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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Για το µάθηµα της ερευνητικής εργασίας του 1ου τετραµήνου επιλέξαµε να ερευνήσουµε ένα 

πολύ ενδιαφέρον θέµα, το χορό. Χορός είναι η ρυθµική κίνηση ενός ή περισσοτέρων 

προσώπων µε τη συνοδεία µουσικής. Είναι µία µορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης 

κατά την οποία ο άνθρωπος δίνει το σώµα αλλά και το πνεύµα του. Ακόµη είναι ένα µέσο 

εξωτερίκευσης συναισθηµάτων το οποίο προσφέρει απόλυτη ισορροπία και διέξοδο από την 

καθηµερινή ρουτίνα και το στρες. Είναι µια δραστηριότητα που προάγει την οµαδικότητα και 

τη χαρά της επικοινωνίας καθώς οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά και ενισχύουν την 

κοινωνικότητάς τους. Μέσα από αυτόν οι χορευτές εκφράζουν συναισθήµατα όπως  χαρά, λύπη 

και αγάπη ενώ εκτονώνονται και νιώθουν ελευθερία. Είναι µια απόδραση από τον υπόλοιπο 

κόσµο. 

 

Η παρούσα εργασία µε θέµα: ‘‘ Ο χορός: έκφραση ψυχής και σώµατος’’  εντάσσεται στα 

πλαίσια του πεδίου Τέχνη και Πολιτισµός.  

Σκοπός της έρευνάς µας είναι η κριτική προσέγγιση του χορού ως καλλιτεχνική έκφραση του 

ανθρώπου. Έχει ενδιαφέρον η µελέτη του χορού ως µέσο έκφρασης, διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας.  

Η µέθοδος που ακολουθήσαµε είναι η οµαδοκεντρική και συνεργατική όπου υπάρχει 

κατευθυνόµενος διάλογος και αυτενέργεια των µαθητών. 

Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε είναι η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για 

έρευνα στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέα, τύπος (ηλεκτρονικός-περιοδικός), βιβλία σχετικά µε το 

χορό, κάµερα και φωτογραφική µηχανή.  

∆εν πρέπει, ωστόσο, να παραλείψουµε και το προσωπικό βίωµα της κάθε οµάδας και τις 

εµπειρίες του κάθε παιδιού. Τέλος, οι οµάδες είναι: 

ΟΜΑ∆Α 1η 

«Χ.Α.Ν.Α.» 

ΥΠΟΘΕΜΑ: Η ιστορία του χορού 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Καρούτης Χρήστος, ∆ηµητρίου Άννα, Μπακογιάννη Ντέµυ, Κάσσα Αθανασία 

ΟΜΑ∆Α 2η 

«ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ» 

ΥΠΟΘΕΜΑ: Ψυχή και σώµα 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Ζυγογιάννη Παναγιώτα, Λαγού Πολυξένη, Μπίντα Βασιλική, Μπακογιάννη 

Γεωργία 

ΟΜΑ∆Α 3η 

«ΑΝΑΠΟ∆ΟΓΥΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΒΟΥΡΕΣ» 

ΥΠΟΘΕΜΑ: Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 
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ΜΑΘΗΤΕΣ: Μπουρτζής Γεώργιος, Κουτµάνης Ηρακλής, Κοντίνος Εµµανουήλ, Ζαχαράκης 

Σεραφείµ 

 

ΟΜΑ∆Α 4η 

« ΟΙ ΑΧΤΥΠΗΤΟΙ» 

ΥΠΟΘΕΜΑ: Χοροί από το Εξωτερικό 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Μάρος Απόστολος, Βελεσιώτη Ιωάννα, Μουσάκου Αφροδίτη, Κάσα Ύλλκα, 

Μαµούρας ∆ηµήτριος 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ -  ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο χορός είναι ο παλαιότερος τρόπος έκφρασης των συναισθηµάτων του ανθρώπου και 

θεωρείται, ότι είναι η πρώτη µορφή τέχνης, που εµφανίστηκε πάνω στον πλανήτη µας. Υπήρξε 

µια κύρια µορφή κοινωνικής έκφρασης και θρησκευτικής λατρείας και ήταν τόσο σηµαντικός 

στην ζωή του πρωτόγονου ανθρώπου, ώστε κατέληξε να είναι το πρωταρχικό µέσο κοινωνικής 

ταυτότητας. Ο χορός είναι µια από τις πιο σπάνιες ανθρώπινες δραστηριότητες,  όπου ο 

άνθρωπος δίνεται ολόκληρος, σώµα, καρδιά και πνεύµα. Πρωτοπαρουσιάστηκε όταν ο 

πρωτόγονος άνθρωπος εκδηλώθηκε συναισθηµατικά και τελειοποιήθηκε στο πέρασµα του 

χρόνου. Όλοι οι λαοί καλλιέργησαν το χορό, αλλά καθένας τον προσάρµοσε στα ήθη, στα 

έθιµα κι στις ιδιοµορφίες του.   

 

                         
  

 
Έννοια του χορού: Αναφέρεται στην ανθρώπινη κίνηση που χρησιµοποιείται ως µορφή 

έκφρασης που παρουσιάζεται ως µια κοινωνική, πνευµατική είτε ρυθµική απόδοση του 

ανθρώπινου σώµατος. 

Κατά τους αρχαίους χρόνους, χορός λεγόταν ο χώρος όπου χόρευαν και τραγουδούσαν οι 

αρχαίοι. 

 
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΟΡΟΣ; 
 

Το χορό τον συναντούµε στις πιο σηµαντικές στιγµές της ανθρώπινης ζωής, από την γέννηση 

ως τον θάνατο. Ο άνθρωπος αφήνεται ελεύθερος να εκφράσει µε τον χορό την λυπηµένη ή 

χαρούµενη διάθεσή του. Ο χορός όπως και το παιχνίδι έχουν αρχαιότατη προέλευση. Έκανε τη 

εµφάνιση του όταν ο πρωτόγονος άνθρωπος  για πρώτη φόρα άρχισε να εκφράζεται 

συναισθηµατικά και τελειοποιήθηκε στο πέραµα του χρόνου.  

Από την πλευρά της φιλοσοφίας έχει διαπιστωθεί ,  ότι  ο χορός αναπτύσσει και εξελίσσει τον 

άνθρωπο , τον φέρνει  κοντά  στον εαυτό του , στην γνώση , στην αυτογνωσία , στην έµπυρη  
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τη δική του και των άλλων. Ο χορός κλείνει σαν µονάδα µέσα του την επιστήµη και την τέχνη. 

Είναι το τέλειο άθληµα µε οποιαδήποτε έννοια και αν δοθεί η λέξη.   

 Σχετικά  λοιπόν , µε την προέλευση  της λέξης χορός  υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η  πρώτη 

εκδοχή είναι ότι η  λέξη χορός προήλθε από τη χαρά , γιατί συνήθως  χορεύουµε από τη χαρά. 

Άλλη εκδοχή , όµως , είναι ότι προήλθε από τη λέξη ‘‘ χορονός’’ που σηµαίνει εγκύκλιο κίνηση 

(κύκλο) . Τέλος , άλλοι υποστηρίζουν ότι προήλθε  από την λέξη  ‘‘ χώρος’’  τον κατάλληλο 

δηλαδή τόπο ( χώρο) για την εκτέλεση των χορών.  

 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 

 
1. Είναι ένα µέσο θρησκευτικής λατρείας, ως µορφή ιεροτελεστίας και άµεσου τρόπου 

επικοινωνίας µε τον θεό. 

2. Είναι ένα µέσο έκφρασης της εθνικής ή φυλετικής αφοσίωσης και δύναµης. 

3. Είναι µια µορφή τέχνης, µια εκδήλωση της αυτοέκφρασης και της προσωπικής 

δηµιουργίας. Μπορεί επίσης να είναι µια µορφή διασκέδασης ικανής να προσέλκυση ένα 

κοινό µεγαλύτερο από εκείνο που θα 

4. Είναι ένα µέσο θρησκευτικής λατρείας, ως µορφή ιεροτελεστίας και άµεσου τρόπου 

επικοινωνίας µε τον θεό. 

5. Είναι ένα µέσο έκφρασης της εθνικής ή φυλετικής αφοσίωσης και δύναµης. 

6. Είναι µια µορφή τέχνης, µια εκδήλωση της αυτοέκφρασης και της προσωπικής δηµιουργίας. 

7. Μπορεί επίσης να είναι µια µορφή διασκέδασης ικανής να προσέλκυση ένα κοινό 

µεγαλύτερο από εκείνο που θα έλκυε µια µορφή τέχνης µε αισθητικοί άξια υψηλού 

επιπέδου. 

8. Ο χορός µπορεί να χρησιµεύει σαν µέσο έκφρασης της φυσικής διαχυτικότητας, της δύναµης 

και της ευκαµψίας. 

9. Προσφέρει ένα σηµαντικό κοινωνικό και ψυχαγωγικό διέξοδο, όχι µόνο σαν µέσο 

σωµατικής αναζωογόνησης, αλλά ακόµη επειδή το άτοµο αισθάνεται κοινωνικά αποδεκτό 

συµµετέχοντας στην χορευτική οµάδα. 

10.Εξασφαλίζει το ερωτικό πλησίασµα την έλξη ανάµεσα στα δυο φύλα. 

11.Ο χορός µπορεί να νοηθεί ως µέσο εκπαίδευσης, µε την έννοια ότι διδάσκεται για να 

συµβάλλει στη πραγµάτωση των στόχων της εκπαίδευσης µιας δεδοµένης κοινωνίας. 

12.Ο χορός χρησιµεύει σήµερα και σαν επαγγελµατική απασχόληση. 

13.Ο χορός µπορεί να είναι και θεραπεία. 
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Ο ΧΟΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 
 
Η πρώτη εµφάνιση του χορού συµπίπτει µε την εµφάνιση του “Homo Sapiens”  πρώτης 

Παλαιολιθικής εποχής τη στιγµή ακριβώς που αυτός αρχίζει να συνειδητοποιεί τους δεσµούς 

που τον ενώνουν µε τις µορφές της φύσεως. Η έλλειψη κάθε εικονογραφίας αποκλείει την 

πιθανότητα να αποδοθεί η γένεση του χορού, σε µια πιο µακρινή ακόµα περίοδο, την περίοδο 

του Homo Primogenitors ( Νεανερνταλ) της Μεσοπαλαιοληθικής περιόδου. Έτσι από έλλειψη 

κάθε χειροπιαστής µαρτυρίας η γένεση του χάνεται και θα µείνει αναµφίβολα για πάντα χαµένη 

µέσα στα σκοτάδια ενός χρόνου άγνωστου. 

Στην Kίνα διάφορες πηγές µας πληροφορούν ότι ο χορός και η µουσική αποτελούσαν  τα 

απαραίτητα στοιχεία της αυτοκρατορικής αυλής. Ακόµη σύµφωνα µε πληροφορίες από τις 

Βέρες, η µουσική και ο χορός των Iνδών ήταν στενά συνδεδεµένο µε τις κοσµολογικές και 

θρησκευτικές αντιλήψεις. Επίσης στην Αίγυπτο η πλούσια εικονογράφηση των Βασιλικών  

 

τάφων µας επιτρέπουν να σχηµατίσουµε σαφή ιδέα για τον Αιγυπτιακό µουσικό πολιτισµό. 

Από το σύνολο των χορών θα ξεχωρίσουµε τον κυκλικό χώρο που από κάθε άποψη είναι ο ποιο 

σηµαντικός. Θα µπορούσε κανείς να συµπεράνει ότι αυτή η µορφή του χορού γεννήθηκε µαζί 

µε την ανακάλυψη της γεωργίας: το φύτεµα του σπόρου στην γη, τη βλάστηση και τη 

θριαµβευτική επιστροφή του στο φως της µέρας.  

 

 
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

 
• Ο Μύθος της Ρέας:  Σύµφωνα µε την µυθολογία η γένεση του χορού αποδίδεται στην Ρέα 

γυναίκα του Κρόνου ,η οποία δίδαξε την τέχνη του χορού στους Κουρήτες, γιους της Γης που 

κατοικούσαν στην Κρήτη και στους Κύβαντες που κατοικούσαν στην Φρυγία της Μ. Ασίας. 

Σύµφωνα µε τον µύθο τον Κρόνο θα τον σκότωνε ο υιός του για να πάρει την θέση του. Γι’ 

αυτό ο Κρόνος έτρωγε τα νεογέννητα παιδιά του .Όµως η Ρέα όταν ήταν έγκυος στον ∆ία, 

έφυγε και πήγε στην Κρήτη, όπου τον γέννησε και έδωσε στον Κρόνο να καταπιεί µια πέτρα 
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τυλιγµένη µέσα σε φασκιές. Ανάθεσε ακόµη τη φροντίδα του βρέφους στους Κουρήτες οι 

οποίοι για να σκεπάσου τα κλάµατά του ,χόρευαν ένα ζωηρό , πηδηχτό χορό µε πολύ θόρυβο 

χτυπώντας τα σπαθιά και τις ασπίδες τους και βγάζοντας δυνατές κραυγές.  

 Αργότερα όταν ο ∆ίας σκότωσε τον Κρόνο και πήρε τη θέση του ,οι Κουρήτες έγιναν ιερείς 

του και συνέχισαν αυτοί και οι απόγονοί τους για πολλούς αιώνες να τελούν λατρευτικές 

τελετές. 

 

 • Οι αρχαίοι Έλληνες ακόµη πίστευαν ότι ο χορός δηµιουργήθηκε από τους ίδιους τους θεούς 

για αυτό και τους είχαν συνδέσει µε κάθε θρησκευτική και λατρευτική εκδήλωση. 

Η εφεύρεση του χορού αποδίδεται στη Μούσα Πολύµνια. Ακόµη τη χάρη πάνω στην τέχνη του 

χορού την είχε η Μούσα Τερψιχόρη, που το όνοµά της σήµαινε «χαρά στο χορό». Επίσης η 

Ουρανία, η προστάτιδα της αστρονοµίας ήταν συγχρόνως µία από τις Μούσες προστάτιδες του 

χορού. 

Ο χορός ήταν αναπόσπαστο µέρος της ζωής των Ελλήνων που χόρευαν πρόθυµα κάτω κάθε 

είδους συνθήκες , και έχαιρε πολύ µεγάλης εκτίµησης. 

Οι Έλληνες µάθαιναν το χορό από πολύ µικρή ηλικία. Οι χορευτές ήταν εξαιρετικά αθλητικοί 

και οι κινήσεις τους τέλειες και ρωµαλέες. 

 

 

 

 

Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 
 

  Κανένας άλλος λαός δεν έδωσε µεγαλύτερη αξία στον χορό όσο οι αρχαίοι Έλληνες. Ο χορός 

για πρώτη φορά στην ελληνική ζωή παρουσιάζεται στους αγώνες σαν αγώνισµα µε κριτές που 

επιλέγονται από τον λαό. 

  Από τους Αρχαίους Έλληνες γινόταν η χρήση των όρων, 

ορχούµαι: ρήµα που έχει παρόµοια έννοια µε την σηµερινή του ρήµατος χορεύω και 

χορεύω: ρήµα που σηµαίνει ότι εκτελώ ρυθµικές κινήσεις σύµφωνα µε την µουσική και τους 

στίχους. 
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  Στο µυαλό του Έλληνα , ο χορός δεν ήταν αυτοτελής τέχνη , αλλά συνδυαζόταν απαραίτητα 

µε τη µουσική και την ποίηση. Αυτά τα τρία στοιχεία αποτελούσαν όψεις του ίδιου πράγµατος , 

της τέχνης που ονοµαζόταν «µουσική», της τέχνης των Μουσών. 

      Ο χορός, µολονότι είναι φυσική ροπή όλων των λαών, µόνο που στην αρχαία Ελλάδα 

χρησιµοποιήθηκε ως παιδαγωγικό µέσο και µάλιστα σε πολύ ευρεία κλίµακα για τα δύο φύλα, 

ακόµα και ως κύρια στρατιωτική γυµναστική για την προετοιµασία εύψυχων και ευέλικτων 

πολεµιστών. Οι χοροί εκείνοι βέβαια, ήταν πολύ περισσότερο γυµναστικοί από τους 

σηµερινούς. Οι αρχαίοι χοροί καλλιεργούσαν µια τελειότητα των γραµµών του σώµατος, την 

οποία θαυµάζουµε σε παραστάσεις, αγάλµατα και αγαλµατίδια. 

 

 

 

 
 

Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ 
 

  Στην Σπάρτη ο χορός κατείχε πολύ υψηλή θέση .Χόρευαν όλοι     « νέοι και γέροι» το δε 

κέντρο της αστικής ζωής η αγορά ονοµαζόταν και «χορός». 

Ο χορός είχε στρατιωτικό χαρακτήρα. Εκτελούσαν « πυρρίχιους» χορούς κάνοντας 

στρατιωτικούς ελιγµούς ψάλλοντας εµβατήρια. 

Όλες οι ασκήσεις γίνονταν πάντα µε µουσική. Και στη µάχη ακόµα το σύνθηµα το έδινε ο 

αυλός. Πολλές φορές άρχιζαν να χορεύουν πριν την µάχη µε κραυγές και θορύβους µε σκοπό 

να µειώσουν το ηθικό των αντιπάλων τους και να εξυψώσουν το δικό τους. 

