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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΑΓΩΓΩΝ 
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ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Διπλωματική Εργασία 

(ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΜΦΥΛΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
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Εξεταστές: Φωτόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής 
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Ευχαριστώ όλα τα άτομα που με στήριξαν ηθικά και ψυχολογικά για τη 

διεκπεραίωση της παρούσας εργασίας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη μητέρα 

μου, που με στήριξε όλο αυτό το διάστημα τόσο ηθικά και ψυχολογικά, όσο και στη 

γραφειοκρατική και γενικότερη διεκπεραίωση της εργασίας. 

 

Η εργασία αυτή αφορά και αφιερώνεται σε εκπαιδευτικούς, καθηγητές, φοιτητές, 

σπουδαστές, μαθητές/,-τριες και σε όποιο άλλο άτομο ή ομάδα ασχολείται με τον 

ελληνικό παραδοσιακό χορό (και) τη διδασκαλία του. 
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Copyright © Βεατρίκη Βαλασιάδη, 2019. 

 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved.  

 

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ 

ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, 

αποθήκευση και διανομή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής 

φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το 

παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό 

σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα 

συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και 

μόνο. 
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Ονοματεπώνυμο: ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑΔΗ 

Α.Ε.Μ.: 0718 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: beatrikibal@gmail.com ms0718@nured.uowm.gr Έτος 

εισαγωγής: 2016 

Κατεύθυνση: ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: «ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΜΦΥΑΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ.» 

Δηλώνω υπεύθυνα όχι η παρούσα εργασία δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, είναι προϊόν 

αυστηρά προσωπικής εργασίας, η βιβλιογραφία και οι πηγές που έχω χρησιμοποιήσει, 

έχουν δηλωθεί κατάλληλα με παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία όπου έχω 

χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα 

στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο 

τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή. Επισημαίνεται πως η 

συγκεκριμένη επιλογή βοηθά στον περιορισμό της λογοκλοπής διασφαλίζοντας έτσι το/τη 

συγγραφέα. 

Ημερομηνία 11- 05- 2019 Θ/Η δηλών/ουσα 

 

 

ΒΕΑ ΤΡΙΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑΔΗ 
(ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ 

Εικόνα Εξωφύλλου: Παραδοσιακοί Χοροί- anagnostis.org- Εδώ είν’ αλώνι για χορό 

στην Αρχαία Επίδαυρο.1 

Εικόνα 1: Αρχαία Ελλάδα- Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων. 

Εικόνα 2: Παραδοσιακοί Χοροί, μία εναλλακτική μορφή Γυμναστικής. 

Εικόνα 3: Οι παραδοσιακοί χοροί και τα οφέλη τους στην ανάπτυξη των παιδιών. 

Εικόνα 4: Καλύτεροι από Γυμναστική οι Παραδοσιακοί Ελληνικοί Χοροί. 

Εικόνα 5: Χορός και Αρχαία Ελλάδα- The Dance Club. 

Εικόνα 6: Χασάπικο: Αναβίωση ενός παραδοσιακού χορού που έχει ομορφιές και 

ιστορία. 

Εικόνα 7: Ο Παραδοσιακός Χορός από την Τουρκοκρατία μέχρι τους Νεότερους 

Χρόνους. 

Εικόνα 8: Μικρασιάτικοι Χοροί και Τραγούδια στα Δραγούμεια 2017. 

Εικόνα 9: Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, Λόγος, Μουσική. 

Εικόνα 10: Τσέστος- Παραδοσιακός Χορός Θράκης. 

Εικόνα 11: Παραδοσιακοί Χοροί- Ανατολική Ρωμυλία (ΑΣΙΣ 2015) Εκπαιδευτήρια 

Νέα Παιδεία. 

Εικόνα 12: Παραδοσιακοί Χοροί Μακεδονίας- Χοροί Κιλκίς. 

Εικόνα 13: Παραδοσιακοί Χοροί Μετσόβου και Ηπείρου 2016. 

Εικόνα 14: Χοροί Στερεάς Ελλάδας. 

