Θεζζαινλίθε, 8-8-2019
Αξ.Πξ.:9354
Πξνο: Όια ηα ζσκαηεία κέιε ηεο Πακπνληηαθήο Οκνζπνλδίαο Ειιάδνο
Αγαπεηνί ζπκπαηξηψηεο,
Η Πακπνληηαθή Οκνζπνλδία Ειιάδνο (Π.Ο.Ε) αλαθνίλσζε ην 2019 σο επεηεηαθφ έηνο
ησλ 100 εηψλ απφ ηελ Γελνθηνλία ησλ Ειιήλσλ ηνπ Πφληνπ, πξαγκαηνπνηψληαο ζεηξά
εθδειψζεσλ ζε φιε ηελ Ειιάδα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην 15ν Παλειιαδηθφ Φεζηηβάι Πνληηαθψλ
Υνξψλ ηεο Πακπνληηαθήο Οκνζπνλδίαο Ειιάδνο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ εθαηνληαεηία απφ ηελ
γελνθηνλία ησλ Ειιήλσλ ηνπ Πφληνπ

θαη

ζα πξαγκαηνπνηεζεί

ζην θιεηζηφ γήπεδν ηνπ

Π.Α.Ο.Κ «PAOK SPORTS ARENA», ζηελ Θεζζαινλίθε, ην άββαην 12 Οθησβξίνπ 2019,
ψξα 18.30, ππφ ηελ

επζχλε θαη ζπληνληζκφ ηνπ πλδέζκνπ

Πνληηαθψλ σκαηείσλ

Ν. Θεζζαινλίθεο, κε ηελ ζπκκεηνρή άλσ ησλ 3.000 ρνξεπηψλ απφ φιε ηελ Ειιάδα .
Υνξεπηέο, ρνξνδηδάζθαινη, θαιιηηέρλεο, εζεινληέο, εηδηθνί ζπλεξγάηεο θαη κέιε ησλ Δ..
ησλ Πνληηαθψλ σκαηείσλ ηεο Πακπνληηαθήο Οκνζπνλδίαο Ειιάδνο ζα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζα
ζπληνλίζνπλ ην επεηεηαθφ 15Ο Παλειιαδηθφ Φεζηηβάι Πνληηαθψλ Υνξψλ φπνπ ζα βξεζνχλ θαη
ζα παξαθνινπζήζνπλ ρηιηάδεο ζεαηέο απφ φιε ηελ Ειιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.

ΥΟΡΟΙ
Οη ρνξνί πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα Επηηξνπή Υνξνχ-Λανγξαθίαο-Ελδπκαζίαο ηεο
Πακπνληηαθήο Οκνζπνλδίαο Ειιάδνο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ είλαη νη εμήο:
.ΠΟ. Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ
1.Λεηζίλα
2.Οχηζατ
3.Καιφλ Κνξίηο
4.Φφλα
5.Κνηο

.ΠΟ. Νόηιαρ Ελλάδορ & Νήζων
1.Κφηζαξη
2.Οκάι
3. Έηεξε
4.Κνηζαγγέι
5.Αξρνπιακάο

.ΠΟ. Δςηικήρ Μακεδονίαρ & Ηπείπος
1.εξελίηζα
2.Σπξθψλ
3.αξίθνπδ Δηπιφ
4.Καβαδίηαο
5.Σηθ Δηπιφ

.ΠΟ. Κενηπικήρ Μακεδονίαρ & Θεζζαλίαρ
1.Σξπγψλα
2. Σεξο
3.Σεθ Κατηέ
4. Οκάιηλ
5.Σηθ κνλφλ

.ΠΟ. Ν. Θεζζαλονίκηρ
1.Σξνκαρηφλ
2. Δηπάη
3.αξίθνπδ Πάθξαο
4.Εκπξ΄νπίο
5. Παηνχια