 
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 
Στην Αθήνα δεν περιορίστηκε ο χορός µόνο στη στρατιωτική εκπαίδευση, αλλά καλλιεργήθηκε 

και αναπτύχθηκε σύµφωνα µε το πολιτιστικό πνεύµα που διέκρινε τους Αθηναίους. Ο χορός 

ήταν στα χέρια ιδιωτικών δασκάλων και τα αγόρια διδάσκονταν την ορχηστική στις 

παλαίστρες. Στην Αθήνα προόδευσε η σκηνική όρχηση, η τραγική, η κωµική καθώς και η 

παντοµιµική.  

Οι παραδοσιακοί χοροί στην Ελλάδα παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία. Κάθε περιοχή ή χωριό 

της Ελλάδας έχει τους δικούς του χορούς οι οποίοι διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή ή ακόµη 
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από χωριό σε χωριό. Αυτή η διαφορά των χορών οφείλεται σε λόγους όπως το κλίµα, ο τρόπος 

ζωής των κατοίκων, οι πόλεµοι και οι καταστροφές. 

      Οι παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί , λόγω της ποικιλίας που παρουσιάζουν, χωρίζονται σε 

διάφορες κατηγορίες. Αυτές είναι: 

 

1) Σε θρησκευτικούς: ιερείς και λαϊκοί χόρευαν γύρω από τον βωµό. 

2) Σε πολεµικούς ή πυρρίχιους: χρησιµοποιούνταν για πολεµική εξάσκηση. Χορεύονταν 

από έναν χορευτή ή και από οµάδες. 

3) Σε γυµναστικούς: κατά των οποίων γινόταν µίµηση πάλης, παγκρατίου και άλλων 

αθλητικών παλµών µε συνοδεία ειδικών µουσικών συνθέσεων. 

4) Σε θεατρικούς 

5) Σε ακροβατικούς: ήταν καθαρά επαγγελµατικοί. 

6) Σε βίαιους: οι οποίοι υπερέβαλλαν σε ζωηρότητα και ήταν προσφιλείς σε άτοµα µε 

ισχυρή ιδιοσυγκρασία. 

7) Σε κωµικούς: για παράδειγµα αυτοί που χορεύονταν από άντρες που φορούσαν 

γυναικεία ρούχα ή από γυναίκες µε αντρικά ρούχα. 

8) Σε ηδυπαθείς: για παράδειγµα ο χορός της κοιλιάς. 

9) Σε συµποσιακούς: κατά την οποία οι χορευτές µιµούνταν σχήµατα αγγέλων. 

10) Σε γαµήλιους: χορεύονταν ιδίως από παρθένες κατά τις προετοιµασίες των γάµων. 

11) Σε πένθιµους: χορεύονταν κατά την εκφορά των νεκρών. 

             Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποιούσαν τους χορούς στο τέλος της γυµναστικής των 

νέων ως «αποθεραπεία». 
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ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ 

 

 

Με λίγα λόγια θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο χορός είναι µια έκφραση συναισθηµάτων που δεν 

περιγράφεται µε λόγια αλλά µε κινήσεις, µια απόδραση από τον υπόλοιπο κόσµο. Ακόµα ο 

χορός δεν είναι απλά µόνο οι κινήσεις και η µουσική αλλά ένα σύνολο συναισθηµάτων και 

φαντασίας που µέσω αυτών το σώµα ξεσπά, αναζωογονείται  και αφήνει µόνο την µουσική να 

κατακλύσει το σώµα του και την ψυχή του να µιλήσει µέσα από τα κινήσεις του. Μάλιστα ο 

χορός έχει θεωρηθεί από πολλούς ως µια πρωταρχική ανθρώπινη έκφραση.   

O χορός είναι ένας τρόπος έκφρασης συναισθηµάτων, ισορροπεί την ψυχή και δυναµώνει το 

σώµα µια διέξοδος από την καθηµερινότητα και το στρες. 

"Η αρµονία και ο ρυθµός της κίνησης του σώµατος, η αρχέγονη τέχνη του πολιτισµού της 

ανθρωπότητας. Η νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο. Η παράδοση ντυµένη µε τα πιο ακριβά 

ενδύµατα. Τελικά η ωραιότητα εν κινήσει.  

Το όργανο λοιπόν, που χρησιµοποιεί για να εκφρασθεί ο χορός είναι το ανθρώπινο σώµα. 

Μέσω του χορού και έχοντας ως όχηµα το σώµα οι άνθρωποι εκφράζουν όλα τα συναισθήµατά 

τους. Ακόµα χορεύουν όταν "περισσεύουν" οι δυνάµεις µέσα τους ή όταν χαρίζουν στον εαυτό 

τους την "πολυτέλεια" της διασκέδασης - ψυχαγωγίας.  

“Ο χορός, λοιπόν, υπήρξε, είναι και θα παραµείνει η αγαπηµένη τέχνη των µεγάλων και του 

ανώνυµου πλήθους, συγχρόνως όµως και των λίγων, των εκλεκτών και των απαιτητικών” 

(ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, 1961). 

O χορός εξευγενίζει την ψυχή είναι µια τέχνη που εξυψώνει τον άνθρωπο, τον καλλιεργεί. 

Προσφέρει ευεξία και συγχρόνως ισορροπεί το πνεύµα. 

Σε συνδυασµό µε τη µουσική ο χορός είναι η απόλυτη έκφραση συναισθηµάτων. 

Γεννήθηκε από πολλές και διαφορετικές ανάγκες του ανθρώπου: να εξευµενίσει τους θεούς, να 

εκφράσει τον έρωτα και κυρίως να επικοινωνήσει.  

Καλλιεργεί τη φαντασία,  τον αυθορµητισµό, και την κοινωνικότητα. ∆ίνει δυνατότητα 

έκφρασης που τονώνει την αυτοπεποίθηση του ατόµου. 

Ο χορός είναι ο πιο άµεσος τρόπος έκφρασης των συναισθηµάτων, ενώ η µουσική ασκεί πάνω 

µας µία ακατανίκητη έλξη. Κάποιες φορές µας είναι αδύνατο να αντισταθούµε σ´ ένα ρυθµό 
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και επειδή δεν µπορούµε να λικνιστούµε ελεύθερα αρκούµαστε στο χτύπηµα των δακτύλων. 

Μας είναι αδύνατο να µείνουµε ακίνητοι στο άκουσµα µιας ρυθµικής µουσικής και αυτό 

οφείλεται πολύ απλά στους φυσιολογικούς µηχανισµούς της αντίδρασης σε ηχητικά 

ερεθίσµατα.  

Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό που ωθεί τους ανθρώπους να χορεύουν σε χώρους, όπου η 

µουσική είναι εκκωφαντική, αποτελεί αντανακλαστικό: απλώς µας είναι αδύνατο να µείνουµε 

ακίνητοι! 

Η επιθυµία µας για χορό έχει φυσιολογική προέλευση, αφού σχετίζεται µε την εσωτερική δοµή 

του ανθρώπινου αφτιού. Το αφτί επιτελεί δύο λειτουργίες: µας επιτρέπει να ακούµε και να 

διατηρούµε την ισορροπία µας. Ο εγκέφαλος αντιλαµβάνεται το δυνατό ήχο ως ένα είδος 

απότοµης µετακίνησης. Στην προσπάθειά του να ανακτήσει την ισορροπία του αντιδρά 

µετακινώντας το σώµα. Κάποιοι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι το να ακούς µουσική δυνατά 

είναι µια µορφή αυτοδιέγερσης της αίθουσας του εσωτερικού αφτιού, πράγµα που προκαλεί 

υπέρµετρη αίσθηση ευχαρίστησης. Αυτό ενδεχοµένως συµβαίνει γιατί στον εγκέφαλο 

εκκρίνονται οπιούχες ουσίες,  όπως οι ενδορφίνες, όπως συµβαίνει και σε όσους ασκούνται 

εντατικά.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πρώτη µορφή επικοινωνίας του ανθρώπου δεν είναι λεκτική αλλά 

κινητική! Τις πρώτες µέρες της ζωής τους τα νεογέννητα, όταν τους µιλά ένας ενήλικος, κάνουν 

µια σειρά από ρυθµικές κινήσεις που είναι συγχρονισµένες µε τους ήχους που ακούν. Η πρώτη 

µορφή επικοινωνίας λοιπόν, δεν είναι λεκτική αλλά κινητική, παρόλο που και οι δύο ελέγχονται 

από την ίδια εγκεφαλική περιοχή. Μέχρι την ηλικία των δύο χρονών οι άνθρωποι µιλούν µε το 

σώµα γεγονός που συνεχίζεται µέχρι την ενηλικίωση τους αφού πάντοτε χρησιµοποιούν το 

σώµα τους για να εκφραστούν. 

Με λίγα λόγια, ο χορός είναι µια µορφή επικοινωνίας πιο άµεση από το λόγο και ίσως γι´ 

αυτό πιο πλήρης!  
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ΧΟΡΟΣ- ΑΝΘΡΩΠΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ο χορός έχει ιδωθεί ως µια σωµατοποιηµένη δράση ή τέχνη που υλοποιείται µέσα από την 

λαϊκή καθηµερινή πρακτική, την τελετουργία και την παράσταση που στοχεύει σε ένα 

ακροατήριο. 

Συνήθως, οι χορευτικές δράσεις αναφέρονται σε οπτικές αναπαραστάσεις κοινωνικών σχέσεων 

και αντανακλούν συναισθηµατικές δοµές που διαφοροποιούνται από κοινωνία σε κοινωνία. 

Πολλοί βέβαια υποστηρίζουν ότι ο χορός είναι µια παγκόσµια γλώσσα, µε κοινά 

χαρακτηριστικά .Ο κοινωνικός ανθρωπολόγος Paul Spencer διακρίνει πέντε κοινές εκφράσεις 

του χορού που συναντώνται σε διαφορετικές κοινωνίες : την θεραπευτική, τη δυνατότητα να 

ενώνει, τη δύναµη του να αλλάζει καταστάσεις, την ανταγωνιστική και τέλος ως αντίδραση στο 

συµβατικό και καθιερωµένο. Σε κάθε κοινωνία , ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της 

αναδεικνύονται ορισµένα ειδή χορού ως “ανωτέρα”  η περισσότερο “δηµοφιλή” από άλλο. 

Όπως το γούστο έτσι και το στυλ της κίνησης αποτελεί έναν τρόπο διάκρισης ανάµεσα στις 

κοινωνικές οµάδες. Κάθε κοινωνική τάξη επιλεγεί κάποιους χορούς που θεωρείται ότι την 

αντιπροσωπεύουν , ενώ κάποιους τους απορρίπτει ως “ανάρµοστους”. Κάποια ειδή χορού όµως 

περνούν γρήγορα τα σύνορα των τόπων και των κοινωνικών τάξεων. Στην ιστορία του ταγκό 

για παράδειγµα φαίνεται ότι ενώ ξεκίνησε από τις γειτονιές του Buenos Aires,έφτασε στα 

σαλόνια του Παρισιού, για να καταλήξει ως “σεβαστό” είδος στις ανώτερες τάξεις της 

Αργεντινής, τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα.                                                                   

 

 Ο χορός αποτελεί µια µορφή επικοινωνίας του χορευτή τόσο µε τον εαυτό του όσο και µε του 

άλλους .Μέσα από αυτόν καθρεφτίζεται ο πολιτισµός µιας κοινωνίας , συνειδητά ή ασυνείδητα. 

Κατά τη διάρκεια του χορού ενεργοποιούνται οι οπτικές αισθήσεις , η κίνηση του σώµατος, που 

µαζί µε τη διάθεση της στιγµής προκαλούν στο χορευτή και στους άλλους µια σειρά από 

εµπειρίες. Αν και ο χορευτής µπορεί να ακολουθεί κανόνες κατά τη διάρκεια του χορού δεν 

είναι αποµονωµένος από τις αισθήσεις του και το περιβάλλον στο οποίο έχει γαλουχηθεί. Ο 

τρόπος που ένα άτοµο κινείται µιλάει και ερµηνεύει τα γεγονότα, προέρχεται από την ίδια την 

διαδικασία  να ζει µέσα στην κοινωνία. Έτσι ενώ η έµφυτη ικανότητα ή το ταλέντο 

χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο ως “γεννηµένο” χορευτή, µόνο η εµπειρία του µέσα στον κόσµο , 

µαζί µε την δύναµη και την τεχνική µπορούν να τον κάνουν “µοναδικό” χορευτή που έχει την 

ικανότητα να µεταφέρει νοήµατα στον θεατή. 
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ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Τα τελευταία χρόνια γνωρίζουµε όλο και περισσότερο τις θεραπείες µέσω της Τέχνης (Α 

Therapy – εικαστικά, δραµατοθεραπεία, µουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία) που επιτρέπουν στον 

άνθρωπο να προσεγγίσει τη ψυχική του υγεία µέσα από τη δηµιουργία. Ο χορός από τα 

πανάρχαια χρόνια αποτελούσε αναπόσπαστο µέρος των δραστηριοτήτων των ανθρώπων, 

επιτρέποντας τους να είναι συµµετέχοντες δηµιουργοί και όχι θεατές.  

Το όργανο που χρησιµοποιεί ο χορός για να 

εκφραστεί είναι το ανθρώπινο σώµα. Η 

χοροθεραπεία, ακριβώς επειδή κινητοποιεί το 

σώµα για να «ξυπνήσει» τα βασικά πρότυπα 

και να τα «εκφράσει» στην πράξη, αποτελεί 

ένα ισχυρό θεραπευτικό εργαλείο. Είναι µια 

ψυχοθεραπευτική δραστηριότητα που 

επιτρέπει στον άνθρωπο να αφυπνίσει τη 

λειτουργική ευχαρίστηση του σώµατος, να ξαναβρεί τη ψυχοσωµατική ενότητα. 

  

Ο χορός θεωρείται ως η αρχαιότερη των τεχνών. Οι ρίζες του χάνονται στις ρίζες των 

ανθρώπων και η βιολογική του βάση αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της θεραπευτικής του 

αποτελεσµατικότητας . Πριν µιλήσουµε για οτιδήποτε, καταρχήν πρέπει να παραδεχτούµε ότι 

πρόκειται για µια φυσική δραστηριότητα που προκαλεί φυσιολογικά φαινόµενα : κυκλοφορία 

του αίµατος, οξυγόνωση και µάλαξη των οργάνων, διεγερτικά ή χαλαρωτικά αποτελέσµατα, 

καλή φυσική κατάσταση των αρθρώσεων, της καρδιάς κτλ. Αν ήταν δυνατό να ξεχωρίσουµε το 

φυσικό επίπεδο από τα υπόλοιπα συστήµατα που συνθέτουν το ανθρώπινο όν. Θα λέγαµε ότι 

αυτό είναι το πρώτο που ευεργετείται από τις αναζωογονητικές επιδράσεις του χορού.  

Μπορεί κανείς να θεραπευτεί µέσω του χορού; Η αλήθεια είναι πως ο άνθρωπος ανέκαθεν 

εφάρµοζε αυτή την πρακτική σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και σε όλους τους πολιτισµούς. Ο 

εικοστός αιώνας, µόνο, ανακαλύπτοντας εκ νέου τα οφέλη της θεραπευτικής λειτουργίας του 

χορού, δηµιούργησε τον όρο «χοροθεραπεία», ο οποίος αφορά κινησιακές πρακτικές που στόχο 

έχουν να θεραπεύσουν όλα τα είδη προβληµάτων, σωµατικών, ψυχικών και ψυχοσωµατικών. 

Οι παραδοσιακές πρακτικές της χοροθεραπείας άνθισαν στη ∆ύση µέχρι το τέλος του 

Μεσαίωνα και τις συναντάµε σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι 

µε τους βακχικούς χορούς και τα τραγούδια ξεπερνιούνται οι κρίσεις κατάθλιψης καθώς 

καθαίρονται (κάθαρσις) από τις οδυνηρές, βλαβερές τους συνέπειες.  
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Ο χορός είναι φυσική και συνάµα ψυχική δραστηριότητα. Οι κινήσεις του συνδέονται µε 

συγκινήσεις, τις οποίες ξυπνούν ή εκφράζουν. Πιο συγκεκριµένα, οι κινήσεις συλλαµβάνονται 

«µιµητικά» από ένα εξωτερικό µοντέλο και ξυπνούν στο χορευτή µια συναισθηµατική 

αντίδραση ή παράγονται από αυτόν «σε αυτοσχεδιασµό» και γίνονται φορείς των ψυχικών του 

καταστάσεων. Και στις δύο περιπτώσεις, ο χορός αποτελεί το ενωτικό σηµείο ανάµεσα στο έξω 

και στο µέσα και χρησιµοποιεί το σώµα ως δηλωτικό µέσο. Ο χορός είναι µια γλώσσα που 

λειτουργεί µε «το σώµα και το πνεύµα» αντιπροσωπεύει εποµένως µια προνοµιούχα 

δραστηριότητα αρµονικής επανενοποίησης των δύο πλευρών του ανθρώπου.  

