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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ¨ΜΠΟΥΛΑΣ¨.

Με αρχηγό της εκδρομής τον αντιπρόεδρο Γιώργο Νικολόπουλο και οργανωτή της
εκδρομής τον Γυμναστή Γιώργο Κατσίβελο , στις 07.00 της 29/2/2020 ανεχώρησαν 50
άτομα των τμημάτων ενηλίκων και φίλοι του Χορευτικού, για την Νάουσα όπου έφθασαν
λίγο πριν το μεσημέρι.

Στην συνέχεια αναχώρησαν για την Μελίκη, όπου ξεναγήθηκαν στο χώρο , του
Εθνογραφικού Κέντρου Γιώργου Μελίκη- Κέντρο Έρευνας Μάσκας. Όλοι έμειναν
ευχαριστημένοι και γοητευμένοι από την ξενάγηση, καθώς στον χώρο αυτό υπάρχουν
εκθέματα του άϋλου και υλικού Πολιτισμού μας, όπως και ακόμα πλούσιο ηχητικό,
φωτογραφικό και τηλεοπτικό υλικό της παράδοσής μας. Εντυπωσίασαν οι δύο πρωτότυπες
συλλογές. Η πρώτη αφορά 2500 τάματα λατρείας της Ορθόδοξης παράδοσης και η δεύτερη
115 περίπου αυθεντικές μάσκες από μαγικοθρησκευτικές τελετές και λαϊκά δρώμενα. Το
βράδυ αναχώρησαν για την Νάουσα όπου γλέντησαν με ζωντανή τοπική ορχήστρα, με
άλλους Συλλόγους από όλη την Ελλάδα.

Την Κυριακή το πρωϊ 1/3/2020 , παρακολούθησαν το ντύσιμο της ¨ΜΠΟΥΛΑΣ¨ από την αρχή
μέχρι το τέλος στο χώρο του Συλλόγου και στην συνέχεια συμμετείχαν ως θεατές σε όλο
το δρώμενο κατά την εξέλιξή του στους δρόμους της Νάουσας. Ο καιρός ήταν ιδανικός και
όλοι, ειδικότερα δε τα παιδιά έμειναν ενθουσιασμένα. Το μεσημέρι γευμάτισαν και
γλέντησαν σε τοπικό μαγαζί όπου βρέθηκαν με παλιούς γνωστούς μεταξύ των οποίων και ο
Απ. Παδιός, γυμναστής από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας , που πριν από χρόνια είχε έλθει με
δύο Μακεδονικά συγκροτήματα στο Αίγιο, κατόπιν πρόσκλησης του Χορευτικού Ομίλου.
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Την Καθαρά Δευτέρα αναχώρησαν το πρωϊ από το Ξενοδοχείο, για τον Αρχαιολογικό χώρο
της Βεργίνας όπου και ξεναγήθηκαν στους Βασιλικούς τάφους και στους θησαυρούς που
φυλάσσονται εκεί. Στην συνέχεια κατευθύνθηκαν στην Παναγία Σουμελά, όπου
προσκύνησαν την εικόνα Της. Ξεναγήθηκαν στους χώρους και στο Μουσείο της Μονής και
μετά γευμάτισαν πριν το ταξίδι της επιστροφής. Όλοι οι συμμετέχοντες έμειναν με τις
καλλίτερες εντυπώσεις από αυτό το 3ήμερο ταξίδι και έδωσαν υπόσχεση για άλλες
ανάλογες εκπαιδευτικές εκδρομές.
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