Με απφθαζε ηεο Π.Ο.Ε, νη ρνξνδηδάζθαινη ησλ .Πν. νξίδνληαη απφ ηα Δ. ησλ .Πν.
θαη έρνπλ ηελ γεληθή επζχλε θαη ηνλ ζπληνληζκφ γηα ηελ πηζηή απφδνζε ησλ ρνξψλ. Αθφκε απφ
ηελ επηηξνπή ρνξνχ-ιανγξαθίαο-ελδπκαζίαο, νξίδνληαη νη ζπληνληζηέο ησλ .ΠΟ. ζηνπο
νπνίνπο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη νη ππεχζπλνη ρνξνδηδάζθαινη γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο σο
πξνο ηνπο ρνξνχο ή νηηδήπνηε αθνξά ηελ παξνπζίαζή ηνπο (π.ρ εκθάληζε, απφδνζε ρνξψλ
θ.ι.π.) .
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε εκθάληζε ησλ ρνξεπηψλ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ παξάδνζε ηεο
πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο ε νπνία έρεη σο εμήο θαη ζπληζηάηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή:

ΕΜΦΑΝΙΗ ΥΟΡΕΤΣΩΝ
ΥΟΡΕΤΣΡΙΑ:
 Καηαξράο φια ηα εμαξηήκαηα ηεο θνξεζηάο επηκειψο θνξεκέλα.
 Όρη ζθνπιαξίθηα ζηε κχηε ή άιια εκθαλή ζεκεία ηνπ πξνζψπνπ, πιελ ελφο ζε θάζε απηί
θαη λα είλαη παξαδνζηαθνχ ηχπνπ. Ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη: θινπξάθη, καξγαξηηάξη, ρξπζφ
ή αζεκέλην ζθαιηζηφ θξεκαζηφ.
 Όρη θξίθνη, faux bijoux ή άιια ζχγρξνλα θνζκήκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή θαιχηεξα ε
θνπέια λα κελ θέξεη ζθνπιαξίθηα.
 Κφκκσζε ζε θάζε πεξίπησζε πεξηπνηεκέλε θαη παξαδνζηαθή, δειαδή καιιηά καδεκέλα
ζε απιή πιεμνχδα ή θφηζν παξαδνζηαθφ (ρακειφ).
 Δελ ελδείθλπληαη καιιηά απεξηπνίεηα, ιπηά, θνπξεκέλα αζχκκεηξα, βακκέλα ζε
εθθεληξηθφ ρξψκα πέξαλ ησλ θπζηθψλ ρξσκάησλ. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε
ρνξεχηξηα πξνηηκφηεξν είλαη λα θαιχςεη ην θεθάιη κε καληήιη.
 Η ρνξεχηξηα θέξεη ηάπια κε ή ρσξίο καληήια, ή κφλν καληήια, πάληα παξαδνζηαθά
δεκέλε.
 Σν θνληφ καιιί ζε θακία πεξίπησζε δελ απαληάηαη ζηελ παξάδνζε θαη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε θαιφ είλαη λα θαιχπηεηαη κε καληήια.

 Μαθηγηάδ ζε θάζε πεξίπησζε ειαθξχ. Αο πξνηηκψληαη ηα «θπζηθά» ρξψκαηα πνπ απιψο
ηνλίδνπλ ειαθξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ θαη φρη