Σύµφωνα µε τον Αµερικανικό Σύλλογο Χοροθεραπείας, η χοροθεραπεία ορίζεται σαν 

«ψυχοθεραπευτική τεχνική η οποία χρησιµοποιεί την κίνηση σαν µια διαδικασία προώθησης 

της συναισθηµατικής, νοητικής και φυσικής ολοκλήρωσης του ατόµου». Η χοροθεραπεία 

χρησιµοποιεί την εκφραστική άποψη της κίνησης και του χορού σαν ένα θεραπευτικό εργαλείο 

για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη.  

 

 

 

 



[15] 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Μια Εµπειρική Προσέγγιση 

 

Μια εµπειρική προσέγγιση της χοροθεραπείας από τον κύριο Γιάννη Κόκκινο, καθηγητή 

φυσικής αγωγής, µε µεγάλη εµπειρία διδασκαλίας παραδοσιακών χορών και τον κύριο 

∆ηµήτρη Μπουζούκη, εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής, µε επίσης αξιόλογη εµπειρία στη 

διδασκαλία παραδοσιακών χορών : 

 « Ο χορός θεραπευτικά έχει πολλές διαστάσεις. Αρχικά βοηθά τα άτοµα να επικοινωνήσουν 

και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήµατά τους, µέσα από το κράτηµα των χεριών προωθείται η 

προσαρµοστικότητα και η αποδοχή των άλλων. Τα άτοµα µέσω του χορού αλληλεπιδρούν 

κοινωνικά. 

Με τον χορό οι συµµετέχοντες εκτονώνονται, µε την µουσική ξεχνούν την κούραση. Το 

σηµαντικό πλεονέκτηµα του χορού είναι ότι ο χορός δηµιουργεί, φτιάχνει άνθρωπο πολιτισµένο 

και ανώτερο ψυχικά και πνευµατικά.  

Πολύ σηµαντικό ρόλο στον χορό παίζει ο ρυθµός, οι παλµοί της καρδιάς µας είναι ρυθµός. 

Έχουµε πολλούς ρυθµούς, σε ένα πρόγραµµα επιλέγουµε τους αργούς ρυθµούς στην αρχή, 

αυτή είναι η προθέρµανση, στην συνέχεια περνάµε σε πιο έντονους ρυθµούς µε µεγαλύτερη 

ένταση, φτάνουµε στο αποκορύφωµα. Το τελευταίο στάδιο του προγράµµατος είναι η 

αποθεραπεία, όπου ξαναγυρνάµε σε χαλαρούς ρυθµούς για να µειώσουµε την ένταση. Είναι 

πολύ µεγάλο λάθος να παραλείψουµε την αποθεραπεία. ∆εν µπορούµε να αφήσουµε τους 

συµµετέχοντες φορτισµένους, πρέπει να τους χαλαρώσεις και να τους αποφορτίσεις.  

Πιστεύω ότι ο παραδοσιακός χορός µπορεί να έχει κάποια σηµαντική θεραπευτική αξία, γιατί 

είναι µέσο εκτόνωσης από το άγχος και τα καθηµερινά προβλήµατα. ∆εν παύει να είναι βίωµα 

του καθενός». Γιάννης Κόκκινος, Καθηγητής φυσικής αγωγής 

 

 «Ο παραδοσιακός χορός έχει τη δυνατότητα να εξωτερικεύει το ‘‘ εγώ’’ του συµµετέχοντος, 

τον συναισθηµατικό και ψυχικό του κόσµο. Ο νεοελληνικός χορός εκφράζεται µε τις κινήσεις, 

τη γλώσσα του σώµατος. Οι χορευτικές κινήσεις µεταφέρουν κάποια µηνύµατα, πρόκειται για 

µια δραστηριότητα όπου τα άτοµα εκδηλώνονται αβίαστα, αυθόρµητα, µέσα στα πλαίσια του 

σεβασµού, της αξιοπρέπειας και της ευπρέπειας. Η επαφή και ο διάλογος ορίζονται και 

χορογραφικά, δηλαδή στην χορογραφία του χορού, το σύνολο των χορευτών συµµετέχει 

διαφοροποιηµένα στον χορό του πρώτου και εναρµονίζεται συνήθως µε αυτόν. 

Η διαδικασία ανάπτυξης επικοινωνίας, βασίζεται στην συγκινησιακή φόρτιση και το κάνει πιο 

ευαίσθητο. 

Οι διαστάσεις της ανθρώπινης οντότητας είναι , ψυχολογική, κοινωνική, βιολογική και 

γνωστική, µέσω της δραστηριότητας συµµετέχουν και οι 4 διαστάσεις. Από κοινωνικής 

πλευράς έχουµε ανάπτυξη των σχέσεων επικοινωνίας, φιλίας, συναδελφικότητας, αλληλεγγύης, 
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συνεργασίας, ευγενούς άµιλλας, οµαδικού πνεύµατος. Στον ψυχολογικό τοµέα, ο χορός 

δηµιουργεί άτοµο µε αυτοπεποίθηση, θέληση, έλεγχο κινήσεων, πρωτοβουλία, καλλιέργεια 

αισθησιακού κριτηρίου, ψυχική καλλιέργεια. Γνωστικά, µέσου του χορού το άτοµο µαθαίνει 

από τον δάσκαλο όχι µόνο τα βήµατα του κάθε χορού αλλά και πληροφορίες για την καταγωγή 

του κάθε χορού, τι σήµαινε για τους ανθρώπους, για την ενδυµασία, για τις διατροφικές 

συνήθειες των ανθρώπων σε κάθε περιοχή. 

Ο παραδοσιακός χορός έχει θεραπευτική αξία, γιατί ενεργοποιεί το ένστικτο του κάθε ενός και 

εξωτερικεύει και ξυπνά ενδιαφέροντα, κινησιακά και ψυχικά. ∆εν είναι τυχαίο ότι στα ειδικά 

σχολεία, διδάσκεται παραδοσιακός χορός». Μουστάκα Αγγελική, Κοινωνική Λειτουργός 
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Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

  ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΓΛΕΝΤΙΑ  

 

Ο γάµος ήταν το σηµαντικότερο γεγονός στην ζωή του ατόµου. Σηµαδεύει το πέρασµα από την 

παιδική ηλικία στην ενηλικίωση και ήταν ο µόνος τρόπος να αποκτήσει κανείς προσωπική 

αυτονοµία. Το πρώτο στάδιο πριν το γάµο είναι ο αρραβώνας, που γιορτάζεται µε κοινό γλέντι 

των δύο οικογενειών όπου προσφέρονται ειδικά φαγητά. Όλο το βράδυ το ζευγάρι κάθεται 

χωριστά ενώ µετά το φαγητό ξεκινά ο χορός µε πρώτους να ξεκινούν το χορό το ζευγάρι θα 

εµφανιστεί πρώτη φορά δηµόσια . Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν λέγεται «γάµος» αλλά «χαρά» 

. Μπορούµε να δούµε το τελετουργικό της «χαρά» από µουσικοχορευτική άποψη στον ένα 

δρώµενο µε πολλά επεισόδια , όπως στο θέατρο που το κάθε επεισόδιο έχει ορισµένη σειρά. 

 

 ΠΑΣΧΑ 

Από όλες τις χορευτικές εκδηλώσεις της χρονιάς , ο χορός που στήνεται το Πάσχα ξεχωρίζει 

για την επισηµότητα και τον θρησκευτικό του χαρακτήρα . Ο καιρός είναι συνήθως καλός αυτή 

την εποχή και προσφέρεται για παρατεταµένο υπαίθριο γλέντι . Κύριος χαρακτηριστικό είναι η 

πρωτοκαθεδρία του παπά και των γερόντων στον πρώτο χορό . Σε ορισµένα µέρη χορεύουν 

µόνο  οι γεροντότεροι µε τον παπά  επικεφαλής. Αλλού µόνο οι άνδρες κατά σειρά ηλικίας και 

γάµου, οι δε γυναίκες αργότερα οι σύγχρονος αλλά σε χωριστό κύκλο. Οι χοροί είναι πάντα 

τραγουδιστοί µε ορισµένα τραγούδια που µιλάνε για  την πασχαλιά ή είναι απλώς εορταστικά. 

Ακόµα είναι πάντα αργά , παλιά τραγούδια καµία φορά ιστορικά ή και µονόλογοι. 

 

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ  ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ  

 

Το κάθε χωρίο έχει µια µέρα που γιορτάζει λόγω του ονόµατος της εκκλησίας που έχει ο 

τρόπος που το κάθε χωρίο γιορτάζει εκείνη την ηµέρα είναι ξεχωριστός , διότι ο θρησκευτικός 

εορτασµός συνδυάζεται µε µια γενική συνάθροιση των κατοίκων µε παζάρι ή µε κοινό φαγητό 

και χορό. Το τυπικό πανηγύρι διαρκεί περίπου 3 µέρες. Όταν σε ένα µεγάλο πανηγύρι έρχονται 

οµαδικά κάτοικοι από διάφορα χωρία, τότε χορεύουν  σε  χωριστούς κύκλους µε τα δικά τους 

όργανα. Καµία φορά υπάρχει η συνήθεια να χορεύουν λίγο το πρωί µετά την λειτουργία , αλλά 

ο κύριος χορός  γίνεται τι απόγευµα και µπορεί να κρατήσει µέχρι το πρωί . Ο δηµόσιος χορός 

µε λίγα λόγια αντικατοπτρίζει την κοινωνική σειρά και τις αξίες που στηρίζουν την κοινωνία 

του χωρίου{µονιµότητα, σεβασµός στην ηλικία , διαχωρισµός των φύλων, ισότητα 

δικαιωµάτων κ.α}.  



[18] 
 

 

ΚΑΦΕΝΕΙΑ  

 

Το καφενείο του χωριού  είναι το µέρος όπου οι άντρες συναντώνται και περνούν την ώρα τους 

µαζί. Ο αντίστοιχος χώρος για τις γυναίκες  είναι η αυλή ,όπου µαζεύονται και συζητάνε 

µεταξύ τους. Με την κουβέντα, το ποτό και τους µεζέδες, το τραγούδι έρχεται µόνο του. Ο 

καθένας θέλει να πει αυτά που προτιµάει και οι άλλοι τα ξέρουν και τον συνοδεύουν. 

Τραγούδια της τάβλας µε αργούς ρυθµούς και λόγια αφηγηµατικά  ολόκληρες ιστορίες που 

συνεχίζονται µέχρι την νύχτα. Έτσι οι ρυθµοί ζωηρεύουν. Άλλες φορές όµως το κέφι είναι 

µεγάλο και η όρεξη για χορό δεν σβήνει εύκολα. Στέλνουν να φέρουν τον οργανοπαίχτη. Ο υιός 

του ή κάποιος άλλος θα παίζει το δεύτερο όργανο. Με τον ερχοµό τους το γλέντι έχει ανέβει για 

τα καλά και συνεχίζεται ως το πρωί . Οι χοροί που χορεύονται στα καφενεία είναι 

ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟΣ, ΧΑΣΑΠΙΚΟΣ,ΚΑΡΣΙΛΑΜΑΣ,ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙ. 
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Ο χορός µέσο έκφρασης και επικοινωνίας είναι µια από τις σηµαντικότερες κοινωνικές 

εκδηλώσεις του ανθρώπου και συνδέεται άµεσα µε την ιστορία, τον πολιτισµό και την εξέλιξη 

µιας κοινωνίας.  

Ο παραδοσιακός χορός από τα πιο ζωντανά και τα πιο δυναµικά στοιχεία του λαϊκού 

πολιτισµού αποτελούσε τουλάχιστον µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα θεσµό ,ο οποίος έπαιξε 

σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της συλλογικής ταυτότητας της 

ελληνικής κοινωνίας στην ιστορική της πορεία .Έτσι, η µελέτη του παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον καθώς πέρα από τα χορογραφικά στοιχεία µας δίνει πληροφορίες για την κοινωνία, 

την ιστορία την κοινωνική οργάνωση, τις ηθικές και αισθητικές της αξίες. 

Στην Ελλάδα , ως παραδοσιακοί ή δηµοτικοί χοροί χαρακτηρίζονται οι χοροί των αγροτικών 

κυρίως περιοχών , οι οποίοι είναι προϊόν προφορικής κατά κανόνα παράδοσης. Οι  

παραδοσιακοί χοροί σε αντιπαράθεση µε τους έντεχνους χορούς , βασικά  γνωρίσµατα των 

οποίων είναι το ‘επώνυµο και το προσωπικό’, χαρακτηρίζονται από το ‘ ανώνυµο και το 

συλλογικό’. 

Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός είναι αναπόσπαστο στοιχείο  του ελληνικού πολιτισµού , 

αλλά και της κάθε περιοχής ξεχωριστά. Έχει το στοιχείο της δυναµικότητας , καθώς περικλείει 

στοιχεία του παρελθόντος , προσαρµοσµένα στις σύγχρονες ανάγκες. Ο ελληνικός 

παραδοσιακός χορός προάγει τη συνεργασία µεταξύ των ατόµων αλλά ταυτόχρονα σέβεται και 

το άτοµο-µονάδα µε τις φιγούρες των πρωτο-χορευτών και τους ατοµικούς χορούς. Είναι 

απαραίτητο να διερευνήσουµε τους παραδοσιακούς µας χορούς ως ένα κοµµάτι του πολιτισµού 

και να τους διατηρήσουµε.   

 

 

 

ΘΡΑΚΗ 

 

 Η Θράκη αποτέλεσε θέατρο πολεµικών συγκρούσεων από τους αρχαιότατους χρόνους, γιατί 

βρίσκεται µεταξύ Ευρώπης και Ασίας.  
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Η γεωγραφική της θέση λοιπόν, προσδιορίζει τις συγγένειες της µουσικής και των χορών της µε 

τις αντίστοιχες µουσικές και χορούς των γειτονικών λαών. Το µουσικο-χορευτικό ιδίωµα της 

Θράκης παρουσιάζει ένα ξεχωριστό χρώµα, µέσα από µια έντονη µουσική, χορευτική και 

εθιµική παράδοση. Σταθµός στη διαµόρφωση του θρακιώτικου χρώµατος στάθηκε η συνθήκη 

της Λοζάννης το 1923, η οποία ενοποίησε το Μικρασιατικό, το Θρακικό και το Μακεδονικό 

στοιχείο, συντελώντας στο σχηµατισµό µιας πλατύτερης πολιτιστικής ενότητας. 

∆ιατηρούνται ακόµη µέχρι σήµερα τα αναστενάρια, τα κουρµπάνια, οι µεταµφιέσεις του 

δωδεκαηµέρου, και της αποκριάς, το έθιµο του αγιόγιαννου  και της τζαµάλας, καθώς και έθιµα 

µε µιµικές παραστάσεις γονιµικού  χαρακτήρα, που συνοδεύονται και µε τους ανάλογους 

χορούς.. Μεγάλος στάθηκε ο επηρεασµός των εθίµων και της µουσικής από τα Μικρασιατικά 

παράλια στα οποία εντοπίζονται κοινοί µουσικοχορευτικοί τύποι. 

Το ιδιαίτερο αυτό ύφος της Θράκης, οι ιδιάζουσες µελωδικές γραµµές, καθώς και οι κινήσεις 

των χορών δίνουν στην περιοχή µια ιδιαιτερότητα που διαφέρει πολύ από αυτή του υπόλοιπου 

Ελλαδικού χώρου. 

Γίκνα 

  Γαµήλιος χορός που χορεύεται στη Θράκη, κύρια στην περιοχή της Ορεστιάδας, από άνδρες 

και γυναίκες. Την ονοµασία του οφείλει στην µπογιά µε την οποία βάφουν οι γυναίκες τα νύχια 

τους. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάµες, τεντωµένα κάτω και εκτελούν κινήσεις µπρος 

– πίσω. Τα βήµατα του χορού είναι 8, αλλά χορεύεται και µε 12. 

Ζωναράδικος 

 Θρακιώτικος χορός, που χορεύεται µε διάφορες µορφές, σε όλη τη Θράκη αλλά και σε άλλες 

περιοχές της Ελλάδας όπου έχουν εγκατασταθεί πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωµυλία. 

Οφείλει την ονοµασία του στη λαβή που χρησιµοποιούν οι χορευτές. Χορεύεται από άνδρες και 

γυναίκες· οι άνδρες πιάνονται στην αρχή ο ένας µετά τον άλλον και ακολουθούν οι γυναίκες. 

Μαντηλάτος 

 Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες  οι οποίοι κρατούν µαντίλια. Είναι αντικριστός χορός και 

γι’ αυτό λέγεται και καρσιλαµάς (καρσί =  αντίκρυ). Χορεύεται κυρίως στους γάµους, όταν οι 

συγγενείς πηγαίνουν να πάρουν τη νύφη ή τον κουµπάρο για την εκκλησία. Τα βήµατα του 

χορού είναι εξάρια. Τα χέρια κατά τη διάρκεια των βηµάτων κινούνται ελεύθερα το ένα 

µπροστά και το άλλο πίσω, ή και τα δύο στην έκταση µε ελαφρά λυγισµένους τους αγκώνες. 