                                                           
1  Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-
Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE
%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%B
D%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%C
E%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE
%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B
5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%C
F%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..g
ws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:. 
 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:
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Εικόνα 15: Παραδοσιακοί Χοροί και Τραγούδια της Θεσσαλίας από Εκπολιτιστικό 

Μορφωτικό Σύλλογο Δαμασίου 8/7/2017. 

Εικόνα 16: Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Αθλητικού/ Πολιτιστικού Συλλόγου 

"Ηρακλής" 9/1/2016. Χοροί Ιονίου. 

Εικόνα 17: Σύμη: Η Νύφη του Αιγαίου. 

Εικόνα 18: Παραδοσιακοί Χοροί- Διακοπές στην Κρήτη- Κρητικόπουλο. 

Εικόνα 19: Παραδοσιακά Τραγούδια Πόντου- Επιστροφή στην Παράδοση. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη των ανθρωπολογικών 

στοιχείων που διέπουν τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Ο κύριος 

ερευνητικός στόχος είναι η ανάδειξη της έμφυλης διαφοροποίησης στο πεδίο των 

ελληνικών παραδοσιακών χορών. Η μηδενική υπόθεση της εργασίας είναι ότι 

υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στο χώρο των ελληνικών παραδοσιακών 

χορών, ενώ η υπόθεση εργασίας είναι ότι υπάρχει έμφυλη διαφοροποίηση στο 

χώρο των ελληνικών παραδοσιακών χορών. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 

είναι η ποιοτική- βιβλιογραφική και το δείγμα αφορά αρχειακό υλικό σχετικό με 

τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Σύμφωνα με τη διεξαχθείσα έρευνα, 

υπάρχει έμφυλη διαφοροποίηση στο χώρο των ελληνικών παραδοσιακών χορών, 

χωρίς αυτή να αντικρούει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων (η πρώτη 

συναντάται σε μικρότερο βαθμό από τη δεύτερη). Συναντάται έμφυλη διάκριση 

όσον αφορά τη συμμετοχή των χορευτών,-τριών, σε μικρό σχετικά όμως βαθμό, 

με το μεγαλύτερο να κατέχει η ισοτιμία μεταξύ των δύο φύλων. Επίσης, 

υφίσταται έμφυλη διαφοροποίηση αναφορικά με τη θέση των χορευτών,-τριών, η 

οποία αναδεικνύει τον άνδρα- σε όμοιο βαθμό όμως με την έμφυλη ισότητα. 

Υπάρχει έμφυλη διάκριση σχετικά με τα βήματα και τις φιγούρες που εκτελούνται 

(σχετίζεται με τη δυσκολία των βημάτων), η οποία δε διαφέρει σε ποσοστό από 

την αντίστοιχη της ισοτιμίας μεταξύ των φύλων. Τέλος, συναντάται έμφυλη 

διαφοροποίηση αναλογικά με την τοποθέτηση των χεριών των χορευτών,-τριών 

σε ίση αναλογία με την έμφυλη ισότητα.  

 

ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ: Ανθρωπολογία του ελληνικού παραδοσιακού χορού, 

έμφυλη διαφοροποίηση, πολιτισμός, έκφραση.  
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this research is the emergence of anthropological data that 

govern the Greek folk dances. The main research objective is the enhancement of 

gender differentiation in the field of traditional Greek dances. The null hypothesis is 

that there is equality between the sexes in the field of Greek traditional dances, while 

the working hypothesis is that there is gender differentiation in the field of traditional 

Greek dances. The method used is the qualitative-bibliographic and archival concerns 

sample associated with the traditional Greek dancing. According to the research 

carried out, there is gender differentiation in the field of traditional Greek dances, 

without this would contradict the equality between the sexes (the first is found to a 

lesser extent than the second). Found gender-based discrimination with regard to the 

participation of dancers, three, in small but so far, with the biggest holds the parity 

between the sexes. There is also gender-based differentiation regarding the position of 

the dancers,-three, which brings out the man-in identical extent with gender equality. 

