Περιφέρεια Θεσσαλίας: Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών

«Η εκμάθηση παραδοσιακών χορών και γενικότερα η ενασχόληση με τις παραδόσεις,
προσφέρει στο νέο άνθρωπο την ευκαιρία να συμμετάσχει στην εθνική ψυχή και να γίνει
κρίκος μιας αλυσίδας που δεν πρέπει να σπάσει». Με αυτά τα λόγια ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός επανέλαβε την πάγια θέση της Περιφέρειας για στήριξη
κάθε δράσης πολιτισμού που αναδεικνύει και μεταλαμπαδεύει την παράδοση, στο πλαίσιο
της επικείμενης πραγματοποίησης δύο σημαντικών Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών στην
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρόκειται για το «2ο διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακών χορών» που πραγματοποιείται
απόψε στη Λάρισα και το «3ο Φεστιβάλ Παράδοσης, Πολιτισμού και Τεχνών «… στου
Ολύμπου την αυλή», η έναρξη του οποίου είναι προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη 25
Αυγούστου στη Ελασσόνα.

Το 2ο διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακών χορών θα πραγματοποιηθεί φέτος στη μνήμη του
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Αστέριου Καντώνια από τον Σύνδεσμο Σαμαριναίων Λάρισας και Περιχώρων «Η Αγία
Παρασκευή», με τη συμμετοχή ελληνικών και ξένων χορευτικών συγκροτημάτων στις 8:30
το βράδυ στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ της Λάρισας.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χορούς από την Πολωνία με το
συγκρότημα Slazaczek από το Κατόβιτσε, από τη Σερβία με το συγκρότημα ‘Oro’ Folk
Dancing Ensemble από το Νις και την Ελλάδα από το Μορφωτικό σύλλογος Γλαύκης, το
χορευτικό συγκρότημα του δήμου Λαρισαίων, τον Σύλλογος Ποντίων Λάρισας, τον
Σύλλογος Αργιθεατών Ν. Λάρισας και τον Σύνδεσμος Σαμαριναίων Λάρισας και Περιχώρων.

Το Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν οι δημοσιογράφοι Χρύσα Γκουγκίτσα και Βαγγέλης
Μητρούσιας ενώ η ορχήστρα θα είναι του Κώστα Κωστούλη.

Όπως σημείωσαν οι διοργανωτές, η γενική είσοδος ανέρχεται στα 2 ευρώ ενώ τα καθαρά
έσοδα θα διατεθούν για τρόφιμα στα συσσίτια της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και
Τυρνάβου.

ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Το 3ο Φεστιβάλ Παράδοσης, Πολιτισμού & Τεχνών «… στου Ολύμπου την αυλή» που επίσης
τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα ξεκινήσει αύριο 25 Αυγούστου στην
Ελασσόνα και θα διαρκέσει για 3 μέρες, οπότε και η «καρδιά» της παράδοσης, του
πολιτισμού και των τεχνών θα βρίσκεται στους πρόποδες του Ολύμπου, στην αυλή του
Ολύμπου.

Παραδοσιακοί χοροί, τραγούδια, εικαστικά, συναυλίες, δρώμενα, θα ξετυλιχτούν όλα μαζί
στις εκδηλώσεις που ετοιμάζει η Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας με την
στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και του Δήμου Ελασσόνας. Τις εκδηλώσεις
στηρίζει η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΜΕΝΤΟΡΕΣ» και η οργανωτική επιτροπή
της υποψήφιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας “larisa2021”.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2/7

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών

Σε δηλώσεις του επ’ αφορμή της έναρξης των δύο Φεστιβάλ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «η τέχνη ανέκαθεν αποτελούσε ένα μέσο για την
ανάδειξη της ανθρώπινης ευαισθησίας, επινοητικότητας, αλλά και των προσωπικών,
τοπικών και εθνικών ταυτοτήτων.

Ο χορός, αυτή η ιδιαίτερη μορφή τέχνης, αποτελεί ένα ιδιαίτερο παιδαγωγικό εργαλείο,
που διδάσκει μεταξύ άλλων, τη πειθαρχία, το συντονισμό, την αρμονία και τον αισθητικό
εξευγενισμό.

Η εκμάθηση παραδοσιακών χορών και γενικότερα η ενασχόληση με τις παραδόσεις, εθνικές
παραδόσεις, προσφέρει στο νέο άνθρωπο την ευκαιρία να συμμετάσχει στην εθνική ψυχή
και να γίνει κρίκος μιας αλυσίδας που δεν πρέπει να σπάσει.