Σουφλιουτούδα 

 Γυναικείος χορός που χορεύεται στη Θράκη κυρίως στο Σουφλί, όπου οφείλει και την 

ονοµασία του. Η λαβή είναι από τις ζώνες ή από τις παλάµες σταυρωτά, µε το δεξί χέρι κάθε 

χορεύτριας κάτω από το αριστερό της προηγούµενης. Χορεύεται µε 8 ή 6 βήµατα. Μπορούµε 

να διακρίνουµε το αργό µέρος όπου γίνονται τα βήµατα στρωτά προς τη φορά και το γρήγορο 

όπου τα βήµατα γίνονται πηδηχτά προς τη φορά και µπροστά – πίσω µε µέτωπο προς το κέντρο 
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του κύκλου. Αν χορεύουµε τον χορό µε 8 βήµατα τότε το κάθε µέρος αποτελείται από 4 8άρια 

σύνολο 32 βήµατα και τον χωρίζουµε σε 3 µέρη. 

 

 

 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

Η Μακεδονία, µια από τις µεγαλύτερες Ελλαδικές περιοχές, συνορεύει µε τη Θράκη, Ήπειρο, 

Θεσσαλία και Αιγαίο, µέρη µε τα οποία παρουσιάζει µουσικές, ρυθµικές και χορευτικές 

οµοιότητες. Παράλληλα, παρουσιάζει οµοιότητες και µε τους άλλους λαούς της Βαλκανικής 

Χερσονήσου που βρίσκονται εκτός των Ελληνικών συνόρων.  

Το 1923 µε τη συνθήκη της Λοζάνης άρχισε να διαµορφώνεται η νεοελληνική κοινωνία. Οι 

πρόσφυγες της Μ. Ασίας και Α. Θράκης, που εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, πύκνωσαν τους 

πληθυσµούς και λειτούργησαν ως ένα είδος συνδετικού δεσµού, συντελώντας στη διαµόρφωση 

µιας πλατύτερης πολιτιστικής ενότητας που θεωρείται πηγή µελωδικών, ρυθµικών χορευτικών 

και λατρευτικών εθίµων µε αρχαία καταγωγή. 

Τα «κουρµπάνια» οι λαϊκές θυσίες ζώων για το καλό της κοινότητας, οι µεταµφιέσεις του 

∆ωδεκαηµέρου, µε τα Ρογκατσάρια, που συνοδεύονται από µιµικές παραστάσεις και 

σχετίζονται µε παλιές εκδηλώσεις διονυσιακής λατρείας, τα «Αναστενάρια», εντυπωσιακή 

εκδήλωση λαϊκής λατρείας µε πυροβασία, που έχει σκοπό την καλή σοδειά των σπαρτών. την 

προστασία των ζώων. το στέριωµα των νιόπαντρων ζευγαριών, την αποφυγή των κακών 

πνευµάτων, είναι µερικά από τα πάµπολλα έθιµα που επιβιώνουν µέχρι σήµερα. 

Η Μακεδονία µε βάση τη µουσικοχορευτική της παράδοση χωρίζεται σε ∆υτική και 

Ανατολική. Στη ∆υτική χορευτική Ενότητα ανήκουν και οι χοροί της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στη ∆υτική Μακεδονία, διακρίνονται δύο κύριες κατηγορίες βάσει της µελωδικής ρυθµικής και 

χορευτικής πραγµατικότητας. Η µία είναι αυτή των ορεινών νοτίων και δυτικών περιοχών του 

Ολύµπου, που µοιάζει µε το Θεσσαλοηπειρώτικο ύφος τραγουδιών χορών και ρυθµών και η 

άλλη είναι των πεδινών και αστικών περιοχών της Πιερίας του Ρουµουλκιού, της Βέροιας, της 

Νάουσας, της Κοζάνης, της Σιάτιστας, της Καστοριάς και της Φλώρινας µε καθαρά τοπικό 

χαρακτήρα. Στις περιοχές µάλιστα της Κοζάνης, των Γρεβενών και της Καστοριάς 

παρατηρούµε µια πανοµοιότυπη ρυθµική στρωµατογραφία, επηρεασµένη από τους 

ηπειρώτικους ρυθµούς. 

 Οι υπόλοιπες περιοχές της ∆υτ. Μακεδονίας, αυτές που γεωγραφικά ανήκουν στην Κεντρική, 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο ρυθµολογικό ενδιαφέρον εξαιτίας των πολύπλοκων σχηµάτων τα 

οποία µοιάζουν µε αυτά των γειτόνων της Βαλκανικής. Εδώ έχουµε ρυθµούς γκάιντας, τοπικά 

χασάπικα, και χορούς στα τρία. Στα χωριά της Κεντρικής Μακεδονίας εκτός από τους ντόπιους 

κατοικούν και πρόσφυγες από τον Πόντο, την ανατολική Ρωµυλία, τη Μακεδονία, καθώς και 

Βλάχοι. Όλες αυτές οι οµάδες χρωµατίζουν όπως είναι φυσικό µε το δικό τους τρόπο την 
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χορευτική παράδοση της περιοχής. Στις περιοχές αυτές ο πρωτοχορευτής έχει την ευθύνη της 

χορευτικής οµάδας, την οποία µπορεί να οδηγήσει κατά βούληση, διαγράφοντας διάφορα 

χορευτικά σχήµατα, έξω από την αυστηρά καθορισµένη και σχηµατοποιηµένη κυκλική µορφή. 

Στο χέρι κρατά µαντήλι, που το κουνά ελεύθερα, σύµφωνα µε το ρυθµό, η το κουνά 

µεταδίδοντας µηνύµατα απόλυτης συµµετοχής και στους υπόλοιπους χορευτές. Σε ορισµένους 

χορούς, οδηγεί την οµάδα σε λαβυρινθικές σχηµατοποιήσεις, (π.χ. γκάιντα, ντούσκο, 

µποέµ’τσα κ.ά.), όπου ανάλογα µε το χορό παρατηρείται και διαφορετική λαβυρινθική 

απεικόνιση. Φαίνεται πως τα σχήµατα αυτά, µεταφέρουν στοιχεία µύησης αρχαίων µυστηρίων, 

όπου ο µυούµενος µάθαινε για το ανώδυνο πέρασµα από τη ζωή στο θάνατο, για την προστασία 

των ζωντανών από τους νεκρούς, των νεκρών από τα αόρατα πνεύµατα, για τη διαδικασία της 

γονιµικής ιερουργίας κ.ά. 

Η Ανατολική Μακεδονία συναγωνίζεται στη µουσικο-χορευτική παράδοση τη ∆υτική και 

Κεντρική. Τα ορεινά συγκροτήµατα της Χαλκιδικής, του Παγγαίου και των Κεδρυλίων, 

αποτέλεσαν και αποτελούν πηγή ποικίλων µοτίβων τα οποία, παρ’ όλες τις σηµειούµενες 

αναπόφευκτες µεταβολές, παρακολουθούν τη ζωή στην εξέλιξή της. Στην Αν. Μακεδονία, 

ιδίως στις αποµονωµένες και χωρίς τουριστική κίνηση περιοχές της, διαφυλάσσονται πολλές 

εθιµικές εκδηλώσεις όπως είναι οι αγερµοί της άνοιξης, οι θίασοι µεταµφιεσµένων κτλ, καθώς 

και πολλά από τα τροπικά χαρακτηριστικά της ανατολικής µουσικής. 

 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

 Μακεδονικός κλέφτικος 

Είναι ένας από τους ωραιότερους Μακεδονικούς χορούς, που χορεύεται κυρίως στην περιοχή 

του Γιδά και έχει ρυθµό 2/4. 

Χορευτές και χορεύτριες σχηµατίζουν κύκλο ανοικτό µε µέτωπο προς το κέντρο. Τα πόδια σε 

στάση προσοχής. Λαβή καλαµατιανού ή από τους ώµους. Ο χορός αποτελείται από τρεις 

στροφές, κάθε µια από τις οποίες περιλαµβάνει τέσσερα βήµατα. 

Γκάιντα 

 Χορεύεται µε µικρές παραλλαγές σ’ όλη την Μακεδονία και κυρίως στη Φλώρινα, στα χωριά 

του Ρουµουλκιού (κάµπος Γιαννιτσών) και στη Νάουσα. Η ονοµασία του χορού οφείλεται 

µάλλον στο µουσικό όργανο που συνοδεύει το χορό. Είναι αντρικός χορός και αποτελείται από 

δύο µέρη: το αργό και το γρήγορο. Στο γρήγορο µέρος ο πρωτοχορευτής εκτελεί φιγούρες και 

µπορεί να κατευθύνει τον κύκλο σε διάφορους σχηµατισµούς. 

Καγκελευτός 

Χορεύεται στην Ιερισσό της Χαλκιδικής, από άνδρες και γυναίκες και αναπαριστά την σφαγή 

πάων από 400 κατοίκων από τους Τούρκους. Εξαιτίας της προσπάθειας των κατοίκων της 

Ιερισσού, να επαναστατήσουν οι Τούρκοι τους µετέφεραν όλους στην τοποθεσία «Μαύρο 

Αλώνι» και βάζοντάς τους να σχηµατίσουν µια αλυσίδα χορού τους αποκεφάλισαν. Για να 
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τιµήσουν τους νεκρούς οι κάτοικοι της Ιερισσού, χορεύουν µια φορά το χρόνο την τρίτη µέρα 

του Πάσχα, στην τοποθεσία εκείνη τον «καγκελευτό». 

 Νιζάµικος 

 Είναι ανδρικός χορός της Νάουσας και χορεύεται µε λαβή των χεριών από τις παλάµες µε 

λυγισµένους τους αγώνες. Η ονοµασία του οφείλεται στους Νιζάµηδες, Τούρκους οπλισµένους 

φοροεισπράκτορες τους οποίους οι Ναουσαίοι προσπαθούσαν να εξευµενίσουν µε το χορό αυτό 

και να γλιτώσουν το χαράτσι. Ο Νιζάµικος χορεύεται κάθε χρόνο στο καρναβάλι της Νάουσας 

µε την ονοµασία «Μπούλες και Γενίτσαροι».  

  

 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

 Στα τρία 

Χορός των Σαρακατσάνων της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε τετράσηµο ρυθµό 

Χορεύετε σε ανοιχτό κύκλο όπου οι άντρες και οι γυναίκες κρατιούνται από τις παλάµες µε 

λυγισµένους αγκώνες. Ο χορός συνοδεύεται µε τραγούδι. 

 Ευζωνικός  

Τύπος συρτού χορού σε εννιάσιµο ρυθµό. Χορεύετε σε ανοιχτό κύκλο από άνδρες και γυναίκες 

οι οποίοι, παλιότερα , τοποθετούνταν στον κύκλο µπροστά οι άνδρες και στην συνέχεια οι 

γυναίκες κατά ηλικίες, κάτι που σήµερα δεν τηρείται πλέον. Οι χορευτές πιάνονται από τις 

παλάµες µε τεντωµένα τα χέρια κάτω. Ο συγκεκριµένος χορός χορεύεται σε όλες τις 

περιστάσεις. 

 Χασάπικος ή Κασαπιά 

 Χορός  που συναντάµε σε όλη τη Θράκη και την Μακεδονία. Οι διάφορες µορφές που 

συναντάµε και στις δυο περιοχές δεν παρουσιάζουν διάφορες µεταξύ τους, είναι όλες σε δίσηµο 

ρυθµό άλλοτε µε τραγούδι και άλλοτε µε ενόργανη µουσική. Χορεύετε από άνδρες και 

γυναίκες οι οποίοι κρατιούνται από τους ωµούς. 

  Αντίπερα 

 Χορός των Βλάχων περιοχής Σερρών .Χορεύετε από άνδρες και γυναίκες. 

Το κράτηµα των χεριών είναι από τις παλάµες µε τεντωµένα τα χέρια κάτω οι άντρες και 

αγκαζέ οι γυναίκες . Χορεύετε µε συνοδεία τραγουδιού το οποίο τραγουδιέται αντιφωνικά , 

τραγουδούν ένα στοίχο οι άντρες και ένα οι γυναίκες. 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΣ 

Η  Ήπειρος είναι µια σχετικά µεγάλη ιστορική και γεωγραφική περιοχή της ∆υτικής Ελλάδας. 

Είναι η πιο ορεινή περιοχή της Ελλάδας αφού στο µεγαλύτερο µέρος της καλύπτεται από την 

οροσειρά της Πίνδου. Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας γνώρισε µεγάλη ακµή, µε σπουδαία 
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γεγονότα, σαν αυτά του µεγάλου πολέµου του Αλή πασά µε τους Σουλιώτες, τις αλλεπάλληλες 

επαναστάσεις ενάντια στον Οθωµανικό Ζυγό κτλ. 

Όλα αυτά τα γεγονότα ήταν φυσικό να επηρεάσουν το χαρακτήρα και την ζωή των Ηπειρωτών, 

πράγµα που φαίνεται σε κάθε τους κοινωνική εκδήλωση· τους έκαναν ανθρώπους πείσµονες 

και αποφασιστικούς, µε όρεξη για ζωή και κίνηση. Ως αποτέλεσµα, το τραγούδι και ο χορός, 

αποτέλεσαν αναπόσπαστα στοιχεία όλης σχεδόν της καθηµερινότητάς τους. Για παράδειγµα, η 

συµµετοχή όλων των κατοίκων του χωριού στον ανοιχτό κύκλο του χορού, ή στο  

«διπλοκάγκελο», πιασµένων χέρι – χέρι, συµβόλιζε και ταυτόχρονα ενίσχυε την συνοχή και την 

ενότητά τους ως µελών της ίδιας κοινότητας.  

 Γενικά πάντως η µορφολογία του εδάφους του κάθε τόπου, φαίνεται να παίζει ουσιαστικό 

ρόλο στην διαµόρφωση του ύφους των χορών που χορεύονται στον τόπο αυτό. Έτσι οι 

νησιώτικοι χοροί είναι περισσότερο πηδηχτοί, µε πιο πολύπλοκες κινήσεις των ποδιών και 

φέρνουν στο νου, µε τα συχνά τους σουσταρίσµατα, τον θαλασσινό κυµατισµό του Αιγαίου. 

Σε πολλές περιπτώσεις ο χορός αποτελούσε κριτήριο για την επιλογή του γαµπρού και της 

νύφης, ενώ η συµµετοχή µιας κοπέλας σ’ αυτόν ήταν δείγµα ότι έφτασε σε ηλικία γάµου και 

ήταν έτοιµοι να δεχθεί προτάσεις. 

Στους δηµόσιους αυτούς χορούς,, ο καθένας είχε την θέση του και η σειρά του ήταν απόλυτα  

προκαθορισµένη, µε βάση την κοινωνική θέση την ηλικία και το φύλο του χορευτή. Μόνο στο 

Ζαγόρι επιτρεπόταν  σε άνδρες και γυναίκες να αναµιγνύονται στο χορό και αυτό ήταν 

ασφαλώς αποτέλεσµα του ανώτερου µορφωτικού-οικονοµικού επιπέδου του οποίου 

απολάµβανε το χωριό. 

Όλοι οι ηπειρώτικοι παραδοσιακοί χοροί χορεύονται σε σχήµα  «ανοιχτού» κύκλου, µε 

εξαίρεση τον «καγκελάρη» του χωριού Παπαδάτες, ο οποίος έχει σχήµα λαβύρινθου και τον 

«χορό των κοριτσιών» του Μέτσοβου και της Μηλιάς ο οποίος έχει σχήµα «κλειστού» 

κύκλου.Κάποιοι από τους χορούς είχαν ιδιαίτερη χρήση, υπήρχαν για συγκεκριµένη γιορτή ή 

ώρα και συγκεκριµένους θεατές. Για παράδειγµα το «Πώς το τρίβουν το πιπέρι» χορευόταν 

µόνο από τους άνδρες, κυρίως στους γάµους, τις πρωινές ώρες όταν κάποιοι έρχονταν σε 

µεγάλο κέφι. Επίσης µπορεί να χορευόταν και στα καφενεία, υπό τις ίδιες συνθήκες, ποτέ όµως 

στο χοροστάσι, σε κοινή θέα, κατά την διάρκεια µεγάλων πανηγυρικών εκδηλώσεων. 

Αυτό που χαρακτηρίζει γενικά τους Ηπειρώτικους χορούς σε ότι αφορά το ύφος ήταν οι 

περιορισµένες και συγκρατηµένες κινήσεις. Ο τρόπος όµως εκτέλεσης διέφερε ανάµεσα στους 

άνδρες και τις γυναίκες.  Τα βήµατα των γυναικών ήταν πιο στρωτά και µικρά κι εκτελούνταν 

σ’ ολόκληρο το πέλµα, χωρίς ένταση, άρσεις, πηδήµατα και καθίσµατα. Λίκνισµα του σώµατος 

δεν συγχωρούνταν, ενώ το κεφάλι παρέµενε σκυµµένο ως ένδειξη σεµνότητας. Επίσης δεν 

υπήρχαν για τις γυναίκες περιθώρια αυτοσχεδιασµού και τα βήµατα έπρεπε να ακολουθούνται 

αυστηρά. Αντίθετα οι άνδρες χορευτές είχαν την άνεση να κινηθούν εντονότερα, να κάνουν 

µεγαλύτερα βήµατα µε αναπλάσεις και άρσεις. Επίσης το ελεύθερο δεξί χέρι του πρωτοχορευτή 



[25] 
 

µπορούσε να κινείται µπρος – πίσω, τεντωµένο ή λυγισµένο και να ακουµπάει στον αυχένα ή 

τη µέση του. Μια τέτοια κίνηση –φυσικά- ήταν αδιανόητη για τις γυναίκες. 