There is gender discrimination on the steps and the stunts performed (related to the 

difficulty of the steps), which does not differ from the corresponding parity between 

the sexes. Finally, gender differentiation in proportion with the laying on of hands of 

dancers, three in equal proportion to gender equality.  

 

WORDS-KEY: Anthropology of greek traditional dance, gender differentiation, 

culture, expression. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία ανθρωπολογική ανάλυση των ελληνικών 

παραδοσιακών χορών με πεδίο μελέτης την έμφυλη διαφοροποίηση. Αναδεικνύεται ο 

τρόπος επικοινωνίας και οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ των χορευτών σε ξεχωριστές 

περιοχές και περιόδους της ελληνικής κοινωνίας. Σύμφωνα με προηγούμενες 

εθνογραφικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί από διάφορους μελετητές, ήρθαν στην 

επιφάνεια στοιχεία που φανερώνουν τις αξίες και τις σχέσεις που χαρακτηρίζουν τους 

Έλληνες και τις Ελληνίδες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αξίες που γίνονται 

εμφανείς (διαχρονικά και διασυνοριακά) τόσο μέσα από τη στάση, τη θέση, τον 

τρόπο πιασίματος, τις κινήσεις, τα βήματα, το ρυθμό, το ύφος του κάθε χορού 

συνολικά, την ενδυμασία, τη μουσική (οργανική και φωνητική), τα απαραίτητα 

εργαλεία, τη συναισθηματική διάθεση, την κοινωνική περίσταση, το χώρο, το χρόνο 

που αυτός διαδραματίζεται. Οι παραδοσιακοί χοροί φέρνουν τα άτομα σε επαφή τόσο 

με την εθνική τους ιστορία  (πολεμική και κοινωνική) και πολιτισμό, όσο και μεταξύ 

τους, οδηγούν στη συναισθηματική και προσωπική έκφραση και απελευθέρωση και 

βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση του σώματος. Επίσης, η παρούσα εργασία 

φανερώνει τη σημασία που έχει η ελληνική παραδοσιακή μουσική για την εξέλιξη 

του παγκόσμιου μουσικού ρεπερτορίου, ακόμα την εξέλιξη του ελληνικού 

παραδοσιακού χορού μέχρι τη σύγχρονη βιομηχανική εποχή, παρουσιάζει τις 

διαφορετικές μορφές χορού που υπάρχουν στο σύγχρονο πλέον κόσμο, κάνει 

διάκριση ανάμεσα στους «καθαρά» παραδοσιακούς και «φολκλορικούς» χορούς, και 

τονίζει τη σημασία της σωστής διδασκαλίας των ελληνικών παραδοσιακών χορών.  

     Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη των ανθρωπολογικών 

στοιχείων που διέπουν τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Ο κύριος 

ερευνητικός στόχος είναι η ανάδειξη της έμφυλης διαφοροποίησης στο πεδίο των 

ελληνικών παραδοσιακών χορών. Ερευνητικά ερωτήματα που αποβλέπουν στην 

πραγματοποίηση του σκοπού είναι: α)Υπάρχει έμφυλη διαφοροποίηση στο είδος του 

χορού που πραγματοποιείται από τα άτομα στο πεδίο των ελληνικών παραδοσιακών 

χορών και αν ναι, πώς αυτή υφίσταται; β)Υπάρχει έμφυλη διαφοροποίηση στον 

τρόπο εκτέλεσης στο πεδίο των ελληνικών παραδοσιακών χορών, και αν ναι, πώς 
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αυτή υφίσταται; γ)Υπάρχει έμφυλη διαφοροποίηση στη θέση των χορευτών στο πεδίο 

των ελληνικών παραδοσιακών χορών, και αν ναι, πώς αυτή υφίσταται; δ)Υπάρχει 

έμφυλη διαφοροποίηση στην τοποθέτηση των χεριών των χορευτών στο πεδίο των 

ελληνικών παραδοσιακών χορών, και αν ναι, πώς αυτή υφίσταται; Η μηδενική 

υπόθεση της εργασίας είναι ότι υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στο χώρο των 