Το να σέβεται κανείς τις δικές του παραδόσεις μπορεί να συμβάλλει στο να σέβεται και τις
παραδόσεις των άλλων εθνών – εφόσον βέβαια αυτές δεν παραβιάζουν θεμελιώδη
ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι η ελευθερία προϋποθέτει σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων. Ο
χορός ενώνει και απελευθερώνει.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους πέντε Συλλόγους που σε αυτή δύσκολη συγκυρία για τη
χώρα μας, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να απελευθερώσουν ότι καλύτερο έχει ελληνική
παράδοση αλλά και να στείλουν μήνυμα ενότητας και συνεργασίας και με τα άλλα έθνη.»

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σαμαριναίων Λάρισας και Περιχώρων «Η Αγία Παρασκευή» κ.
Δημήτρης Χύτας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το να έρχονται συγκροτήματα από άλλα κράτη
και να γνωρίζουμε άλλους πολιτισμούς ήταν κάτι που έλειπε από την περιοχή μας. Βρήκαμε
αργό σε αυτή την Προσπάθεια η οποία μας αγκάλιασε και χωρίς τη στήριξή της δε θα
γίνονταν αυτή η διαδικασία.».
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Ο Πρόεδρος της Λαογραφικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Ελασσόνας κ. Γιάννης Σαμώτας
ευχαρίστησε μεταξύ άλλων την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το δήμο Ελασσόνας,
συμπληρώνοντας πως «πρόκειται για ένα Φεστιβάλ που δεν περιλαμβάνει μόνον
παραδοσιακούς χορούς αλλά και εικαστικά, συναυλίες σε ένα τριήμερο πρόγραμμα που
ξεκινά αύριο Τρίτη. Μέσα από τις υγιείς δυνάμεις του πολιτισμού μπορούν να έρθουν
καλύτερες ημέρες. Βάζουμε κι εμείς ένα λιθαράκι προσφοράς».

Στη συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβουλίου συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος του Συλλόγου Αργιθεατών
Λάρισας κ. Νανά Μαυραντζά και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Λάρισας κ. Χρήστος
Τοπαλίδης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 3 ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Η εκκίνηση του 3ου Φεστιβάλ Παράδοσης, Πολιτισμού και Τεχνών «… στου Ολύμπου την
αυλή» γίνεται αύριο Τρίτη 25 Αυγούστου, στην Πλατεία Λαού (έναντι του πνευματικού
κέντρου Ελασσόνας) με τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής που έχει τίτλο «ΟΝΤΑ ΤΗΣ
ΓΗΣ ΚΑΙ Τ’ ΟΥΡΑΝΟΥ», με δημιουργίες των παιδιών των εικαστικών τμημάτων του
συλλόγου.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΩΡΑ: 8.30 μ.μ.

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «τι καλά το λέει τ’ αηδόνι»

Οι χορευτικές ομάδες της Λαογραφικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Ελασσόνας, οι
δεξιοτέχνες μουσικοί της ορχήστρας του Θανάση Σαμόλαδου με τον Μάριο Σαρακατσιάνο
στο τραγούδι και την παραδοσιακή χορωδία του συλλόγου μας, θα προσπαθήσουν να
παρακινήσουν μικρούς και μεγάλους να προστατεύσουμε την παράδοσή μας ως ανεκτίμητο
θησαυρό.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ «…στου Ολύμπου την αυλή»

ΩΡΑ: 7.00 μ.μ.

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΌΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ :

ΕΛΛΑΔΑ : Σύλλογος Έρευνας & Διάδοσης της Κρητικής Παράδοσης “ Ιδαία Γη ”

Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας

ΣΕΡΒΙΑ: Χορευτικό συγκρότημα «Academic Folklore ensemble ORO of Students Cultural
Center of University of Nis»

ΠΟΛΩΝΙΑ: Χορευτικά συγκροτήματα ŚLĄZACZEK and BAWINEK από το Katowice της
Πολωνίας

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ

ΕΝΑΝΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
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ΩΡΑ: 8.30 μ.μ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Οι χορευτικές ομάδες της Λαογραφικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Ελασσόνας, του Κρητικού
συλλόγου «ΙΔΑΙΑ ΓΗ» και τα συγκροτήματα ŚLĄZACZEK and BAWINEK από το Katowice
της Πολωνίας θα ζωντανέψουν με τραγούδια και χορούς του τόπου τους «την αυλή του
Ολύμπου».

ΩΡΑ: 10.30 μ.μ.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ με το Θάνο Παπανικολάου

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ «…στου Ολύμπου την αυλή»

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ

ΕΝΑΝΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΩΡΑ: 8.30 μ.μ.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Οι χορευτικές ομάδες της Λαογραφικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Ελασσόνας και το
συγκρότημα «Academic Folklore ensemble ORO of Students Cultural Center of University of
Nis» από τη Σερβία θα ζωντανέψουν με τραγούδια και χορούς του τόπου τους «την αυλή του
Ολύμπου».

ΩΡΑ: 10.30 μ.μ.

ΛΗΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΠΑΡΤΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
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