
Σςνένηεςξη με ηον κ. Διονύζιο Μαπάκα (Ππόεδπο ηηρ  «Εζηίαρ») 

 

        Ο πξόεδξνο  ηνπ Σπιιόγνπ Φίισλ ηνπ Πνιηηηζκνύ Αλδξαβίδαο θαη 

Πεδηλήο Ηιείαο «Η Εζηία», θ. Δηνλύζηνο Μαξάθαο, ππνδέρζεθε ηνπο καζεηέο 

ζηα γξαθεία ηνπ ζπιιόγνπ θαη απάληεζε πξόζπκα ζηηο εξσηήζεηο πνπ απηνί 

είραλ εηνηκάζεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο εξγαζίαο.  

 

     Αξρηθά αλέθεξε όηη ν  ζύιινγνο ηδξύζεθε ην Μάξηην ηνπ 2008, έρνληαο 

θύξην θαη κνλαδηθό ηνπ ζηόρν λα βνεζήζεη  ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

καο θιεξνλνκηάο θαη παξάιιεια λα ηε κεηαθέξεη ζηηο επόκελεο γεληέο,  λα 

γίλεη δειαδή ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ παξειζόληνο θαη κέιινληνο. Σρεδόλ 

ηαπηόρξνλα κε ηελ ίδξπζε ηνπ ζπιιόγνπ άξρηζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ρνξεπηηθνύ ηκήκαηνο. Σηελ Αλδξαβίδα ππήξρε ήδε ρνξεπηηθόο όκηινο ν 

νπνίνο όκσο ζηγά-ζηγά ζηακαηνύζε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. Τν ρνξεπηηθό 

ηκήκα ηεο ¨Εζηίαο¨  δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιύςεη απηή ηελ έιιεηςε θαη γηα λα 

δηαηεξήζεη ηε κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε ηεο πόιεο. Γηα ην ιόγν απηό ηα 

καζήκαηα ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη θάζε Τεηάξηε όπσο είρε θαζηεξσζεί από 

παιηά. Θεσξεί όηη ε ελαζρόιεζε κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο είλαη έλαο 

εύθνινο ηξόπνο γηα λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε κηα δξαζηεξηόηεηα θαη 

ηαπηόρξνλα γπκλάδνληαο ην ζώκα αλπςώλεη θαη ην πλεύκα. 

     Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε όηη ζην ζύιινγν αζρνινύληαη κε ην ρνξό ηα παηδηά 

από πνιύ κηθξή ειηθία. Υπάξρεη ηκήκα κνπζηθν-θηλεηηθήο αγσγήο γηα παηδηά 

πνπ δελ έρνπλ πάεη αθόκα νύηε ζην πξνλήπην θαη όκσο ρσξίο λα κπνξνύλ λα 

αθνινπζήζνπλ κε αθξίβεηα ηα βήκαηα ησλ ρνξώλ ζπκκεηέρνπλ κε 

επραξίζηεζε αθόκα θαη ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ.  

     Ο πξόεδξνο ηεο «Εζηίαο» ηόληζε όηη ζην ζέκα ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο παξάδνζεο  ε Αλδξαβίδα έρεη κεγάιε παξαθαηαζήθε. Δελ 

είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη κεγαιύηεξνη παξνηξύλνπλ ηνπο λένπο ηεο πόιεο 

λα αζρνιεζνύλ κε ηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηνπ ηόπνπ ηνπο θαη γη΄απηό 

ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ από ηνπο λένπο ηεο Αλδξαβίδαο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε πνιηηηζηηθέο δξάζεηο θαη εθδειώζεηο. Σηελ πιεηνςεθία 

ηνπο ηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ ζπκκεηέρνπλ κε πξνζπκία ζηηο παξαζηάζεηο πνπ 

δίλεη ε «Εζηία» ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. Υπάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία θαη κε 

αξθεηνύο ζπιιόγνπο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαη όρη κόλν θαη ε θηιία πνπ έρεη 



δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ζηα κέιε ηα σζεί λα βξίζθνπλ ρξόλν λα ζπλαληηνύληαη 

θαη λα κνηξάδνληαη  απηά πνπ ηνπο ελώλνπλ. 

        Με πεξεθάληα, ν πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ, αλέθεξε όηη είλαη όρη κόλν 

επράξηζην αιιά θαη ζπγθηλεηηθό λα ρεηξνθξνηνύλ νη ζεαηέο από ελζνπζηαζκό 

ηα δηθά καο παηδηά όηαλ ρνξεύνπλ όρη επεηδή ηα γλσξίδνπλ αιιά επεηδή 

ζαπκάδνπλ ηνλ ηδηαίηεξα πεηζαξρεκέλν ηξόπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνπλ  

ηνπο ρνξνύο θαη  ην ζπλαίζζεκα πνπ απνηππώλεηαη ηόζν ζην πξόζσπό ηνπο 

όζν θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπο. Εηδηθά όηαλ ρνξεύνπλ ζην εμσηεξηθό, ε ραξά θαη ε 

ζπγθίλεζε είλαη αθόκα κεγαιύηεξε αθνύ θαηαθέξλνπλ λα ελζνπζηάζνπλ 

ζεαηέο πνπ δελ γλσξίδνπλ νύηε ηε δηθή καο παξαδνζηαθή κνπζηθή νύηε ηνπο 

ρνξνύο.  

     Έλα άιιν ζεκείν ην νπνίν επεζήκαλε ηδηαίηεξα ν θ. Μαξάθαο είλαη ην 

δέζηκν πνπ ραξαθηεξίδεη ηα κέιε ηνπ ρνξεπηηθνύ. Αθόκα θαη νη θνηηεηέο όηαλ 

δελ έρνπλ ππνρξεώζεηο κε ηε ζρνιή ηνπο ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εθδειώζεηο ηνπ ζπιιόγνπ θαη λα δηαθεκίδνπλ ηελ Αλδξαβίδα ζε όιε ηελ 

Ειιάδα. Οη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνπλ ζε ρνξεπηηθνύο νκίινπο ζηηο πόιεηο 

πνπ ζπνπδάδνπλ θαη δεκηνπξγνύλ ζπλδεηηθνύο θξίθνπο κε ηελ Αλδξαβίδα. 

     Τέινο αλαθέξζεθε θαη ζηα άιια ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ θέηνο ζηελ 

«Εζηία» όπσο ην ηκήκα κνληέξλνπ ρνξνύ, ην ηκήκα εηθαζηηθώλ, ην ηκήκα 

κνπζηθήο ζην νπνίν δηδάζθνληαη πνιιά κνπζηθά όξγαλα, αθόκα θαη 

παξαδνζηαθά θαη δελ παξέιεηςε λα αλαθέξεη θαη ηε λενζύζηαηε ζεαηξηθή 

νκάδα ηνπ ζπιιόγνπ πνπ άθεζε ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο ζηελ πξώηε ηεο 

παξάζηαζε. 

      

 