Ζαγορίσιος 

Χορεύονταν σε ανοιχτό κύκλο από άνδρες και γυναίκες. Η λαβή των χεριών ήταν από τις 

παλάµες µε λυγισµένους τους αγκώνες ή θηλυκωτά. Το χορευτικό του µοτίβο σχηµατιζόταν 

από 16 κινήσεις που επαναλαµβανόταν σ’ όλη την διάρκεια της µουσικής. Συνοδευόταν είτε 

από οργανική µουσική είτε µε µουσική και τραγούδι, όπως «ο Κωσταντάκης», η «Αλεξάνδρα» 

το «Πουλάκι» ή τη «Βεργινάδα» που έχει µεταφορική σηµασία και εννοεί τη λυγερόκορµη 

κόρη. Μετά το Ζαγορίσιο το γύριζαν συνήθως σε τσάµικο ή συρτό στα δύο. 

Βασίλ' αρχόντισσα 

Χορός ανοιχτού κύκλου που χορευόταν σε διπλοκάγκελο ή τριπλοκάγκελο, ανάλογα µε την 

περιοχή. Το τραγούδι αναφέρεται στην Βασίλω, κόρη του Νικολάκη Αβέρωφ από το Μέτσοβο, 

την οποία άρπαξαν οι κλέφτες για να την ανταλλάξουν µε τόσο χρυσάφι όσο ήταν το βάρος της. 

Στα Τζουµέρκα χορευόταν όπως ο Συγκαθιστός Συρράκου, ενώ στα Ζαγοροχώρια µε τις 

κινήσεις του Ζαγορίσιου συν 4 επιπλέον κινήσεις , που ήταν ίδιες µε τις 4 τελευταίες κινήσεις 

του Ζαγορίσιου προς τ’ αριστερά. 

Φυσούνι 

Κυκλικός χορός της Πρέβεζας που χορεύονταν 

κυρίως από γυναίκες, µε λαβή από τις παλάµες 

και λυγισµένους τους αγκώνες. Το όνοµά του το 

πήρε από κάποιον αέρα που φυσούσε στην 

περιοχή. Ο χορός αποτελείται από δύοκινητικά 

µοτίβα, οκτώ κινήσεων το καθένα, και µε µερικά 

επιτόπια βήµατα. Η µουσική του είναι πολύ 

χαρακτηριστική και θεωρείται από τις πιο ωραίες 

µελωδίες των Ελληνικών Παραδοσιακών χορών9. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί εδώ ότι η 

λαβή του χορού άλλαξε πρόσφατα σε λαβή από τους ώµους, και φαίνεται πως έπαιξε σ’ αυτό 

ρόλο η παρουσίασή του από διάφορα χορευτικά συγκροτήµατα. Στην εικόνα η κινητική 

ανάλυση των δύο µοτίβων. 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Η Θεσσαλία είναι το γεωγραφικό διαµέρισµα της ηπειρωτικής Ελλάδας, µεταξύ  Μακεδονίας, 

Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και  Αιγαίου πελάγους.  

Στη Θεσσαλία υπάγεται διοικητικά το συγκρότηµα των Βόρειων Σποράδων (εκτός της 

Σκύρου): δηλ. τα νησιά Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Πελαγονήσι κ.ά. µικρότερα. 

Η Θεσσαλία περικλείεται, από κάθε πλευρά της, από ψηλά, δασοσκέπαστα και απόκρηµνα 

βουνά, όπως ο Όλυµπος, το ψηλότερο ελληνικό βουνό. Είναι το "βουνό των βουνών", η 
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κατοικία των δώδεκα θεών της µυθολογίας. Ήταν το καταφύγιο των κλεφτών και των 

αρµατολών στα µαύρα χρόνια της τουρκοκρατίας και η δηµοτική µας ποίηση το ύµνησε µε τα 

ωραιότερα δηµοτικά τραγούδια. Απέναντί του υψώνεται η Όσσα ή Κίσαβος , έτσι 

τοποθετηµένο που νοµίζει κανείς πως τα δύο βουνά είναι έτοιµα για συµπλοκή ("ο Όλυµπος και 

ο Κίσαβος, τα δυο βουνά µαλώνουν", όπως λέει και το δηµοτικό τραγούδι). Νοτιότερα 

βρίσκεται το µαγευτικό Πήλιο κατάφυτο από οπωροφόρα και άλλα δέντρα. 

Το σηµαντικότερο βέβαια χαρακτηριστικό της Θεσσαλίας είναι ο κάµπος της.. Φαίνεται πως η 

απέραντη πεδιάδα της Θεσσαλίας ήταν παλιότερα µεγάλη λίµνη, που έπαθε καθίζηση από τους 

συνεχείς σεισµούς, τα νερά της διοχετεύτηκαν στο  Αιγαίο πέλαγος και αποξηράνθηκε.  

Παρ’ όλο που οι κάτοικοί της παρουσιάζουν ετερογένεια ως προς την προέλευση, 

(Βλαχόφωνοι, Χασιώτες, Σαρακατσάνοι, Καραγκούνηδες, Μικρασιάτες και Θρακιώτες 

πρόσφυγες), εντούτοις κατόρθωσαν να διατηρήσουν µια κοινή διάλεκτο και παράδοση. Ο 

Σαρακατσάνοι λοιπόν, χορεύουν κυρίως χορούς στα τρία, τσάµικους, καλαµατιανούς και 

χορούς του γάµου. Τα τραγούδια τους έχουν να κάνουν µε την ποιµενική τους ζωή και µε τα 

κατορθώµατα των κλεφτών µε τους οποίους ερχόταν σε επαφή κάθε θερινή περίοδο όταν 

µετακινούνταν µε τα κοπάδια τους στα χωριά των Αγράφων. 

Σηµαίνουσα αξία έχουν και οι τοπικοί χοροί της Αργιθέας, της νότιας ορεινής θεσσαλικής 

περιοχής. Εδώ οι χοροί είναι «κλειστοί», ένα είδος αργού τσάµικου µε βαριές κινήσεις όπου 

έχουµε σαφή επηρεασµό από Ηπειρωτικές επιδράσεις. 

Οι πηλιορείτικοι χοροί είναι ολοφάνερα επηρεασµένοι από τους ρυθµούς του Αιγαίου ενώ η 

περιοχή που συνορεύει µε την Μακεδονία διαµορφώνει κοινούς µ’ αυτήν ρυθµικούς, 

µουσικούς και χορευτικούς τύπους. Η θέση των χορευτών είναι κι εδώ αυστηρά καθορισµένοι 

από κοινωνικούς τύπους, ενώ πολλοί χοροί χορεύονται χωρίς οργανική συνοδεία. 

Καραγκούνα 

Ένας από τους κυριότερους χορούς της Θεσσαλίας, που χορεύεται όµως και σε 

άλλες περιοχές. Το τραγούδι της καραγκούνας είναι µια αναφορά κι ένας 

θαυµασµός στην αρχοντική καραγκούνικη γυναικεία φορεσιά, η οποία µαζί µ’ 

αυτή της σαρακατσάνας, αποτέλεσαν θέµατα µελέτης και έρευνας. Χορευτές 

και χορεύτριες σχηµατίζουν κύκλο ανοιχτό µε µέτωπο προς το κέντρο. 

Μπεράτι 

 Ανδρικός και γυναικείος χορός που συναντάται και στην Ήπειρο. Είναι χορός «συγκαθιστός», 

και χορευόταν συνήθως στους γάµους, όταν οι συγγενείς συνόδευαν τη νύφη και το γαµπρό 

στην εκκλησία. Γι’ αυτό και δεν έχει καθορισµένο σχήµα και διακρίνεται για την ελευθερία και 

την µεγάλη ποικιλία των βηµάτων του. Τα βήµατα του χορού είναι έξι και χορεύονται τρία 

δεξιά και τρία αριστερά ή και τα έξι προς τα εµπρός. Εντούτοις ο χορευτής είχε το περιθώριο 

να αυτοσχεδιάσει µε καθίσµατα, στροφές, χτυπήµατα κλπ. 
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Πηλιορείτικος 

Χορός της περιοχής του Πηλίου που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες. Κατά τη διάρκεια του 

χορού οι χορευτές σχηµατίζουν λαβύρινθο. 

Καγκέλι 

Χορεύεται στη Θεσσαλία και στην  Ήπειρο από άνδρες και γυναίκες. Είναι ελεύθερος πηδηχτός 

χορός στον οποίο οι χορευτές εκτελούν πολλές στροφές. Χορεύεται µε τα βήµατα του 

Καλαµατιανού, πάνω στα οποία γίνονται διάφορες φιγούρες. Η λαβή των χεριών είναι στην 

αρχή από τις παλάµες και πιασµένοι σε κύκλο τελείως κλειστό. Στη συνέχεια οι χορευτές 

γίνονται ζευγάρια και χορεύουν ελεύθερα µε πολλές φιγούρες. 

 Μαυροδερούλα µου 

Χορός από το ∆ρυµό Ελασσόνας. Έχει τη µορφή τσάµικου χορού που χορευόταν παλιά µόνο 

από άντρες µεταµφιεσµένους , την πρωτοχρονιά. Οι χορευτές κρατιούνται από τις παλάµες µε 

τεντωµένα τα χέρια κάτω, εκτός από τον πρώτο που έχει λυγισµένους τους αγκώνες . 

Χορεύεται µε συνοδεία  τραγουδιού και το χορευτικό µοτίβο περιλαµβάνει έξι κινήσεις. 

   

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 

Βρίσκεται στο νότιο τµήµα του καθαρά ηπειρωτικού κορµού της χώρας και αποτελεί την 

Κεντρική Ελλάδα ή Ρούµελη. 

Το έδαφός της είναι πολύ ορεινό. Το µεγαλύτερο τµήµα καλύπτεται από συγκρότηµα ψηλών 

και απόκρηµνων βουνών, που είναι συνήθως σκεπασµένα µε πανύψηλα έλατα, πεύκα και 

βελανιδιές. Τα πιο πολλά είναι διακλαδώσεις της οροσειράς της Πίνδου. 

Πολλά δηµοτικά τραγούδια υµνούν τη Ρούµελη. Μαζί µε την Πελοπόννησο, η Ρούµελη 

πρωτοστάτησε στον Αγώνα του 1821 επειδή οι συνθήκες εκεί ήταν πολύ ευνοϊκότερες. Οι 

κυριότεροι αγωνιστές της Στερεάς ήταν ο  Καραϊσκάκης, ο  Αθανάσιος ∆ιάκος, ο Οδυσσέας 

Ανδρούτσος, ο   Μακρής, ο  Μακρυγιάννης κ.ά. Αθάνατα θα µείνουν τα ονόµατα της  

Αλαµάνας, της Γραβιάς, της Αράχοβας.  

Η ιστορικότητα του χώρου διαφαίνεται και µέσα από τη θεµατική των κλέφτικων τραγουδιών 

της. Τα τραγούδια αυτά που διακρίνονται για τη λιτότητα και πυκνότητά τους εκφράζουν 

άµεσα τις σκληρές συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησε και έδρασε η κλεφτουριά.. Σε αντίθεση 

µε πολλές άλλες περιοχές της πατρίδας µας, η ∆υτ. Στερεά Ελλάδα, διατηρεί ακόµα και σήµερα 
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πολλές µορφές λαϊκού παραδοσιακού πολιτισµού, γεγονός που ενισχύεται και από τις ιδιαίτερες 

κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. 

Σύµφωνα µε το πατροπαράδοτο εθιµικό της Ρούµελης, ο τσάµικος θεωρείται ο χορός του 

µερακλή και τον καταξιώνει στην τοπική κοινωνία.. Για τον λόγο αυτό θα περιγράψουµε  τον 

χορό αυτόν ως χορό της Στερεάς. Το ύφος, το ήθος ακόµα και η µορφή σε πολλές περιπτώσεις 

των διάφορων χορευτικών ιδιωµάτων είναι παρόµοια µ’ αυτά που περιγράφηκαν και για την 

Ήπειρο στις προηγούµενες σελίδες. Κι αυτό δεν πρέπει να µας ξενίζει αν αναλογιστούµε τις 

οµοιότητες τόσο του τοπίου όσο και των συνθηκών. Κατά συνέπεια, η διαµόρφωση του 

χαρακτήρα των κατοίκων και των συνηθειών τους επιβάλλονταν σχεδόν «νοµοτελειακά» να 

είναι παρόµοια.. 

Η µόνη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας που διαφοροποιείται ως προς τα υφολογικά 

χαρακτηριστικά των χορών της, είναι η περιοχή των Μεγάρων. Αυτό οφείλεται στην 

παραθαλάσσια θέση τους, η οποία δηµιούργησε από πολύ νωρίς δυνατότητες εµπορικών και 

πολιτισµικών συνδιαλλαγών µε την Μ. Ασία, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Εδώ 

το κλίµα µεταλλάσσεται, ελαφραίνει, ο χορός γίνεται πιο πηδηχτός και το τσάµικο χάνει την 

αίγλη του. Στα Μέγαρα συναντώνται επίσης και χοροί προσαρµοσµένοι σε διαφορετικές 

εορτάσιµες ηµέρες, και είναι τόσο πλούσια περιοχή σε χορευτικές παραλλαγές, που µόνη της 

έχει να επιδείξει περισσότερους χορούς απ’ όλη την υπόλοιπη Στερεά. 

 Πάρα πολλά από τα τραγούδια της Στερεάς είναι ιστορικά και κατατάσσονται στα κλέφτικα. 

Αποδίδονται σε ελεύθερο ρυθµικό σχήµα και χαρακτηρίζονται σαν  καθιστικά ή της τάβλας. 

Τραγουδιούνται αντιφωνικά και σε πολλές περιπτώσεις προηγούνται των χορευτικών 

τραγουδιών, ενώ έχουν έντονο θρησκευτικό και πατριωτικό περιεχόµενο. 

Tσάµικος 

 Ανδρικός χορός, από τους πιο λεβέντικους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Θεωρείται 

όπως και ο Συρτός Καλαµατιανός, πανελλήνιος χορός γιατί χορεύεται στις περισσότερες 

περιοχές της Ελλάδας. Το όνοµά του το πήρε από την Τσαµουριά ή Τσάµικο της Ηπείρου. 

Λέγεται και «κλέφτικος 

γιατί χορευόταν από τους κλέφτες την εποχή της Τουρκοκρατίας. 

Συρτοκαλαµατιανός (Καγκέλι) 

Είναι χορός της Ανατολικής Ρούµελης και συνοδεύεται συνήθως από τα τραγούδια Τα Ρίτσα 

και η Κοντούλα. Το συρτοκαλαµατιανό αρχίζει µε ρυθµό καλαµατιανού σε αργό τέµπο και στη 

συνέχεια εξελίσσεται πιο γρήγορα και χορεύεται µε ταχύτερο ρυθµό. Είναι ο χορός που 

χορεύουν οι βλάχοι και οι τσελιγκάδες. 

Χατζηχρήστος 

∆ιµερής χορός της περιοχής των Μεγάρων που ξεκινά σε δίσηµο ρυθµό συρτού (2/4) και 

γυρίζει σε τρίσηµο ρυθµό τσάµικου. Τα δύο µοτίβα εναλλάσσονται συνέχεια στην πορεία της 

µελωδίας η οποία παίζεται µε τα νησιώτικα κυρίως όργανα, το βιολί και το λαούτο. Εκτός από 
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τον Χατζηχρήστο στα Μέγαρα συναντούµε επίσης και τους συρτούς Πιπίνι και Παπίρη σε 

δίσηµο ρυθµό, ενώ στο ρυθµό του καλαµατιανού χορεύεται ο χορός Λεπενιώτικο Κατζέλι. Ο 

τοπικός Καρσιλαµάς χορεύεται σε µέτρο 2+3+2+2 (εννεάσηµος ρυθµός).  

Κουλουριώτικος 

Μικτός χορός που χορεύεται στη Σαλαµίνα (Κούλουρη), από την οποία πήρε και το όνοµά του. 

Οι χορεύτριες και οι χορευτές σχηµατίζουν κύκλο ανοιχτό µε µέτωπο προς το κέντρο. Τα πόδια 

είναι σε στάση προσοχής ενώ τα χέρια συνδέονται µε τη λαβή του Καλαµατιανού ή σταυρωτά, 

δηλαδή το αριστερό χέρι του πρώτου χορευτή, τεντώνεται λοξά αριστερά, πάνω από το δεξί του 

δεύτερου, και συνδέεται µε την παλάµη του δεξιού χεριού του τρίτου προς τα αριστερά 

χορευτή. Με όµοιο τρόπο συνδέουν τα χέρια τους ο δεύτερος και ο τέταρτος, ο τρίτος και ο 

πέµπτος κ.ο.κ. Το δεξί χέρι του πρώτου συνδέεται µε το δεξί του δεύτερου και το αριστερό του 

τελευταίου µε το αριστερό του  προτελευταίου. 

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

Η Πελοπόννησος  ονοµάζεται και Μορέας ή Μοριάς. Μέχρι το 1893 που κόπηκε ο ισθµός της 

Κορίνθου, συνδεόταν µε τη Στερεά Ελλάδα µε µία λωρίδα ξηράς. 

 Η Πελοπόννησος είναι κυρίως ορεινή περιοχή, αφού τα δύο τρίτα σχεδόν της επιφάνειάς της 

καταλαµβάνονται από οροσειρές. Το πεδινό µέρος της  εκτείνεται κυρίως στα βόρεια και 

δυτικά παράλιά της. 

