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«ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΙΙ» 

Διημερίδα διαλέξεων-συζητήσεων-εργαστηρίων 
Το δημοτικό τραγούδι σήμερα: αναστοχασμοί και πρακτικές εφαρμογές 
 

 

Το Τμήμα Παραρτημάτων του Λυκείου των Ελληνίδων οργανώνει διημερίδα διαλέξεων – συζητήσεων 

και εργαστηρίων με τίτλο «Πτυχές της χορευτικής πράξης ΙΙ». 

Η ιδέα και η διαδικτυακή υλοποίηση των «Πτυχών Ι», ενός κύκλου διαλέξεων και συζητήσεων, έλαβε 

χώρα κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς και πρωτοφανείς συνθήκες, παγκοσμίως. Οι «Πτυχές» 

επιστρέφουν δια ζώσης. Επιστρέφουν με σκοπό αλλά και πρωταρχικό στόχο να συμβάλλουν στην 

αποκατάσταση της βασικής συνθήκης που αφορά στο “δικό” μας χορό, στην επικοινωνία, στην 

έκφραση μέσω της κίνησης, του τραγουδιού και της μελωδίας. Με λίγα λόγια, στην κοινωνικότητά μας. 

Ειδικότερα, η διημερίδα θα εστιάσει σε μια κορυφαία πτυχή του παραδοσιακού χορού, το δημοτικό 

τραγούδι. Και όχι μόνο ως μια κειμενική αναπαράσταση μιας πολιτισμικής μορφής του παρελθόντος, 

αλλά ως μια ζώσα και δυναμική πραγματικότητα του σήμερα, η οποία αποτελεί ένα κοινό τόπο 

επικοινωνίας και ατομικής και συλλογικής έκφρασης.  

Στόχος των «Πτυχών ΙΙ» είναι η διερεύνηση, η συζήτηση και το εφαρμοστικό πλαίσιο που αφορά στη 

διαχείριση του δημοτικού τραγουδιού από τις χορευτικές ομάδες του παραδοσιακού χορού. 

Ειδικότερα, μέσα από τη θεωρητικές τoποθετήσεις και τα εργαστήρια (workshops) θα τεθούν τα 

παρακάτω ζητήματα : 

• Θεωρητικά και μεθοδολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με τη σχέση του δημοτικού 

τραγουδιού και του χορού, σήμερα 

• Πολιτιστική διαχείριση του δημοτικού τραγουδιού 

• Δημιουργική και καλλιτεχνική χρήση του δημοτικού τραγουδιού 

• Σχέση μεταξύ βιώματος, εμπειρίας και επιστημονικής γνώσης 

• Κριτήρια επιλογής του υλικού 

• Παιδαγωγικές διαστάσεις του δημοτικού τραγουδιού 

Η διημερίδα απευθύνεται σε δασκάλους παραδοσιακού χορού των Λυκείων των Ελληνίδων, στην 

Ελλάδα και στα Γραφεία του εξωτερικού, σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων αλλά και ευρύτερα σε 

δασκάλους χορού πολιτιστικών φορέων, μέλη χορευτικών ομάδων και σε όσους δραστηριοποιούνται 

εν γένει στο πεδίο του χορού, του πολιτισμού και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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Εισηγητές 
 

Χρήστος Παπακώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Λάμπρος Λιάβας, Καθηγητής Εθνομουσικολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ 

Ολυμπία Αγαλιανού, Ε.Ε.Π. Διδακτικής της Κίνησης και της Μουσικής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία. Σχολή Επιστημών της Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ 
 
Νίκος Αγγούσης, Μουσικός, ΜΑ Εθνομουσικολόγος 

Κώστας Λώλης, Μουσικολόγος, Καθηγητής Ανωτέρων Θεωρητικών του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων 

Κώστας Βέρδης, Μουσικός, Καθηγητής Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας  

Κατερίνα Παπαδοπούλου, Ερμηνεύτρια, Διδάσκουσα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
«Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη» του ΕΚΠΑ 

Βασίλης Τζωρτζίνης, Συνθέτης και Μουσικός 

Ρένα Λουτζάκη, Κοινωνική Ανθρωπολόγος με ειδικότητα στο χορό, τ. Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής 
 

Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Απριλίου 2023  

Πολεμικό Μουσείο – Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2 

 

Γενικά  
 

Συνολική Διάρκεια: 20 ώρες  

Κόστος: για δασκάλους χορού των ΛτΕ 80 € 

για άλλους συμμετέχοντες 100 € 

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: υλικό της Διημερίδας, φαγητό και γλέντι με μουσικούς 
(Σάββατο βράδυ) 

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού: 
Alpha Bank: GR0501401240124002002005775 
Εθνική Τράπεζα: GR5601101390000013948037877 
Δικαιούχος: Λύκειον των Ελληνίδων 
Αιτιολογία: ονοματεπώνυμο και την ένδειξη «Τμήμα Παραρτημάτων»  
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Για να λάβετε μέρος στη Διημερίδα θα πρέπει, αφού καταβάλετε το ανάλογο ποσό συμμετοχής, να 
στείλετε την απόδειξη κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptyches.lykeionellinidon@gmail.com, 
καθώς και να υποβάλετε συμπληρωμένη την παρακάτω φόρμα συμμετοχής 
https://forms.gle/ykLCX3qPyVR52WRA8 

Υλοποίηση: Δια ζώσης. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Χρήστος Παπακώστας, Αναπληρωτής καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: έως το Σάββατο 1η Απριλίου 2023. 

Πιστοποιητικό συμμετοχής: χορηγείται ηλεκτρονικά από το Κεντρικό Λύκειον των Ελληνίδων. 
Ως προϋπόθεση για τη χορήγησή του ορίζεται η συμμετοχή στη διημερίδα. 
 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση  
 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Έφορο Παραρτημάτων κ. Μαρία Παπαμάρκου στο 6932658190 ή 
με τη Γραμματεία του Λυκείου των Ελληνίδων τηλ. 210.3628978, ώρες 09:00-16:00. 
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