ελληνικών παραδοσιακών χορών, ενώ η υπόθεση εργασίας είναι ότι υπάρχει έμφυλη 

διαφοροποίηση στο χώρο των ελληνικών παραδοσιακών χορών. Η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική- βιβλιογραφική και το δείγμα αφορά αρχειακό 

υλικό σχετικό με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 

      

Η ανθρωπολογία δημιουργήθηκε τον 20ό αιώνα και είναι «η επιστήμη που μελετά τις 

διάφορες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης σε μη βιομηχανικές/ πρωτόγονες κοινωνίες» 

(Eriksen, 2007, σ. 65). Ασχολείται με τις ομοιότητες και τις διαφορές στις σχέσεις2 

μεταξύ ανθρώπων («ατομικές- προσωπικές ταυτότητες») ή ομάδων («συλλογικές – 

ομαδικές ταυτότητες») μίας κοινωνίας («αυτό- προσδιορισμός»3) ή διάφορων 

κοινωνιών («ετερο- προσδιορισμός»4) όσον αφορά τη βιολογική5, την κοινωνική6 και 

πολιτισμική7 τους ιδιοσυγκρασία μία ορισμένη χρονική στιγμή. Μελετά τις αιτίες των 

πράξεων των ατόμων («δομισμός»8) και τη λειτουργία των κοινωνιών όπου ζουν 

(«δομολειτουργισμός»9) ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την κοινωνική θέση που 

κατέχουν, και την «κάστα» στην οποία ανήκουν. Σημαντική  έννοια που την 

απασχολεί είναι ο «πολιτισμός10» κάθε κοινωνίας, όπως και το πλαίσιο στο οποίο 

δημιουργείται και λειτουργεί (Δαλκαβούκης, Β., Μάνος, Ι. & Βέικου, Χ., 2010).  

                                                           
2 «Η μικρότερη μονάδα της ανθρωπολογικής επιστήμης δεν είναι το άτομο, αλλά η σχέση μεταξύ δύο 

τουλάχιστον ατόμων.» (Eriksen, H., T., 2007: 94). 
3 «Αυτό- προσδιορισμός ή εσωτερικός προσδιορισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία τα άτομα 

κάποιας ομάδας αναζητούν χαρακτηριστικά που ομογενοποιούν τα μέλη της ομάδας.» (Μάνος, Ι., κ.ά.,  

2010: 154). ` 
4 «Με τον όρο ετερο- προσδιοριμός ή εξωτερικός προσδιορισμός εννοείται η ανεύρεση από ένα ή 

περισσότερα μέλη της ομάδας χαρακτηριστικών που τους διαφοροποιούν από άλλες ομάδες.» (Μάνος, Ι., 

κ.ά.., 2010: 154). 
5 « Η Βιολογία αφορά τα γονίδια και τις σχέσεις εξ αίματος των ανθρώπων ενός κοινωνικού συνόλου.» 

(Eriksen, H., T., 2007: 178-180, 203-204). 
6 «Η Κοινωνία αφορά την κοινωνική οργάνωση της ανθρώπινης ζωής, πρότυπα αλληλεπίδρασης και 

σχέσεις εξουσίας.» (Eriksen, H., T., 2007, σ. 25).  
7 «Πολιτισμός είναι οι επίκτητες, γνωστικές και συμβολικές μορφές της ύπαρξης.» (Eriksen, H., T., 2007: 

25).  
8 «Ο δομισμός ασχολείται με τις πράξεις κάθε ατόμου που έχουν ως αιτία τον ανθρώπινο νου, άσχετα με 

τους κανονισμόυς που του επιβάλλει το κοινωνικό σύστημα στο οποίο ανήκει.» (Eriksen, H., T., 2007: 

195). 
9 «Το δομολειτουργισμό απασχολούν οι κανόνες και οι λειτουργίες ενός κοινωνικού συνόλου που 

συμβάλλουν στη διατήρηση της σταθερότητάς του.» (Eriksen, H., T., 200: 43). 
10 «Πολιτισμός με μία άλλη εκδοχή είναι η ιδιαίτερη νοηματοδότηση της πραγματικότητας από τα 