έληνλα ρξψκαηα πνπ

«ηαηξηάδνπλ κε ηε δνππνχλα…».
 Η πεξηνρή ηνπ ζηήζνπο φζν ην δπλαηφλ θαιπκκέλε (αθνξά ηηο ρνξεχηξηεο κε «αλνηρηφ»
θακίζ’) θαη κπνξεί λα θέξεη επηζηήζηα παξαδνζηαθνχ ηχπνπ πνληηαθά θνζκήκαηα.
 Απαξαίηεηα πάλσ απφ ηε δνππνχλα ζηε κέζε «ιαρψξ» ή «ηαξαπνπινχδ».
 Νχρηα άβαθα. Πιεθηά, δεξκάηηλα, πιαζηηθά θαη άιια ζχγρξνλα βξαρηφιηα ή δαρηπιίδηα
δελ ηαηξηάδνπλ κε ηε θνξεζηά. Μφλν παξαδνζηαθά πνληηαθά θνζκήκαηα.
 Σν κήθνο ηεο «θιαζζηθήο» δνππνχλαο κε φξην ηνλ αζηξάγαιν ηεο ρνξεχηξηαο θαη λα
θαιχπηεη ην «ζαιβάξ», δει. ην ζαιβάξη λα κελ θξέκεηαη θάησ απφ ηε δνππνχλα.
 Όρη παπνχηζηα κε πνιχ ςειφ θαη ιεπηφ ηαθνχλη.
ΥΟΡΕΤΣΗ:
 Καηαξράο φια ηα εμαξηήκαηα ηεο θνξεζηάο επηκειψο θνξεκέλα.
 Οκνίσο θαη ην «παζινχθ», ζε θάζε πεξίπησζε θαιφ είλαη λα κελ είλαη αθάιππην ην
θεθάιη.
 Όρη ζθνπιαξίθηα ζηε κχηε ή άιια εκθαλή ζεκεία ηνπ πξνζψπνπ.
 Πξνηηκάηαη πνπθάκηζν ηχπνπ «παπαδίζηηθν» (ρσξίο γηαθά), θαιά θνπκπσκέλν θαη ηα
καλίθηα θαηεβαζκέλα.
 Όρη σξνιφγηα ρεηξφο ή θαδέλεο εκθαλείο ζην ιαηκφ κε αλνηρηφ πνπθάκηζν.
 Μφλν παξαδνζηαθά πνληηαθά θνζκήκαηα, ελδεηθηηθά: εγθφιπην, ψξα, θπιαρηφ,
αιπζίδεο.
 Ζσλάξη (πθαληφ ή ηαξαπνπινχδ) επηκειψο δεκέλν, ψζηε λα κελ μεηπιίγεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ρνξνχ.


Πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ ππνδεκάησλ, φρη αζιεηηθά, ηδηαίηεξα κε ρξψκαηα.
Δηαθνξεηηθά, καχξν ζηξσηφ παπνχηζη.

 Γηα ην ρνξφ ΕΡΡΑ ράξηλ νκνηνκνξθίαο πξνηείλεηαη δίπθα θαη πνπθάκηζν ζθνχξνπ
ρξψκαηνο, ηδηαίηεξα αλ ν ρνξεπηήο δελ θνξά «παλσθφξη».
Οι σοπεςηέρ πος καλούνηαι να πλαιζιώζοςν ηιρ σοπεςηικέρ ομάδερ ηων .ΠΟ. θα
ππέπει να είναι άνω ηων 16 εηών (γεννημένοι έωρ και ηο 2003).

Τπεχζπλνη γηα ηελ άξηηα εκθάληζε ησλ ρνξεπηψλ είλαη νη ζπληνληζηέο ρνξνδηδάζθαινη, νη
νπνίνη ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ για ηην πιζηή εθαπμογή ηος σοπεςηικού ππογπάμμαηορ,
ηο οποίο θα ππέπει

να

μην

ςπεπβαίνει ζε καμία πεπίπηωζη ηα 15 λεπηά,

ζςμπεπιλαμβανομένος ζηο σπόνο αςηό, ηην είζοδο και ηην έξοδο .
Αθφκε νη ζπληνληζηέο θαη νη ππεχζπλνη ρνξνδηδάζθαινη ηνπ θάζε .ΠΟ. ζα πξέπεη λα
ζπληάμνπλ

ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ .ΠΟ.

φπνπ αλήθνπλ,

ιίζηα κε ηηο

επσλπκίεο ησλ ζπιιφγσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαζψο θαη ηα

νλνκαηεπψλπκα, εκεξνκελίεο γέλλεζεο θαη ηειέθσλα ησλ

ρνξεπηψλ, φπσο επίζεο

νλνκαηεπψλπκα θαη ηειέθσλα ρνξνδηδαζθάισλ ησλ ζπιιφγσλ.
Παπακαλούμε για ηην πιζηή εθαπμογή ηων ανωηέπω ώζηε και θέηορ να
ππαγμαηοποιηθεί ένα ακόμη επιηςσημένο πανελλαδικό θεζηιβάλ πονηιακών σοπών.

Ο Πξφεδξνο

Υξήζηνο - Δεκήηξηνο Σνπαιίδεο

Με εθηίκεζε
Γηα ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο

Παχινο Γαιεγαιίδεο