Παρά την µακραίωνη ιστορία της η Πελοπόννησος δεν έχει να επιδείξει πληθώρα 

παραδοσιακών χορών κι αυτό γιατί επικρατεί µια αντιφατική πολιτιστική πραγµατικότητα η 

οποία εκτείνεται από τη συντηρητικότητα κάποιων αποµονωµένων περιοχών µέχρι τον άκρο 

εκσυγχρονισµό. 

Καλαµατιανός 

Είναι ένας συρτός χορός που χορεύεται σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, διαφοροποιούµενος 

ελάχιστα, σε ότι αφορά το ύφος του και το ρυθµό. Το χορευτικό του µοτίβο απαρτίζεται από 12 

κινήσεις που χορεύονται συγχρόνως απ’ όλους τους χορευτές. και επαναλαµβάνονται σ’ όλη τη 

διάρκεια του χορού, στρωτά για τις γυναίκες και λίγο πιο πηδηχτά για τους άνδρες.  

Μόνο ο πρωτοχορευτής µπορεί να παραλλάζει τα βασικά βήµατα του χορού, συνήθως µε µια 

στροφή δεξιά. Ο συρτός φαίνεται πως προέρχεται από την αρχαία εποχή. Σχετικά µε την 

προέλευση της ονοµασίας του φαίνεται πως οφείλεται στα λόγια του τραγουδιού «σαν πας στην 

Καλαµάτα…» µε αναφορά στο µαντήλι, ιερό σύµβολο κάθε παραδοσιακής γαµήλιας τελετής. 

Τσακώνικος  

Είναι ένας πολύ γνωστός χορός που χορεύεται στην Τσακωνιά της Πελοποννήσου και 

αναφέρεται ως ο χορός που χόρεψε ο Θησέας. Οι διάφοροι σχεδιασµοί που γίνονται κατά την 

εκτέλεση, η σειρά των χορευτών εναλλάξ, το πιάσιµο απ’ τον βραχίονα, η χρησιµοποίηση 
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µαντηλιού από τον πρωτοχορευτή και την πρωτοχορεύτρια, καθώς και ο αρχαίος πεντάσηµος 

ρυθµός, έδωσαν αφορµή σε πολλούς µελετητές να εκφράσουν αυτή την άποψη. Τον 

παραλληλίζουν µε τον αρχαίο χορό «Γέρανο».  

Οι χορευτές πιάνονται ή µε τα χέρια «επί 

καρπώ» ή απλά από τις παλάµες. Μπορούν 

επίσης να κρατιούνται σφιχτά από το µπράτσο 

σαν να φοβούνται µήπως χάσει ο ένας τον 

άλλο. 

 Ο χορός γυρίζει κανονικά και σχηµατίζει φίδι 

που κουλουριάζει, ο δε πρωτοχορευτής, όταν 

θέλει να  ξεκουλουριάσει γυρίζει αµέσως δεξιά 

και µε την πλάτη στους υπόλοιπους. Όταν ξεκουλουριάσουν, είτε σταµατούν σε γραµµή, είτε 

κάνουν καµάρα οι δύο πρώτοι, για να περάσουν οι υπόλοιποι από κάτω, παρασταίνοντας έτσι 

την έξοδο από τον Λαβύρινθο. 

Αραχωβίτικος 

Ο χορός αυτός θεωρείται ότι έχει κάποια ιστορική σχέση µε τον οµώνυµο χορό που χορευόταν 

από παρθένες στην αρχαία πόλη Καρυές, που βρισκόταν στα σύνορα Αρκαδίας – Λακωνίας. 

οι κινήσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες και ο χορός που αποτελείται από δύο στροφές (χορευτικά 

µοτίβα) χορεύεται µόνο από γυναίκες ως εξής: 

Οι χορεύτριες σχηµατίζουν δύο χωριστούς οµόκεντρους ανοιχτούς κύκλους. Στον εσωτερικό 

µπαίνουν οι χαµηλότερες. Ο έξω κύκλος βρίσκεται κοντά στον εσωτερικό και στα διάκενά του. 

Οι χορεύτριές του, µε συγχρονισµένη, γρήγορη κίνηση,  περνούν τα χέρια τους, πάνω από τα 

κεφάλια των χορευτριών του µέσα κύκλου, τα κατεβάζουν συνδεµένα µπροστά από τη µέση 

τους και έτσι µετασχηµατίζονται σε ένα κύκλο. Οι πρώτες και οι τελευταίες χορεύτριες των δύο 

κύκλων συνδέουν τα χέρια τους. 

Τα βήµατα της πρώτης στροφής επαναλαµβάνονται συνολικά 4 φορές. Ταυτόχρονα µε το 

τελευταίο βήµα, οι χορεύτριες του έξω κύκλου υψώνουν γρήγορα και συγχρόνως τα χέρια τους 

πάνω από τα κεφάλια των χορευτριών του µέσα κύκλου, τα κατεβάζουν συνδεµένα επίσης, στο 

ύψος της δικής τους µέσης και έτσι επανέρχονται στους δύο αρχικούς οµόκεντρους κύκλους. 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΗΣΙΑ 
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ΑΙΓΑΙΟ 

Το Αιγαίο αποτέλεσε Ελληνικό χώρο αφ’ ότου οι Έλληνες υπερπηδώντας από νωρίς το εµπόδιο 

της θάλασσας µετακινήθηκαν κατά κύµατα προς την ανατολή για να εγκατασταθούν ως 

άποικοι στις Μικρασιατικές ακτές, αφήνοντας στα νησιά τα σηµάδια της διάβασης ή της 

εγκατάστασής τους. Η απαρχή της µουσικοχορευτικής ιστορίας του Αιγαίου χάνεται σε µυθικές 

θεωρήσεις, συνδεδεµένη µε την γέννηση του Απόλλωνα, του ∆ια, του Ορφέα και της Σαπφώς. 

Η πλούσια µουσική και χορευτική ζωή στο Αιγαίο της αρχαιότητας µαρτυριέται εκτός από τις 

γραπτές πηγές και από πλήθος αρχαιολογικών ευρηµάτων. 

Η σύγκλιση της Ανατολής και ∆ύσης στα νησιά του Αιγαίου, η πολιτιστική αντιπαράθεση 

αυτών των δύο κόσµων, η ιστορία, οι δυσκολίες και οι διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες 

διαµόρφωσαν µια µουσικοχορευτική κατηγορία εντελώς διαφορετική από αυτήν της υπόλοιπης 

Ελλάδας. 

Σε  γενικές γραµµές στο νησιωτικό Αιγαίο διακρίνονται ουσιαστικά δύο πολιτισµικές  ζώνες: Η 

µία περιλαµβάνει τα νησιά του Θρακικού πελάγους και του Ανατολικού Αιγαίου, όπου 

παρατηρείται έκδηλη η επίδραση της Ανατολής. 

Η άλλη περιλαµβάνει τα ∆ωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, που σε πολλές περιπτώσεις φέρνουν 

έκδηλα τα ίχνη της ∆ύσης. Επίσης υπάρχουν άλλες δύο νησιωτικές ενότητες που 

διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες. Η πρώτη είναι η περιοχή των  Β. Σποράδων, που 

παρέµειναν αµιγείς λόγω της αποµόνωσής τους και η δεύτερη είναι τα νησιά του 

Αργοσαρωνικού που έχουν δεχθεί επιδράσεις από την ηπειρωτική Ελλάδα. 

Οι χοροί του Αιγαίου είναι γενικά χοροί οµαδικοί, µε επικρατέστερο χορευτικό σχήµα αυτό του 

ανοικτού ή κλειστού κύκλου. Παράλληλα συναντάται η έννοια του χορευτικού ζευγαριού 

(αντρών µεταξύ τους ή γυναικών µεταξύ τους ή άντρα και γυναίκας) που χορεύει αντικριστά 

(καρσιλαµάδες ή ζεµπέκικο) ή ζευγαρωτά (µπάλοι), Επικρατέστεροι ρυθµοί αυτών των 

δίσηµων µέτρων  που αποδίδονται ζωηρά, γρήγορα, εύθυµα και σταθερά και αυτοί των 

εννεάσηµων µέτρων που αποδίδονται βαριά και αργά. 

 Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Αιγαιοπελαγίτικου νησιώτικου χώρου, είναι η «ελαφράδα» 

που παρατηρείται στην εκτέλεση των κινήσεων, η χρησιµοποίηση  του «σουσταρίσµατος» που 

γίνεται στα γόνατα, τα πηδήµατα των πρωτοχορευτών που γίνονται χαµηλά και παράλληλα 

προς το έδαφος και η γενικότερα παρατηρούµενη ποικιλία στην έκφραση. Αυτά όλα 

αντιπαρατίθενται προς το χορευτικό ύφος της στεριανής Ελλάδας, το οποίο χαρακτηρίζεται από 

βαρύτητα, δυναµικές στηρίξεις σε όλο το πέλµα, βήµατα σκληρά και έντονα µε µεγάλο 

άνοιγµα, αργές και βαριές ρυθµικές αγωγές, απότοµες στάσεις, βαθιά καθίσµατα, απότοµα 

άλµατα κάθετα προς το έδαφος. 

Όπως είναι φυσικό όµως κι εδώ έχουµε διαφοροποιήσεις από νησί σε νησί, ακόµα και από 

χωριό σε χωριό του ίδιου νησιού. Έτσι για παράδειγµα µπορούµε να αναφερθούµε στη «βαριά 
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και αυστηρή» σούστα της Καρπάθου, στην «ανάλαφρη και πηδηχτή» σούστα της Ρόδου, στην 

αντικριστή «ήρεµη» σούστα της Σύµης και ούτω καθεξής. 

Ακολουθεί η περιγραφή ορισµένων µόνο χορών από το πλούσιο Αιγαιοπελαγίτικο ρεπερτόριο, 

αφού  λόγω χώρου είναι πολύ δύσκολη ακόµη και η ονοµαστική τους αναφορά. 

Ικαριώτικος 

Ο Ικαριώτικος προέρχεται από την Ικαρία και χορεύεται σε όλα τα νησιά του κεντρικού 

Αιγαίου. Χορεύεται από άντρες και γυναίκες µε λαβή κυρίως από τους ώµους. Στο πρώτο 

µέρος έχουµε περπατητά βήµατα, ενώ στο δεύτερο που ζωντανεύει ο ρυθµός έχουµε γρήγορα 

βήµατα και κινητικότητα τόσο των ποδιών όσο και του σώµατος. Το πιο γνωστό τραγούδι που 

συνοδεύει τον Ικαριώτικο, λέγεται «Η αγάπη µου στην Ικαριά», σε στίχους και µουσική του 

Γιώργου Κονιτόπουλου. Μάλιστα στον δίσκο του 1975, αναφέρεται ως συρτό. Ο πραγµατικός 

όµως Ικαριώτικος (ή Καριώτικος όπως λέγεται στην Ικαρία), όπως υποστηρίζουν οι ντόπιοι, 

δεν έχει σχέση µε τον Ικαριώτικο που όλοι γνωρίζουµε. 

Μπάλος Κυκλάδων 

Ο µπάλος είναι νησιώτικος αντικρυστός χορός. Πρόκειται για ένα χορό παντοµίµας που 

εκφράζει την ερωτική έλξη, γι’ αυτό και είναι ένας χορός χωρίς απότοµες κινήσεις, ενώ 

υπάρχει αρκετή ελευθερία όσο αφορά τόσο στις κινήσεις όσο και στις φιγούρες. Είναι 

δηµοτικός χορός που δέχτηκε δυτικές επιδράσεις στα χρόνια της φραγκοκρατίας. Οι κινήσεις 

του χορού είναι κοµψές και οι δύο χορευτές κρατούν µαντήλια. Ο καβαλιέρος κάνει διάφορες 

φιγούρες προσπαθώντας να εντυπωσιάσει τη ντάµα του, ενώ εκείνη τον αποφεύγει κάνοντας 

νάζια. 

Πηδηχτός-Ρόδου 

Ο πηδηχτός Ρόδου είναι µικτός κυκλικός χορός που χορεύεται στη Ρόδο αλλά και σε άλλα 

γειτονικά νησιά µε µικροπαραλλαγές. Ο χορός παρουσιάζει οµοιότητα µε τον Χανιώτικο 

συρτό. 

Είναι χορός που χορεύεται σε όλες τις περιστάσεις . 

Βλάχα-Νάξου 

Η Βλάχα είναι χορός κυκλικός και χορεύεται από άντρες και γυναίκες µε λαβή από τους ώµους. 

Χορευόταν κυρίως την εποχή των Αποκριών και το όνοµά της το πήρε µάλλον από ένα 

τραγούδι γνωστό πανελληνίως : «Στην κεντηµένη σου ποδιά, βρε βλάχα, βλάχα, βλαχοπούλα κι 

αρβανιτοπούλα», οι εναλλαγές στο σκοπό του οποίου 

αναλογούσαν µε τον υπάρχων σκοπό που παιζόταν στα χωριά. 

 

 

 

ΚΡΗΤΗ 
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Το νοτιότερο και µεγαλύτερο ελληνικό νησί και ένα από τα µεγαλύτερα της Μεσογείου.  

Βρίσκεται. Η Κρήτη είναι νησί πολύ ορεινό ενώ οι σηµαντικότερες πεδιάδες βρίσκονται στη Β. 

Κρήτη.  

 Ο Μινωικός απόηχος των Κρητικών ορχήσεων φτάνει µέχρι σήµερα, µε την παράδοση που 

φέρει τη Ρέα ως τη µεγάλη µητέρα- Θεά που πρωτοδίδαξε την ορχηστική τέχνη στους 

Κουρήτες για να καλύψουν τα κλάµατα του νεογέννητου ∆ία. Ο χορός λοιπόν από τα 

πανάρχαια χρόνια έχει µπει βαθιά ση ζωή του Κρητικού, οποίος χορεύοντας δείχνει την 

αντρειοσύνη του και την παλικαριά του. Οι Κρητικοί δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία να 

«στελιώσουν» ένα χορό, σε όλες τις εορταστικές περιστάσεις.  

 Εντούτοις, παρ’ όλο που το χορευτικό ρεπερτόριο των Κρητών είναι πλούσιο, χοροί όπως ο 

απανωµερίτης, το µικρό µικράκι, ο αγκαλιαστός, ο ζερβόδεξος, ο πριµνιανός, έχουν 

παραµεριστεί λόγω της εξέλιξης. ∆ιατηρούνται όµως και χορεύονται οι παρακάτω χοροί. 

Σούστα, συρτός, πεντοζάλης, σιγανός και καστρινός ή µαλεβιζιώτης ή πηδηχτός. 

 Παρ’ όλο που όλοι οι κρητικοί χοροί χορεύονται σ’ ολόκληρο το νησί, υπάρχει µια άγραφη 

παράδοση που τους κατατάσσει κατά επαρχίες. Έτσι ο συρτός θεωρείται χορός της ∆. Κρήτης 

(Ν.Χανίων), η σούστα της Κεντρικής  και ∆υτικής (Ν. Ρεθύµνου, Ν Ηρακλείου, ο µαλεβιζιώτης 

της Κεντρικής (Ν.Ηρακλείου) και ο πεντοζάλης της Ανατολικής Κρήτης(Ν. Λασιθίου). 

Ο πιο διαδεδοµένος χορός του νησιού είναι ο συρτός, ή χανιώτικος, ή χανιώτης. Συχνά του 

δίνουν κι άλλους χαρακτηρισµούς, εννοώντας τις ιδιόµορφες τοπικές µελωδίες της κάθε 

περιοχής µε ασήµαντες κινητικές διαφορές και πάντα τονισµένες στον ίδιο δίσηµο ρυθµό. 

 

Συρτός (Χανιώτικος) 

 Χορεύεται σε όλη την Κρήτη,σε δίσηµο ρυθµό µε µερικές διαφορές από περιοχή σε περιοχή σε 

ότι αφορά την κίνηση. Είναι χορός που χορεύεται σε όλες τις περιστάσεις και περισσότερο από 

όλους τους άλλους.   

Πεντοζάλι 

 Ζωηρός πηδηχτός χορός που χορεύεται σε όλη την Κρήτη. Παλιά χορεύονταν µόνο από άντρες 

ενώ σήµερα τον χορεύουν και γυναίκες .πιανόταν ανακατεµένοι, σε ανοιχτό κύκλο, από τους 

ωµούς. Οι γυναίκες δεν συνηθίζετε να πιάνουν πρώτες το χορό 

  

Μαλεβιζιώτης 
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Χορεύεται σε όλη τη Κρήτη από άνδρες και γυναίκες οι οποίοι πιάνονται ανακατεµένοι, σε 

ανοιχτό κύκλο ακόµα από τις παλάµες και λυγισµένους αγκώνες. Είναι ο παλαιότερος χορός 

της Κρήτης και κατέχει τα πρωτεία στην κρητική  χορογραφία.  

Σούστα 

Το όνοµα του το πήρε από το σουστάρισµα των ποδιών. Ο χορός της Σούστας πολυχορεύεται 

στο νοµό Ρεθύµνου αλλά και σε ολόκληρη τη Κρήτη.  