συλλογικά υποκείμενα σε ένα ιδιαίτερο κάθε φορά κοινωνικό και πολιτισμικό συγκείμενο. Αναφέρεται 

είτε σε αυτόνομες πληθυσμιακές ομάδες που διακρίνονται για τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

τους και την κοινή τους παράδοση, είτε σε συστήματα αξιών, ιδεών και συμπεριφορών που συνδέονται με 

μια κοινωνική ή εθνοτική ομάδα. Είναι η κοινωνική διαδικασία που δημιουργεί συγκεκριμένους και 

ιδιαίτερους κάθε φορά τρόπους ζωής. Αποτελείται από δεδομένα αλληλένδετα πρότυπα παραδόσεων, που 

μεταβιβάζονται στο χώρο και στο χρόνο μέσα από μη βιολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι βασίζονται στη 

(μη) γλωσσική ικανότητα του ανθρώπου να χρησιμοποιεί σύμβολα. Διαμορφώνει τη νόηση και τη σκέψη 



[14] 
 

      

    Βασικό εργαλείο της  είναι η «εθνογραφική/ επιτόπια έρευνα», που αποτελεί την 

έρευνα σε έναν τόπο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέσω της συγγραφής, με τελικό 

στόχο τη μελέτη και την «ανάλυση» των δεδομένων (Eriksen, 2007). Αποτελεί 

συνδυασμό της περιγραφής της ζωής από τους κατοίκους μιας περιοχής («ημικό») και 

ανάλυση και εξήγησή της από τον ερευνητή,-τρια («ητικό»). Κατ’ αυτήν, ο 

ερευνητής,-τρια οφείλει να συμμετάσχει σε όσο περισσότερες τοπικές 

δραστηριότητες δύναται. Να συνδέει τα θεωρητικά («παραγωγή»11) με τα «εμπειρικά» 

(«επαγωγή»12) κάθε φορά δεδομένα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
του ατόμου μέσα από ιστορικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, βιολογικούς και συναισθηματικούς 

παράγοντες, και του παρέχει πρότυπα ταυτότητας και δράσης μέσα από τα οποία οικοδομεί τον κόσμο, 

τις αντιλήψεις  για τον εαυτό του και τις δυνατότητές του.  Είναι μία έννοια της ανθρωπολογικής 

επιστήμης, που αποτελεί διαδικασία μάλλον παρά οντότητα, ένα δυναμικό μεταβαλλόμενο συνεχές, σε 

αντίθεση με τους όρους των θετικών επιστημών που θεωρούνται στατικές, ενιαίες και αυτόνομες 

οντότητες, ανεπηρέαστες από τις ιδέες και τις πράξεις των ανθρώπων. (Βεϊκου, Χ., στο Δαλκαβούκης, 

Β., κ.ά., 2000: σσ. 314- 315). Σύμφωνα με την εθνογραφία, είναι εκείνο το σύνθετο όλον που περιέχει τις 

γνώσεις, τις δοξασίες, τις τέχνες, τους κανόνες ηθικής, τους νόμους, τα έθιμα και οποιεσδήποτε άλλες 

ικανότητες και συνήθειες αποκτά το άτομο ως μέλος μίας κοινωνίας.» (Γκέφου- Μαδιανού, 1999: 51, 

στο: Δαλκαβούκης, Β., κ.ά., 2010: 255).  
11 «Παραγωγή είναι η διαδικασία κατά την οποία ο ερευνητής,-τρια συνδέει τις παρατηρήσεις του με τα 

θεωρητικά δεδομένα.» (Eriksen, H., T., 2007: 63-64). 
12 «Κατά την Επαγωγή ο ερευνητής,-τρια συγκρίνει την ήδη υπάρχουσα θεωρία με τα δεδομένα που 

