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1.250 – ΔΩΡΕΑΝ - ημερολόγια σε μέλη μας και στα καταστήματα του Αιγίου.
1/10/2009 Έναρξη μαθημάτων Παραδοσιακού χορού για 33η χρονιά.
25/09/09 Παράσταση στο Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε στο Ο.Π.ΑΚ.Ε. στην Τέμενη.
20/09/09 ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Αιγίου : Σεργιάνι στην παράδοση. 7 τμήματα και 150 χορευτές
παρουσιάζουν ΠόντοΜυτιλήνη- Εύβοια- Θράκη –Μακεδονία – Αιγαίο- Θεσσαλία.
10-30 Σεπτεμβρίου : Εγγραφές - Τοποθέτηση κλιματιστικών – νέες κουρτίνες.
25/8-1/9/09 ΒALCHIK (Αρχ. Διονυσούπολη) Μ. Θάλασσα Βουλγαρία 45 χορευτές.
13/8/09 Ο.Π.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Ε. τα 3 συγκροτήματα που ετοιμάζονται για Βουλγαρία.
1/8/09 Θαυμάσια παράσταση ( Στεριανοί – Νησιώτες – Θρακιώτες ) Κουνινά.
26/7/09 Συναπάντημα Αραγοζαναίων. Άλσος Συμπολιτείας ( Νησιώτες ).
25/7/09 Συναπάντημα Πελοποννησίων Διγελιώτικα ( Μακεδόνες – Στεριανοί).
24/7/09 Απ. Πλάτανος παράσταση ( Στεριανοί – Νησιώτες-Θρακιώτες & Ενήλ. Νησ.)
18/7/09 Ανεπανάληπτη εμφάνιση Σπηλιά Δωρίδος. (Στερ. – Νησιώτ. – Θρακιώτες).
15/7/09 Παράσταση Ο.ΠΑΚ.Ε.–Ο.Τ.Ε. Τέμενη (Στεριανοί –Νησιώτες & Εν. Νησιώτες).
7/7/09 Παράσταση Ο.ΠΑ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Ε. Τέμενη ( Στεριανοί – Θρακιώτες - Νησιώτες).
22/6-1/7/09 Festival Szeged Ουγγαρία. ( Szoreg–Cserkeszolο–Oroshaza) 45 χορευτές.
12/6/09 αποχαιρετιστήρια συνάντηση- χορός Ενηλίκων <Λιόπετρο>.
5/6/2009 παράσταση Ο.Π.Α.Κ.Ε. – Ο.Τ.Ε. Τέμενη ( Ενήλικες Νησιώτες & Θρακιώτες).
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ < ΜΙΚΡΩΝ >.
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.
Το Σάββατο 30 Μαϊου στις 8.30 μ.μ.,στο εξαιρετικά φιλόξενο και άνετο προαύλιο του 4ου
Γυμνασίου Αιγίου στον οικισμό Μεσσηνέζη πραγματοποιήθηκε η ετήσια γιορτή λήξης των
μαθημάτων Ελληνικών χορών και τραγουδιών του χορευτικού έτους 2008-09. Ειδικά φέτος
συμμετείχαν και μέλη δύο τμημάτων Ενηλίκων, από αυτούς που ενδιαφέρονταν για την
συμμετοχή τους στο County-Wandering Festival του Szeged της Ν. Ουγγαρίας.
Συνολικά πήραν μέρος στην εκδήλωση 14 τμήματα του Ομίλου. Επειδή δε η 29η Μαϊου είναι
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η επέτειος Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, παρουσιάστηκαν και από ένα τμήμα Ενηλίκων
χοροί Προποντίδος και Κωνσταντινούπολης. Επίσης από τμήμα μαθητών Δ΄-Ε΄ Δημοτικού
παρουσιάσθηκαν Ποντιακοί χοροί, με την ευκαιρία της ημέρας Γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου που έχει ορισθεί ομόφωνα από την Βουλή των Ελλήνων η 19η Μαϊου. Ήταν η πιο
πολυπληθής συμμετοχή Αιγιωτών θεατών στην εκδήλωση αυτή του Χορευτικού, που
καταχειροκρότησαν μικρούς και μεγάλους χορευτές αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο και
τους γυμναστές για τη μεγάλη τους προσφορά στην πόλη του Αιγίου.
12 ΙΟΥΝΊΟΥ ΤΟ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.
Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο ΛΙΟΠΕΤΡΟ οι Ενήλικες και των 5 τμημάτων αλλά και φίλοι
του Χορευτικού Ομίλου Αιγίου, δείπνησαν και διασκέδασαν χορεύοντας Ελληνικούς
Παραδοσιακούς χορούς και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Σεπτέμβριο. Η εξαιρετική
βραδιά, η θέα προς την πόλη του Αιγίου και τον Κορινθιακό, το εξαιρετικό φαγητό και το
άριστο service, αλλά και το κέφι των ενηλίκων χορευτών και των φίλων τους, είχε σαν
αποτέλεσμα μια εντυπωσιακά χαρουμενη - αξέχαστη βραδιά.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΑ Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ.