 

Αντικριστός  

Ερωτικός χορός της Κρήτης που χορεύεται κατά ζευγάρια (άντρας µε γυναίκα), εξωτερικεύει 

την ερωτική ευαισθησία του Κρητικού. Θεωρείται ερωτικός χορός από τις κινήσεις των 

χορευτών που έχουν ένα παιχνιδιάρικο χαρακτήρα και χαριτωµένους βηµατισµού, όσο και από 

τις απαλές κινήσεις των χεριών. Αποτελείται από τρία σεµνά, πυκνά και χαρούµενα βήµατα σε 

γρήγορη επανάληψη. Οι φιγούρες εκτελούνται από το κάθε ζευγάρι αυθόρµητα και όχι µε 

κάποια συγκεκριµένη και καθορισµένη σειρά µεταξύ τους. Είναι ο χορός της αγάπης. 

Σιγανός 

Χορός αργός, βραδυκίνητος. Χαρακτηρίζεται από το ότι σε αυτόν τραγουδούν µαντινάδες, 

δεκαπεντασύλλαβα δίστιχα. Οι χορευτές ακόµη κι αν δεν έχουν τα ανάλογα φωνητικά 

χαρίσµατα να εκφραστούν στο τραγούδι αρχίζουν ο καθένας µε τη σειρά του να τραγουδάει το 

δικό του δίστιχο (µαντινάδα). Η µαντινάδα λέγεται στο χορό από έναν τραγουδιστή και την 

επαναλαµβάνουν οι υπόλοιποι. Συνοδεύεται πάντοτε από λύρα, ο οποίος λυράρης συνήθως 

στέκεται στη µέση του κύκλου. Στον Σιγανό συναντάµε τις εξής παραλλαγές: - Το Σιγανό µε τα 

οκτώ βήµατα, που συνηθίζεται στο Ρέθυµνο. - Το Σιγανό µε τα πέντε βήµατα που χορεύεται σε 

όλη την Κρήτη. Η διαφορά τους είναι µόνο στα βήµατα, ο ρυθµός και η µουσική είναι η ίδια. 

Οι χορευτές πιάνονται χέρι-χέρι σε θέση λαβής. 

 

 

 

 

ΙΟΝΙΟ 
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Επτάνησα ή Ιόνια νησιά ονοµάζεται το συγκρότηµα νησιών στα δυτικά της ηπειρωτικής 

Ελλάδας, στο Ιόνιο πέλαγος, που περιλαµβάνει τα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά,  

Ιθάκη, Ζάκυνθο, Παξούς και Κύθηρα.  

Ο επτανησιακός πολιτισµός, κάτω από την επίδραση κατακτητών µε πολιτιστικό επίπεδο 

ανώτερο από των Τούρκων κατακτητών της υπόλοιπης Ελλάδας, δεν ανακόπηκε ούτε στιγµή. 

Αντίθετα γνώρισε ακµή την ώρα που το τουρκοκρατούµενο έθνος βρισκόταν κάτω από πυκνό 

σκότος αµάθειας. Ο πολιτισµός αυτός αποτυπώθηκε κυρίως στην επτανησιακή λογοτεχνία, 

ζωγραφική και µουσική. 

 Η δυτική και κυρίως η ιταλική επίδραση επηρέασε και τη µουσική ανάπτυξη των Επτανήσων. 

Η επτανησιακή καντάδα, που διαφέρει τελείως από τα δηµοτικά τραγούδια της υπόλοιπης 

Ελλάδας, χρωστά τη δοµή της µελωδίας της στις ιταλικές επιδράσεις. Και σε µια εποχή, που 

στην τουρκοκρατούµενη Ελλάδα ήταν ανύπαρκτη κάθε µουσική δραστηριότητα, εδώ 

εµφανίστηκε η πρώτη ελληνική έντεχνη µουσική και δηµιούργησε παράδοση, πάνω στην οποία 

στηρίχτηκε αργότερα η νεοελληνική µουσική. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της επτανησιακής 

σχολής ήταν ο Νικόλαος Μάντζαρος, που µελοποίησε τον Ύµνο εις την Ελευθερία του   ∆. 

Σολωµού, ο Σπύρος Σαµάρας, ο Παύλος Καρρέρ και ο Σπύρος Ξύνδας. 

 Η έκπληξη στα Επτάνησα είναι η Λευκάδα που η µουσική και οι χοροί της είναι επηρεασµένα 

από την γειτνίασή της µε την Ήπειρο. Βασικότεροι χοροί της είναι ο συρτός, ο τσάµικος, χοροί 

τύπου στα τρία, ο σταυρωτός,  ο τοπικός µπάλλος  και γενικά διµερείς χοροί µε το πρώτο µέρος 

τους δοµηµένο σε ρυθµό 4/8 και το δεύτερο στα 2/4 και σε γοργότερο τέµπο. 

Η Κέρκυρα είναι το νησί που δέχτηκε σε µεγαλύτερο βαθµό τη δυτική επίδραση. Οι χοροί της – 

ως επί το πλείστον  γυναικείοι – συρτοί και κυκλικοί παίρνουν το όνοµά τους από τον τόπο 

προέλευσης τους  ή από το τραγούδι που τους συνοδεύει. 

 Η Ζάκυνθος νησί µε πλούσια µουσική και χορευτική παράδοση, φέρνει έκδηλες συνάφειες µε 

το δυτικό πολιτισµό εξαιτίας της γειτνίασης µε την Ιταλία και των αντίστοιχων κατοχών από 

τους Βενετσιάνους, τους Γάλλους και τους Άγγλους. Τα τραγούδια της ονοµάζονται «αρέκιες» 

και έχουν τις ρίζες τους στην Αρχαία και Βυζαντινή Ελλάδα. Τα αγροτικά της τραγούδια σε 

γρήγορο ρυθµό και χορεύονται µε τους αντιστοίχους λαϊκούς χορούς.  

 Παρ’ όλο που η Ζάκυνθος στη Χώρα, δέχτηκε τις πολιτιστικές επιδράσεις της ∆ύσης, όπως 

π.χ. την καντάδα στο τραγούδι της, τις καντρίλιες, το βαλς, την πόλκα και τη µαζούρκα στους 

χορούς της, στα ορεινά χωριά της διατηρήθηκαν οι παραδοσιακές µορφές του πολιτισµού της. 

Σ’ αυτό βοήθησε και η κατώτερη κοινωνική τάξη (ποπολάροι) από τις τρεις του νησιού, της 

οποίας µορφή ψυχαγωγίας και δεσµός συνοχής και επικοινωνίας αποτελούσε πάντα η ντόπια 

λαϊκή µουσικο-χορευτική  παράδοση. 

Χαρακτηριστικότεροι χοροί της είναι ο συρτός Ζακυνθινός, που χορεύεται απλούστερα στα 

ορεινά και πιο σύνθετα στα πεδινά µέρη του νησιού, η άµοιρη, κυκλικός µιµητικός και 

σατυρικός χορός οποίος εντάσσεται στα δρώµενα της αποκριάς παράλληλα µε τις  «οµιλίες», 
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τις µοναδικές αυτές Ζακυνθινές θεατρικές παραστάσεις. Άλλος χορός είναι ο σταυρωτός, µια 

παραλλαγή του Ζακυνθινού  Συρτού, ο κυνηγός, ο µεγάλος Ζακυνθινός ή γέρανος, χορός 

ιδιαίτερα των ψηλών κοινωνικών τάξεων και ο  Γιαργητός, ανδρικός χορός των χωρικών ο 

οποίος υπάγεται στα δρώµενα Στη συνέχεια ακολουθεί ένα µικρό δείγµα των χορών του Ιονίου, 

που συµπληρώνουν την µικρή αυτή περιδιάβαση στην Ελλάδα, τους ρυθµούς και τις µουσικές 

της. 

Κερκυραϊκός 

Ο χορός λέγεται και ρούγα, από τα λόγια του τραγουδιού που τον συνοδεύει. Χορεύεται σε 

ζευγάρια που έχουν µέτωπο προς τη φορά του χορού. Μπορεί επίσης να αρχίσει από απλό 

κύκλο και να µετασχηµατιστεί σε ζευγάρια. Τα πόδια είναι στην προσοχή. Τα ζευγάρια 

συνδέουν το µέσα χέρι τους µε λαβή Καλαµατιανού κα το φέρνουν λυγισµένο στο ύψος και 

κοντά στον ώµο. Το άλλο χέρι το τοποθετούν σε µεσολαβή. Μπροστά από τα ζευγάρια και σε 

απόσταση 2-3 µέτρων µπαίνει ο πρωτοχορευτής ή ζευγάρι πρωτοχορευτών µε την πλάτη προς 

τη φορά του χορού. 

Συρτός Κεφαλονιάς 

 Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στην Κεφαλονιά µε λαβή των χεριών από τις παλάµες 

τεντωµένα κάτω, ή από τις παλάµες και λυγισµένα στους αγκώνες. 

Άη Γιώργης 

 Χορεύεται στην Κέρκυρα από γυναίκες που κρατούν µεγάλα µαντήλια, τα οποία µετακινούν 

δεξιά και αριστερά όταν σταυρώνουν αντίστοιχα τα πόδια. Οφείλει την ονοµασία του στα λόγια 

του τραγουδιού τα οποία τον συνοδεύουν: 

« Κάτω στον Άη Γιώργη στο κρύο το νερό 

σκοτώσαν τον Γιαννάκη τον ακριβό υιό…» 

Όλα τα βήµατα είναι ισόχρονα και η λαβή είναι από τις παλάµες µε τα χέρια τεντωµένα κάτω. 

Μηλιά 

Γυναικείος χορός που σήµερα έχει καθιερωθεί να χορεύεται και από άνδρες. Είναι ο 

αντιπροσωπευτικός χορός της Λευκάδας και έχει πάρει το όνοµά του από τα λόγια του 

τραγουδιού µε το οποίο χορεύεται. 

Είναι ο χορός που συνηθίζεται να χορεύεται σε ώρες χαράς και κεφιού. Τα παλιότερα χρόνια 

χορεύονταν σε κάθε γάµο και µάλιστα πολλές φορές χωρίς να συνοδεύεται από µουσικά 

όργανα αλλά µόνο από το τραγούδι των ίδιων των χορευτών. 

 

 

 

 

ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
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O χορός είναι έκφραση, κίνηση, ρυθµός και τέχνη... είναι τρόπος ζωής. Γι' αυτό και δεν 

αντιµετωπίζεται µόνο σαν βήµατα και φιγούρες, αλλά σαν ένας ζωντανός οργανισµός, µε δική 

του ζωή και ιστορία. 

 Kάθε χορός αποτελεί εξέλιξη ή συγχώνευση ενός ή περισσότερων παλαιότερων χορών, είτε 

από την ίδια γεωγραφική περιοχή, είτε - ειδικά τα τελευταία 150 χρόνια - από δύο διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές. 

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει χορευτική ιστορία που ξεκινάει πριν από 3.000 χρόνια. 

Ελληνικοί χοροί όπως το Χασάπικο, αποτελούν εξέλιξη πολύ παλιότερων χορών µε ρίζες από 

το 330 π.Χ. Αυτή η µακρόχρονη ιστορία γέννησε εκατοντάδες χορούς - σήµερα σώζονται 

καταγραφές τετρακοσίων διαφορετικών χορών µε τις παραλλαγές τους. 

Αντίθετα, στην υπόλοιπη Ευρώπη µόλις τον 12ο αιώνα - και ειδικά στη Γαλλία και την Ιταλία - 

άρχισε ο χορός να αποτελεί µέσο έκφρασης όπως τον γνωρίζουµε σήµερα. Αµέσως µετά την 

Αναγέννηση, γύρω στα µέσα του 17ου αιώνα ο χορός στην Ευρώπη αποτέλεσε αντικείµενο 

απόδειξης κοινωνικής και οικονοµικής καταξίωσης καθώς οι λαϊκοί και παραδοσιακοί χοροί 

χορεύονταν στους δρόµους και τις πλατείες ενώ οι αριστοκρατικοί και εκλεπτυσµένοι χοροί 

(εξέλιξη των οποίων αποτελούν ορισµένοι σηµερινοί Ευρωπαϊκοί χοροί) χορεύονταν στις αυλές 

των µοναρχών ή σε αίθουσες και σε θέατρα που προορίζονταν για τις ανώτερες τάξεις. 

Με την είσοδο του 20ου αιώνα, ένας ολοένα αυξανόµενος αριθµός χορών - µεγάλο µέρος των 

οποίων προέρχονταν από την Λατινική Αµερική (χοροί Latin) - άρχισε να γίνεται δηµοφιλής 

στα µεσαία κοινωνικά στρώµατα, µε αποτέλεσµα να απλοποιηθούν οι βηµατισµοί των πλέον 

δηµοφιλών χορών, ενώ παράλληλα γεννήθηκαν νέα είδη χορών είτε από τη σύνθεση και 

απλοποίηση βηµάτων δύο παλιότερων χορών, είτε από την αποδοχή από το κοινό της δουλειάς 

ορισµένων χορογράφων, οι οποίοι καθιέρωσαν νέους χορούς µε συγκεκριµένα βήµατα. 

Παράλληλα ένα νέο ρεύµα έκανε την εµφάνισή του λίγο µετά την πρώτη δεκαετία του 20ου 

αιώνα. Ο ελεύθερος χορός (jazz) αποτελεί σήµερα την απόλυτη έκφραση του χορευτή - που 

παράλληλα είναι και χορογράφος. Ο ελεύθερος χορός δεν υπακούει σε συγκεκριµένη 

βηµατολογία µε αποτέλεσµα ο ρυθµός να αναβλύζει από τον ίδιο το χορό και όχι το αντίθετο, 

όπως συµβαίνει µε τα υπόλοιπα είδη χορού. 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

Waltz 

Το waltz - που αποτελεί τη βάση των περισσότερων σύγχρονων 

Ευρωπαϊκών χορών - είχε αρχίσει να γίνεται δηµοφιλές από τα µέσα 

του 18ου αιώνα. Γύρω στο 1780, το waltz είχε γίνει ο πιο δηµοφιλής 

χορός στη Βιέννη, πόλη από την οποία πήρε και το όνοµά του το 



[38] 
 

θεωρούµενο «αυθεντικό» waltz. Αργότερα, και καθώς το waltz γινόταν δηµοφιλές σε όλο και 

περισσότερες χώρες, αναπτύχθηκαν διάφορα βηµατολόγια για διαφορετικούς ρυθµούς, ενώ δεν 

ήταν σπάνιο το φαινόµενο πολλοί χοροί (όπως π.χ. η polka) να αναπτύξουν στυλ που 

περιλάµβαναν είτε βήµατα είτε ρυθµό από waltz. Χορεύοντας το σε µουσικό χρόνο 3/4 , το 

Waltz χαρακτηρίζεται από µια χαριτωµένη άρση και πτώση του σώµατος που δίνει την αίσθηση 

της διαρκούς ροής στο πάτωµα και το κατατάσσει στον πιο κοµψό χορό στην κατηγορία των 

smooth. 

 

Tango 

 

Το tango (ή «ballroom tango», που αποτελεί εξέλιξη του Argentine 

Tango) πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας 

του 1900, από Αργεντινούς χορευτές και ορχήστρες, όπου γρήγορα 

έγινε µόδα. Ακολούθησαν το Λονδίνο, το Βερολίνο και πολλές άλλες 

Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ το 1913 είχε κατακτήσει φανατικό κοινό από τη Νέα Υόρκη 

µέχρι το Όσλο. 

Αποτέλεσµα της τόσο γρήγορης επέκτασής του, ήταν η δηµιουργία πολλών διαφορετικών στυλ 

tango, µε αρκετές διαφοροποιήσεις από το γνήσιο Argentine Tango (από τα πλέον ασυνήθιστα 

είναι το Φινλανδικό και το Κινέζικο). Το tango έγινε για τον κοινωνικό χορευτή ένας χορός 

«must». 

Η εκµάθηση του δραµατικού tango είναι συναρπαστική και αυξάνει τις δυναµικές του χορού, 

τη δηµιουργικότητα και την κοµψότητα. 

 

Foxtrot  

Το foxtrot πήρε το όνοµά του από το δηµιουργό του, τον ηθοποιό και χορευτή 

Arthur Fox, ο οποίος τον καιρό που εργαζόταν στο µπαλέτο Ziegfried Follies 

(1913) δεν είχε καταφέρει να βρει παρτενέρ που να µπορεί να χορέψει σωστά 

τα διπλά βήµατα της χορογραφίας του. Έτσι λοιπόν άλλάξε τη χορογραφία 

προσθέτοντας δύο ασταθή βήµατα (trots). 

Αργότερα, ο χορευτής και χορογράφος Arthur Murray τυποποίησε το foxtrot 

δηµοσιεύοντας το βηµατολόγιό του. Τα χαρακτηριστικά του είναι η απαλή κίνηση και η 

αίσθηση της ροής στο πάτωµα µε απόλυτο έλεγχο του σώµατος, κάτι που οι περισσότεροι 

χορευτές επιδιώκουν. 

Τέλος στη γρηγορότερη µορφή , το Foxtrot δίνει τόπο στην ταχύτερη παραλλαγή του, το 

"Quickstep". 
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Quickstep 

Το quickstep εµφανίστηκε στη δεκαετία του 1920, συνδυάζοντας 

στοιχεία τόσο από το foxtrot όσο και από το charleston. Στη σηµερινή 

του µορφή, το quickstep είναι ένας πολύ ζωντανός και γρήγορος χορός, 

καθώς περιλαµβάνει πάρα πολλά πολύ γρήγορα βήµατα (σε ρυθµό 1/8 ή 

και γρηγορότερα) όταν παλιότερα ο γρήγορος βηµατισµός ήταν σε 

ρυθµό 2/4. 