συνέλεξε.» (Eriksen, H., T., 2007: 63-64). 
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13 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGS
mwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE
%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&
oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%
CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i2
4.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gwswizimg.....0..0.JKWrgPT5gg#imgrc=h7BdRXya
wy5kQM: 

https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gwswizimg.....0..0.JKWrgPT5gg#imgrc=h7BdRXyawy5kQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gwswizimg.....0..0.JKWrgPT5gg#imgrc=h7BdRXyawy5kQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gwswizimg.....0..0.JKWrgPT5gg#imgrc=h7BdRXyawy5kQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gwswizimg.....0..0.JKWrgPT5gg#imgrc=h7BdRXyawy5kQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gwswizimg.....0..0.JKWrgPT5gg#imgrc=h7BdRXyawy5kQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gwswizimg.....0..0.JKWrgPT5gg#imgrc=h7BdRXyawy5kQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gwswizimg.....0..0.JKWrgPT5gg#imgrc=h7BdRXyawy5kQM:
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Ο χορός14 είναι η «πρώτη μορφή τέχνης» (όπως αναφέρεται στο Βαβρίτσας, Γ., Ν., 

2008, υπήρχε πριν τη δημιουργία των τεχνών) στην ανθρώπινη ιστορία και ο 

παλαιότερος τρόπος «κοινωνικής και συναισθηματικής έκφρασης», καθώς και 

«θρησκευτικής λατρείας». Η «χορευτική κίνηση» προήλθε από τη «νεανική δύναμη και 

επιθυμία για ζωή» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993). Αποτελεί ένα από τα τρία μέλη της 

«όρχησης»15 (Μαλκογιώργος, Α., Μαυροβουνιώτης, Φ. & Αργυριάδου, Ε., 1997). 

Σύμφωνα με τον Μπεζάρ, είναι μία πλήρης αθλητική δραστηριότητα που συνδυάζει 

μουσική και κίνηση και όπου το άτομο δίνει όλο του το «είναι (σώμα, νους, ψυχή)». 

Αποτελεί ένα μη λεκτικό γεγονός που εμπεριέχει σημαντικά κοινωνικά μηνύματα. 

Είναι ένα γεγονός κατά το οποίο οι χορευτές/,-τριες παρουσιάζουν τον εαυτό τους 

μέσω σημείων στο κοινό, το οποίο αξιολογεί την προσπάθειά τους. Είναι ένα είδος 

«κοινωνικότητας», κατά το οποίο παρουσιάζονται τα κοινωνικά νοήματα και 

συμπεριφορές. Το χορευτικό σώμα προβάλλει τις εκάστοτε κοινωνικές δομές και 

πρακτικές. Οι κινήσεις του σώματος (χεριών, ποδιών, κεφαλιού, ματιών) 

μεταφράζονται από τον κάθε θεατή/ αναγνώστη ανάλογα με τις κοινωνικές του 

εμπειρίες. Η «σημειολογία» των κινήσεων αυτών δείχνει τη σημασία του πολιτιστικού 

γεγονότος, τις σχέσεις των χορευτών μεταξύ τους (σχέσεις εξουσίας κ.τ.λ.), τα 

συναισθήματα και τις σκέψεις του εκάστου («προσωπική έκφραση»), τις (κοινωνικές) 

τους ταυτότητες, τις διάφορες κοινωνικές δομές (έμφυλες ταυτότητες κ.ά.), 

(«επικοινωνιακή έκφραση») την ιστορική πορεία του τόπου. Οι κινήσεις του 

«κεφαλιού» φανερώνουν την «ψυχική κατάσταση» του χορευτή,-τριας, η θέση και οι 

κινήσεις των «χεριών» δηλώνουν το βαθμό και είδος «συνεργασίας» μεταξύ τους και 

το «μαντίλι» –όταν χρησιμοποιείται- δείχνει την «εκφραστικότητα» και την 

«εορταστική τους διάθεση». Σύμφωνα με τον Κομφούκιο, «ο χορός είναι η ταυτότητα 

του πολιτισμού ενός λαού, καθώς το μεγαλείο ή η παρακμή ενός χορού εκφράζει και το 

                                                           
14 «Υπάρχουν πολλές θεωρίες για την προέλευση της λέξης Χορός. Αναφορικά με την Ελλάδα, εικάζεται 

ότι προήλθε από 1) τη λέξη «χαρά» (διότι από χαρά χορεύει κάποιος), 2) τη λέξη «χορονός» (που 

σημαίνει εγκύκλιος κίνηση- κύκλος), 3) τη λεξη «χώρος» (το ιδανικό μέρος για την εκτέλεση των χορών). 