Με επιστολές του προς Υπουργεία - Νομαρχία - Δημαρχείο, ο Χορευτκός ζητά να του δοθεί
διαφημιστικό υλικό της πατρίδος μας, προκειμένου να το προωθήσει στα Δημαρχεία των
πόλεων που θα επισκεφθεί στα δύο ταξίδια του, αλλά και στις αποστολές των Χορευτικών
συγκροτημάτων των άλλων χωρών.Διευκρινίζει δε από την εμπειρία τόσων ταξιδιών, ότι τα
Τουρκικά και τα Σκοπιανά συγκροτήματα έχουν πάντα μαζί τους άφθονο διαφημιστικό προπαγανδιστικό Υλικό.
25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
Παρά τον άστατο καιρό ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου με 102 χορευτές του πήρε μέρος στην
παρέλαση επ' ευκαιρία της εθνικής επετείου του 1821. Προηγούντο της παρελάσεως δύο
ιππείς με παραδοσιακές στολές του Χορευτικού. Μετά την παρέλαση παρουσίασε
πρόγραμμα Έλληνικών παραδοσιακών χορών στα Ψηλά Αλώνια Αιγίου.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΚΔΡΟΜΗ 6ου - 7ου ΕΤΟΥΣ.
40 από τους χορευτές 6ου και 7ου έτους του Χορευτικού, πραγματοποίησαν ( προσφορά
της Διοίκησης ) μορφωτική - ψυχαγωγική εκδρομή στο Άργος , το Ναύπλιο, το Παλαμήδι ,
και την Τίρυνθα, την Κυριακή 8 Μαρτίου. Ο θαυμάσιος καιρός βοήθησε ώστε όλα τα παιδιά
ηλικίας 12-14 ετών να περιηγηθούν και να γνωρίσουν το Αρχαίο Θέατρο του Άργους του 4ου
π.χ. αιώνα, το πιο μεγάλο ίσως στην Ελλάδα, το αρχαιότερο θέατρο - ωδείο του 8ου π.χ.
αιώνα, την αγορά και τα Ρωμαϊκά λουτρά. Στο Παλαμήδι μετά την ξενάγηση, κατέβηκαν όλοι
οι χορευτές τα 999 σκαλιά που οδηγούν στην πόλη του Ναυπλίου. Αφού γευμάτισαν είχαν
την ευκαιρία να δουν την πρώτη πρωτεύουσα του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους, την πρώτη
Βουλή των Ελλήνων και τον Αγ. Σπυρίδωνα. Το απόγευμα επιστρέφοντας στο Αίγιο
πέρασαν από την Αρχαία Τίρυνθα με τα Κυκλώπεια τείχη. Συνόδευσαν η πρόεδρος Ελ.
Καφεντή - Αρβανίτη , οι έφοροι υλικού Μ. Μαχαίρα - Τρακαδά και Π. Πυρπιρή - Καπράλου, ο
Δ/ντής Κιλιάς Χρ. και οι δύο Γυμνάστριες του Ομίλου, Βαγενά Χρ. και Κωνσταντινίδη Αθ.
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.
<Έκλεισε> και το δεύτερο ταξίδι του Χορευτικού Ομίλου Αιγίου, στο Εξωτερικό για το
καλοκαίρι του 2009. Μετά τα τμήματα Ενηλίκων που θα βρεθούν τέλος Ιουνίου στο Szeged
της Ν. Ουγγαρίας, τέλος Αυγούστου θα δώσουν παραστάσεις στην Μαύρη θάλασσα 3
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τμήματα παιδιών του Χορευτικού. ( Στεριανοί - Νησιώτες - Θρακιώτες ). Τόπος διαμονής
τους η Αρχαία Ελληνική πόλη του 5ου π.χ. αιώνα , που προς τιμήν του θεού Διονύσου
ονομαζόταν Διονυσούπολη. Σήμερα έχει 14.000 κατοίκους, ονομάζεται Balchik και είναι ένα
από τα πιο αξιοποιημένα θέρετρα στην Μαύρη θάλασσα 30 Km βόρεια της Βάρνας. Από το
1912 έως το 1940 ανήκε στην Ρουμανία και ήταν τόπος παραθερισμού Βασιλέων και
αριστοκρατών της εποχής, ενώ μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο ανήκει στην Βουλγαρία.
Στην πόλη υπάρχει ακόμα Ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Νικολάου.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Θα εξεταστούν οι προτάσεις για το εξωτερικό αφού υπάρξει συνεννόηση με χορευτές
ενήλικες για ταξίδι τους στην Ουγγαρία ή Ολλανδία. Αναμένεται επίσης και οριστική
απάντηση από τη Γερμανία.
Για τους νεότερους χορευτές υπάρχει πρόταση από τη Βουλγαρία για τέλος Ιουνίου αλλά
και τέλος Αυγούστου. Αναμένεται πρόταση από τη Λιθουανία που θα εξεταστεί.
Οι προτάσεις από Νεπάλ (Κατμαντού) - Ισπανία (Πάλμα ντε Μαγιόρκα) θα απορριφθούν για
οικονομικούς λόγους. Εξετάζεται με επιφυλάξεις όμως η πρόταση για συμμετοχή παιδικού
συγκροτήματος στην Προύσσα της Τουρκίας.
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