 

 

LATIN ΧΟΡΟΙ 

 

Με τον όρο «Χοροί Latin» αναφερόµαστε σε µια πλειάδα χορών της Λατινικής Αµερικής ή 

χορών που το στυλ τους µοιάζει µε αυτό των χορών της Λατινικής Αµερικής. 

Οι Latin χοροί χορεύονται συνήθως σε ζευγάρια, είναι σε πιο γρήγορο ρυθµό από τους 

Ευρωπαϊκούς χορούς, είναι περισσότερο αισθησιακοί και δίνουν µεγαλύτερο βάρος στη σωστή 

ρυθµική έκφραση. 

Οι Latin χοροί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς του International Style, που 

περιλαµβάνει Cha cha, Rumba, Samba, Paso Doble και Jive (όπου οι δύο τελευταίοι χοροί στην 

πραγµατικότητα δεν έχουν καταγωγή από τη Λατινική Αµερική) και στο American Style, που 

περιλαµβάνει Cha cha, Rumba, Samba, Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Cumbia και Bolero. 

Το Tango Argentino - ίσως ο πιο δηµοφιλής χορός από τη Λατινική Αµερική - παρά την κοινή 

γεωγραφική καταγωγή µε τους Latin χορούς, έχει σηµαντικές διαφορές στα βήµατα και το στυλ 

µε τους υπόλοιπους χορούς της περιοχής. 

 

Cha-cha 

Η ιστορία του Cha-cha ξεκινάει το 1952 από τον Pierre Lavalle, ιδρυτή του 

τµήµατος Latin χορών του I.S.T.D., ο οποίος ανακάλυψε αυτό το Κουβανέζικο 

στυλ του Mambo (ή Rumba κατά άλλους) και το έφερε στην Ευρώπη. Το λεγόµενο «chasse» 

και κατ' επέκταση η ονοµασία cha cha προήλθε απο τον ήχο των παπουτσιών στο πάτωµα κατά 

τη εκτέλεση του βήµατος. 

Ζωντανός και διασκεδαστικός χορός µε ένταση στην «κουβανέζικη κίνηση» (κίνηση λεκάνης) 

έγινε γρήγορα γνωστός και κατέκτησε το κοινό 
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Rumba 

Η Rumba είναι ένας χορός που έχει την καταγωγή του στην Κούβα. Έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλής 

γύρω στο 1890 στην Αβάνα. Η σηµερινή του µορφή παραµένει από τα µέσα της 

δεκαετίας του 1940, µετά από τη συγχώνευση των δύο βασικότερων τύπων της 

Rumba (του Danz&#243;n και του Son Montuno) σε ένα ενιαίο στυλ. 

Η Rumba θεωρείται από τους πιο ερωτικούς χορούς, όχι µόνο επειδή αναδεικνύει θαυµάσια τις 

γραµµές του γυναικείου σώµατος, αλλά και λόγω του ρυθµού, των κινήσεων και του 

συναισθήµατος που αποπνέουν οι χορευτές. ∆εν είναι τυχαίο λοιπόν που το άλλο όνοµα της 

Rumba είναι «ο χορός του έρωτα». Είναι µή προοδευτικός χορός δηλαδή χορεύεται στατικά και 

όχι σε γραµµή χορού. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι η συνεχόµενη κουβανέζικη κίνηση 

(κίνηση στους γοφούς ) σε ρυθµό 4/4. 

 

Bolero 

Το Bolero ξεκίνησε από την Ισπανία στα τέλη του 18ου αιώνα και µεταφέρθηκε 

σύντοµα στις Ισπανικές αποικίες της Κούβας και του Μεξικού. Η βασική του 

διαφορά µε τη rumba βρίσκεται στο tempo του ρυθµού. 

Ο ρυθµός του είναι µόνο 96 κτύπους το λεπτό,σε χρόνο 4/4. 

Για τους θεατές είναι συχνά δύσκολο να διακρίνουν το bolero από τη Rumba. 

Πάντως και οι 2 αυτοί Latin χοροί σίγουρα δεν αφήνουν κανέναν , θεατές και χορευτές , 

ασυγκίνητους. 

 

Samba 

Η Samba είναι ένας ζωντανός ρυθµικός χορός από τη Βραζιλία, και άρχισε να 

γίνεται γνωστός µε την εµφάνιση της οµόνυµης µουσικής στα τέλη του 19ου 

αιώνα. Στην πραγµατικότητα, η Samba δεν είναι ένας χορός αλλά µια οµάδα 

χορών της Βραζιλίας µε κάποια κοινά χαρακτηριστικά, µε αποτέλεσµα να µην 

υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο στυλ Samba που να θεωρείται µε βεβαιότητα. Το 

χαρακτηριστικό λύγισµα και τέντωµα των γονάτων καθώς και οι κυκλικές κινήσεις στη λεκάνη 

σε συνδυασµό µε την ταχύτητα των βηµάτων κατατάσσουν την Samba στον πιο «ζωντανό» 

latin χορό.  
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Salsa 

Η Salsa είναι µίξη διαφόρων ρυθµικών χορών της Κούβας (κατά κύριο 

λόγο Son), αλλά η καταγωγή της διεκδικείται και από το Πόρτο Ρίκο.  

Εµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1940 και µέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 είχε γίνει πολύ δηµοφιλής - ειδικά στη Ν. Υόρκη - 

λόγω του µεταναστευτικού ρεύµατος προς τις Η.Π.Α. Κουβανών και 

Πορτορικάνων. Tο βήµα της Salsa περιλαµβάνει γενικά τρία ίσα βήµατα και ένα κτύπηµα, αν 

και µερικές παραλλαγές χρησιµοποιούν «contra tempo» -αλλαγή στο 2. 

Το σηµαντικότερο όµως σε µία καλή Salsa είναι το να διασκεδάζει κανείς στο έπακρο στην 

πίστα του χορού. 

 

 

Mambo 

Το Mambo είναι η εξέλιξη του Κουβανέζικου «Danzon», το οποίο προήλθε από 

την Ισπανική «Contradanza». 

Στην πραγµατικότητα, το Mambo είναι ο χορός που παρουσιάστηκε στην Αβάνα 

από το µουσικό Perez Prado το 1940, προκειµένου να προωθήσει την οµόνυµη 

µουσική. Από την Αβάνα ο Prado πέρασε στο Μεξικό και από εκεί στη Ν. Υόρκη. Αργότερα ο 

χορευτής και χορογράφος Arthur Murray απλοποίησε το χορό στη σηµερινή του µορφή. Γενικά 

αυτός ο «γρήγορα-γρήγορα-αργά» χορός αναπτύσσει την έκφραση, την εµπιστοσύνη και το 

ύφος σας. 

Μπορεί να χορευτεί είτε στο 1 του ρυθµού είτε στο 2. 

 

 

Merengue 

 

Η Merengue είναι ένας ζωντανός και ευχάριστος χορός που χορεύεται 

από ζευγάρια. Προήλθε από τη σηµερινή ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία 

περίπου στα µέσα του 18ου αιώνα, αν και η πραγµατική καταγωγή του 

δεν έχει προσδιοριστεί. Η ιστορία λέει ότι ο χορός ξεκίνησε από έναν 

πληγωµένο στο πόδι πολεµιστή που λόγω του τραύµατος χόρευε «χωλαίνοντας» στο ένα πόδι. 

Από σεβασµό οι υπόλοιποι ξεκίνησαν να χορεύουν κατά τον ίδιο τρόπο. 

Τα βήµατα του Merengue είναι ιδανικά για χορό στα club, δεδοµένου ότι οι χορευτές µπορούν 
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να επαναλάβουν πολλά από αυτά-συνήθως οκτάρια- σε έναν σχετικά µικρό χώρο . 

 

Bachata 

Η Bachata είναι ένας ακόµα χορός που έρχεται από την περιοχή της σηµερινής ∆οµινικανής 

∆ηµοκρατίας - συγκεκριµένα από την επαρχία της χώρας - και χορεύεται 

µε την οµώνυµη µουσική και αποτελεί εξέλιξη του Bolero, ενώ έχει δεχτεί 

σηµαντική επιρροή και από τη Merengue. Ροµαντικός και «λυπηρός» 

ρυθµός ταυτόχρονα, συνήθως πραγµατεύεται ερωτικές απογοητεύσεις και 

αδιέξοδα. 

Είναι στενά συνδεδεµένος χορός µε το Bolero. 

Στους χορευτικούς κύκλους όµως Bachata σηµαίνει « πάρτυ»! 

 

 

Paso Doble 

Το Paso Doble προέρχεται από τη Νότια Γαλλία. Θεωρείται παρ' όλα αυτά Χορός 

Latin λόγω του ρυθµού του και των βηµάτων του, που µοιάζουν µε ταυροµαχία. 

Το Paso Doble είναι σχεδόν αποκλειστικά διαγωνιστικός χορός. Σε κοινωνικό 

επίπεδο χορεύεται σαν άνοιγµα σε ορισµένες περιοχές της Γαλλίας, της Ισπανίας 

και της Γερµανίας. 

 

Jive 

Το Jive προέρχεται από µια χορογραφία του James Cronin, ο οποίος την 

εµπνεύστηκε την περίοδο που ζούσε στη Γαλλία, γύρω στο 1980, όπου η Disco 

δεν ήταν τόσο διαδεδοµένη όσο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το αρχικό όνοµα του 

χορού ήταν Ceroc, από παραφθορά της φράσης «C'est le Roc» (αυτό είναι το 

ροκ) και έγινε γρήγορα πολύ δηµοφιλής. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Cronin κατοχύρωσε το όνοµα «Ceroc» ως πνευµατική του 

ιδιοκτησία απαγορεύοντας στις σχολές που το δίδασκαν να χρησιµοποιούν το όνοµα του χορού 

χωρίς να καταβάλουν πνευµατικά δικαιώµατα. Έτσι οι σχολές που συνέχισαν να διδάσκουν το 

συγκεκριµένο χορό έπρεπε να βρούν ένα νέο όνοµα. Ο πρώτος που χρησιµοποίησε το όνοµα 

Jive ήταν ο Robert Austin από την επωνυµία της σχολής του «Le Jive». Συνήθως είναι ο 

τελευταίος χορός σε έναν διαγωνισµό χορού και ο είναι ο πιο δύσκολος χορός στην 

παρουσίασή του λόγω της ταχύτητας και της αντοχής που απαιτεί... Περιέχει chasse βήµατα, 

kicks στροφές . 
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Συχνά οι χορευτικοί συνδυασµοί µπορεί να είναι αρκετά περίπλοκοι και ταχείς γι' αυτό πολλοί 

χορευτές «κρατούν την ενέργειά τους» για µια τελευταία χορευτική «έκρηξη». 

 

 

JAZZ  

 

 Η jazz είναι το πλέον σύγχρονο είδος χορού, το οποίο δεν είναι τυποποιηµένο µε 

συγκεκριµένα βήµατα, αλλά αποτελεί ένα µοναδικό είδος χορευτικής έκφρασης. 

Η ελεύθερη χορογραφία, µπορεί να είναι συγκεκριµένη σύµφωνα µε την 

φαντασία ενός δεδοµένου χορογράφου, είτε αυτοσχεδιαστική. Η τελευταία 

µάλιστα είναι ένα πολύ δύσκολο είδος που ακόµα και χορευτές µε εµπειρία 

χρόνων δυσκολεύονται να αποδώσουν. 

        Σήµερα η jazz αποτελεί τη βάση για κάθε σύγχρονη χορογραφία που 

παρουσιάζεται σε διάφορα τηλεοπτικά show, σε θεατρικές παραστάσεις κ.λπ. 

 

Χορός  Rock ́ n΄ roll  

Ο χορός αυτός, έχει επιρροές από τη jazz και νέγρικη µουσική. Αρχικά πρώτο εµφανίστηκε το 

1930, µε µία µορφή που είναι ακόµα και σήµερα γνωστή, το Charleston. Μετά από πολλές 

εναλλαγές πήρε την σηµερινή, δηµοφιλή µορφή του µε τις γρήγορες, εντυπωσιακές και πολλές 

φορές «Ακροβατικές» φιγούρες του. Η ευρεία διάδοση ου rock n roll οφείλεται σε διάσηµους 

τραγουδιστές της δεκαετίας του 50, όπως ήταν κυρίως, ο Elvis Priestley. 

 

 

HIP-HOP ΚΑΙ BREAKDANCE  

 

Για πολλά χρόνια η κουλτούρα και ορολογία της hip-hop συνδέθηκε µε την αφρικανικο-

αµερικανική κουλτούρα του δρόµου και την µουσικοποιηµένη διάλεκτο της αφρικάνικης 
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διασποράς. Ωστόσο σήµερα η hip-hop ως ταυτόχρονα τοπική και παγκόσµια µορφή, ξεπερνάει 

τα όρια της αφρικανικο-αµερικανικής της κληρονοµιάς. 

Τα τέσσερα στοιχεία που παραδοσιακά της ανήκουν είναι: Το DJing, το B-Boying, το MCing 

(π.χ Rapping) και το Graffiti. Προπάτορες της ο D.J Kool Herc και ο Africa Bambaataa, που τη 

δηµιούργησαν ενώνοντας τα τέσσερα αυτά στοιχεία, στην περιθωριοποιηµένη περιοχή του 

Bronx, της Αµερικής του 1970.                                                                                                   

Στην περίπτωση του B-Boying, αναφερόµαστε στην πρώτη µορφή χορού hip-hop, στο 

breaking, ευρέως γνωστό µε τον µιντιακό όρο, breakdance. Το breaking εκτός από χορός hip-

hop αποτελεί και ένα επιθετικό στιλ χορού του δρόµου, το οποίο χρησιµοποιούσαν οι 

συµµορίες του Bronx (Αφρικανοί και Πορτορικάνοι) για να διεκδικήσουν τα εδαφικά τους 

δικαιώµατα. Οι βασικές κινήσεις που το χαρακτηρίζουν είναι τα toprocks (βήµατα που 

εκτελούνται σε όρθια θέση), τα footworks (κινήσεις µε τα χέρια και τα πόδια στο έδαφος χωρίς 

να ακουµπάει η λεκάνη), τα powermoves (δυναµικές-ακροβατικές κινήσεις) και τα freeze 

(πάγωµα κίνησης σε θεατρική πόζα).  

 
 
 
 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ολοκληρώνοντας την ερευνητική µας εργασία καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ο χορός αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής µας  διότι µέσα απ’ αυτόν εκτονωνόµαστε, εξωτερικεύουµε τα 

συναισθήµατα µας και απελευθερωνόµαστε καθώς λειτουργεί ως δίοδος απόδρασης από την 

καθηµερινότητα. Είναι µία παγκόσµια γλώσσα που µε αυτήν επικοινωνούν  όλοι οι άνθρωποι 

ανεξάρτητα µε την χώρα προέλευσης τους, τη γλώσσα τους ή τον πολιτισµό τους υπόβαθρο. Σε αυτό το 

συµπέρασµα καταλήξαµε µετά  το «ταξίδι» µας στην πύλη του χωροχρόνου, από τους αρχαίους χρόνους 

έως το σήµερα, από την Ευρώπη στην Αµερική. Αυτό το  «ταξίδι» όµως κυρίως στα ελληνικά «εδάφη» 

µας έκανε να νιώσουµε την ιστορική ευθύνη της διατήρησης της παράδοσης µας η οποία είναι  ο κύριος 

πυλώνας του πολιτισµού µας. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, µπορούµε να συµπεράνουµε 

πως ο χορός είναι εκφραστής του εσωτερικού κόσµου του κάθε ανθρώπου και αποτελεί βασικό της ζωής 

του, από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξης του στη γη µέχρι και σήµερα. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

http://www.dancearchive.gr/article.php?id=56 Αρχείου Ελληνικού Χορού, Μουστάκα 

Αγγελική, Κοινωνική Λειτουργός,  

openarchives.gr 

helios-eie.ekt.gr  Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών-Αποθετήριο Ήλιος «Ο χορός από τη θεραπεία στην 

ανα(παράσταση), Αµάντα Κουγιούφα 

http://paspadou.gr 

http://danceartlovers.blogspot.gr/ 

www.dancetheater.gr  Χορός, Άνθρωπος, Κοινωνία: Μια ανθρωπολογική µατιά (Ναταλία 

Κουτσούγερα) 

www.danceart.gr 

www.pro-dance.gr 

http://4lyk-galats.att.sch.gr «Ανακαλύπτοντας τον κόσµο του χορού» 

danceartlovers.blogspot.gr 

paradositk.blogspot.gr 

http://www.northtree.gr 

http://library.du.edu/site/about/specialCollections/collections/dance.php 

http://www.flowmagazine.gr/images/uploads/xoro8erapeia.jpg 

http://www.infokids.gr/wp-

content/uploads/2013/01/%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81

%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1-575x395.jpg 

www.pare-dose.net 

el.wikipedia.org/wiki/ 

http://paroutsas.jmc.gr/dances/index.htm 
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