον Μαλεβιζιώτη 
Πηδηχτός του Ηρακλείου Κρήτης και ολοκληρώνουμε τις Πέμπτες 
μας με Σμυρναίικα, Πολίτικα και Ρεμπέτικα. Ξεχωριστή νότα στο 
μάθημά μας οι σπάνιες ηχογραφήσεις στις αρχές του 20ου αιώνα 
από τα στούντιο της Αθήνας αλλά και της Αμερικής. 

Χορωδία ΟΠΑ 

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, η ομάδα της χορωδίας μας 
συμμετείχε στο 1ο Χορωδιακό Συναπάντημα "Ακούσματα 
Παράδοσης". Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο Μελέτης & 
Διδασκαλίας παραδοσιακών χορών "Τερψιχόρη" για την 
πρόσκληση!  

Εκδρομή στην Κοζάνη στις 11 & 12 Απριλίου 

Μη ξεχάσετε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την εκδρομή 
που διοργανώνουμε στην Κοζάνη, για να παρακολουθήσουμε το 
έθιμο των Λαζαρίνων της Αιανής Κοζάνης. 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΙΠΙΝΗ 
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Δράσεις 

Δεκεμβρίου 2019 

Ταξίδι στον Έβρο, ένα οδοιπορικό σε παραδόσεις και έθιμα: 

Η τελευταία εκδρομή του Ο.Π.Α. για το 2019 ήταν μια μοναδική 
εμπειρία ταξιδιωτικών εντυπώσεων. Η Θράκη προσφέρει 
υπέροχες εικόνες φύσης και παράδοσης, οι δε άνθρωποί της 
θερμή φιλοξενία! 
Ξεκινήσαμε τη συλλογή εμπειριών μας από την Οινόη Έβρου, 
όπου παρακολουθήσαμε το έθιμο της "Καμήλας" από τον 
σύλλογο Κρασοχωρίου. 
Με ορμητήριο την πόλη της Ορεστιάδας, επισκεφτήκαμε τη γύρω 
περιοχή ξεκινώντας από τους Μεταξάδες, το πέτρινο χωριό στους 
πρόποδες της Ροδόπης, όπου μας φίλεψε ο τοπικός σύλλογος και 
χορέψαμε στην πλατεία. 
Μετά από ένα υπέροχο γεύμα σε μονάδα εκτροφής θηραμάτων, 
ακολούθησε γλέντι με γκάιντα και παρουσίαση εθίμου του γάμου 
με συμμετοχή μελών μας, από τον σύλλογο γυναικών 
Πενταλόφου. 
Συμμετείχαμε ως συνοδοί και παρακολουθήσαμε το έθιμο του 
"Πουρπούρη" στο Ισαάκιο Έβρου, όπου όλο το πρωί γυρνάγαμε 
σπίτι-σπίτι το χωριό με χορούς και κεράσματα: γλυκά πίττες, 
καβουρμάδες, τσίπουρο & κρασί! Τέλος χορέψαμε στην πλατεία 
όλοι μαζί όπου παρά το τσουχτερό κρύο υπήρχε θερμή 
ατμόσφαιρα. 
Μας υποδέχτηκαν με συγκινητική φιλοξενία γυναίκες στη Νέα 
Βύσσα  Έβρου όπου αφού μας κέρασαν λιχουδιές από τα χεράκια 
τους, μας παρουσίασαν με ιδιαίτερη περηφάνια την ξεχωριστή 
φορεσιά της περιοχής τους, τραγούδησαν τοπικά τραγούδια και 
μας έδειξαν κάποιους από τους δικούς τους χορούς. 
Τέλος παρακολουθήσαμε το έθιμο του "Μπαμπούσιαρου" στο 
χωριό Ρήγιο Έβρου, και κατόπιν επισκεφτήκαμε το μουσείο 
Μεταξιού στο Σουφλί. 
Ακολουθούν φωτογραφίες για όσους δεν ήταν μαζί μας και 
θέλουν να πάρουν μια ιδέα για τα όσα ζήσαμε από κοντά. 
Με την πεποίθηση ότι σε επόμενες εκδρομές θα αναζητήσουμε 
ανάλογες εμπειρίες με περισσότερα μέλη του ομίλου μας, καλή 
μας χορευτική χρονιά. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΖΑΚΗ 
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Δράσεις 

Δεκεμβρίου 2019 

Μοραΐτικα Κάλαντα - Χριστούγεννα 2019: 

“Χριστούγεννα-Πρωτούγεννα πρώτη γιορτή του χρόνου, 
για βγάτε διέτε μάθετε πως ο Χριστός γεννιέται 
γεννιέται κι ανατρέφεται με μέλι και με γάλα. 
Το μέλι τρων' οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες 
και το μελισσοβότανο το λούζονται οι κυράδες. 
Κυρά ψηλή κυρά λιγνή, κυρά γαϊτανοφρύδα, 
κυρά μου, όταν στολίζεσαι να πας στην εκκλησιά σου, 
Βάζεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλη, 
και τον καθάριο Αυγερινό τον βάζεις δαχτυλίδι. 
Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε, 
Μα αφού σας αγαπούσαμε ήρθαμε να σας δούμε. 
Δώστε μας και τον κόκορα, δώστε μας και την κότα, 
δώστε μας και πεντ' έξι αυγά να πάμε σ' άλλη πόρτα” 

Ήταν τα πιο ζεστά και συναισθηματικά φορτισμένα κάλαντα που 
έχουμε πει. Φέτος επισκεφτήκαμε τα σπίτια των μελών μας που 
μας υποδέχτηκαν εγκάρδια και μας φίλεψαν χριστουγεννιάτικα 
εδέσματα και λιχουδιές. 

Και του χρόνου με υγεία!! 

Σεμινάριο Χοροδιδασκαλίας της περιοχής του Έβρου 

Με αφορμή την εκδρομή μας στον Έβρο, το Σαββατοκύριακο 14 
και 15 Δεκεμβρίου, είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στην 
αίθουσα του Ο.Π.Α. τον κύριο Απόστολο Πολυσάκη, ο οποίος μας 
εισήγαγε στους χορούς και τα έθιμα του Ισαακίου Διδυμότειχου, 
Τον ευχαριστούμε πολύ!  

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΙΠΙΝΗ 



 
 

 

 

  

 

 

  

ADDRESS 

25ης Μαρτίου 43, Αργυρούπολη 
Αθήνα, 16452 

 
PHONE: 

2114077915 

 
MOBILE: 

6932318022 

 

E-MAIL: 

opa@paradosiakoi.gr 

 

FACEBOOK: 

Ο Π Α 

www.facebook.com/paradosiakoi.opa 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ 
We’re on the Web! 

Visit us at: 

www.paradosiakoi.gr 

Επιμέλεια Εντύπου:  

Ευθυμιάδη Ράνια  

Κουρζάκη Ειρήνη  