Όσον αφορά τη Δύση, η αγγλική λέξη «dance» προήλθε από τη γαλλική «dense», η οποία με τη σειρά της 

έχει ως απαρχή την αρχαία  γερμανική λέξη «damson». Όλες αυτές οι λέξεις έχουν ως ρίζα το πρόθεμα 

«tan», που στη σανσκριτική διάλεκτο ερμηνεύεται ως «τέντωμα, άπλωμα, τράβηγμα, σούρσιμο». 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.: 13-29). 
15 «Όρχηση» είναι η λέξη που χρησιμοποιούνταν στην ελληνική αρχαιότητα για την απόδοση της 

σημερινής έννοιας του «χορού». Αρχική πηγή έμπνευσης αποτέλεσε η κίνηση των άστρων και μάλιστα η 

τροχιά των πλανητών γύρω από τους απλανείς αστέρες με απόλυτη τάξη, ευρυθμία και αρμονία. 

Αποτελείται από τρία στοιχεία:  το Χορό (ρυθμική κίνηση), το Μέλος (μελωδία, μουσική) και το Λόγο 

(τραγούδι). Κατά την ερμηνεία του Πλάτωνα, αποτελείται από τη Φορά (οι κινήσεις του χορού, που 

εκφράζουν το πάθος, την πράξη και τη δύναμη), το Σχήμα (οι στάσεις που διαδέχονται τις κινήσεις και 

εκφράζουν την εκάστοτε μορφή και ιδέα στις οποίες ο χορός αναφέρεται) και τη Δείξη (το συγκεκριμένο, 

τα πράγματα που εμφανίζονται στο χορό π.χ. γη, ουρανός κ.τ.λ.). Βασιζόταν στο συνδυασμό της φυσικής 

κίνησης του ανθρώπου με το ρυθμό και την αρμονία (βασικό συστατικό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από 

όλα τα υπόλοιπα είδη του ζωικού βασιλείου). Η όρχηση διδασκόταν από ειδικούς δασκάλους που τους 

αποτελούσαν «ορχηστοδάσκαλους». Επίσης,μαθήματα όρχησης παρέδιδαν και τραγωδοί όπως ο Θέσπις, 

ο Φρύνιχος, ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, τους οποίους ονόμαζαν «ορχηστές». Ο νέος που τύγχανε μίας 

τέτοιας μέριμνας ονομαζόταν «κεχορευκώς». (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 19-25). Δήλωνε τα διάφορα είδη 

ρυθμικών κινήσεων (των ποδιών, των  χεριών, του κεφαλιού,  των ματιών, και όλου του σώματος 

γενικότερα). Επίσης, χρησιμοποιούνταν ως συνώνυμη λέξη των εννοιών του βαδίσματος, του άλματος, 

των διάφορων περιστροφικών στον αέρα κινήσεων, των ακροβατικών και άλλου είδους κινήσεων.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.: 13-29). 
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αντίστοιχο μεγαλείο ή παρακμή του πολιτισμού του λαού στον οποίο ανήκει». Οι πιο 

γνωστές μορφές χορού είναι: «Μπαλέτο» («Αυστηρά δομημένη μορφή χορού που 

βασίζεται σε μία συγκεκριμένη τεχνική»), «Μοντέρνος ή Σύγχρονος Χορός» («Χορός με 

ελευθερία κινήσεων και έκφρασης»), «Κοινωνικός Χορός» («Χοροί που 

διαδραματίζονταν σε εκδηλώσεις π.χ. από βαλς μέχρι ροκ-εν-ρολ»), «Μουσικός Χορός 

Σκηνής» («Συνδυασμός στοιχείων μοντέρνας τζαζ, μπαλέτου και εθνικών χορών. 

Εμφανίζεται σε παραστάσεις και τηλεοπτικές εκπομπές.»), «Ψυχαγωγικός Χορός» 

(«Παραδοσιακοί χοροί της Ευρώπης που εκτελούνται από μεμονωμένα άτομα είτε λόγω 

της εθνικής τους κληρονομιάς, είτε λόγω συμμετοχής τους σε φολκλορικά 

συγκροτήματα.»), «Εθνικός Χορός» («Ο χορός που χαρακτηρίζει τον κάθε λαό.»). 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 30-31). Κάθε χορός  βέβαια εκφράζεται διαφορετικά 

από κάθε χορευτή,-τρια, σε διαφορετικό τόπο, χρονική στιγμή, κοινωνικό συμβάν και 

συναισθηματική κατάσταση του ατόμου.  

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 
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16 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNOPYxgO1lI-
gAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF
%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4
%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNOPYxgO1lI-gAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=Oo-Vh4TGKwwBwM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNOPYxgO1lI-gAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=Oo-Vh4TGKwwBwM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNOPYxgO1lI-gAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=Oo-Vh4TGKwwBwM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNOPYxgO1lI-gAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=Oo-Vh4TGKwwBwM:
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Οι παραδοσιακοί (ή αλλιώς «Εθνικοί ή Λαϊκοί Χοροί») είναι οι χοροί που διατήρησαν 

τη «χορογραφία» (βήματα και ρυθμός του χορού) τους όπως την παρέλαβαν από τους 

προγόνους («πηγές») φανερώνοντας τις διάφορες «θρησκευτικές, πρακτικές και 

κοινωνικές συνήθειές» τους. Έχουν ποικίλο «χορευτικό ρεπερτόριο17» ανάλογα με τα 

«έθιμα18» τα οποία συνοδεύουν. Πληρούν την ανάγκη του ανθρώπου για 

«επικοινωνία» και τον εντάσσουν ταυτόχρονα σε μία «κοινωνική/ εθνική ομάδα». Τα 

κύρια στοιχεία, χωρίς τα οποία δε γίνεται να υπάρξει ο χορός είναι τέσσερα: 

«Κινήσεις19» (βήματα του χορού, η χορογραφία), «Μουσική20» («φωνητική» -

τραγούδι- ή «οργανική» -μουσικά όργανα-), «Φορεσιά21» (το χαρακτηριστικό ντύσιμο 

                                                                                                                                                                      
AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-
img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=Oo-Vh4TGKwwBwM:.  
17 «Χορευτικό ρεπερτόριο (Δρανδάκης, 1993) είναι το σύνολο των χορών τους οποίους μια κοινότητα 

υιοθέτησε και διαμόρφωσε ως χορευτική της έκφραση ύστερα από μακροχρόνιες διαδικασίες της 

προφορικής παράδοσης.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 44- 45). 
18 «Τα έθιμα των ελληνικών παραδοσιακών χορών διακρίνονται σε περιστασιακά (συνδέονται είτε με τα 

σημαντικότερα γεγονότα της ανθρώπινης ζωής –γέννηση, γάμος,θάνατος-,τα οποία ο  Arnold van 

Gennep τα ονομάζει διαβατήρια –μεταβατικά από ένα στάδιο της ζωής σε ένα άλλο- , είτε με την οικιακή 

και κοινωνική ζωή και εργασία) και περιοδικά (συνδέονται με τακτικές μέρες και ώρες στον ετήσιο 

κύκλο και αναφέρονται στις εκκλησιαστικές γιορτές).» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 43). 
19 «Οι Κινήσεις/ Βήματα του ελληνικού παραδοσιακού  χορού είναι: Άρση του ποδιού, Αναπήδηση και 

Σταμάτημα. Οι Χορευτικές Κατευθύνσεις είναι: Προς τη φορά του κύκλου (με μέτωπο ή με πλάτη), 

Αντίθετα από τη φορά του  (με μέτωπο ή πλάτη), Προς το κέντρο του κύκλου και Αντίθετα από το κέντρο 

πίσω. Όσον αφορά τις Λαβές των Χεριών, αυτές είναι: Από τις παλάμες, Με λυγισμένους τους αγκώνες, 

Αγκαζέ, Από τους ώμους, Σταυρωτά ή Χιαστί και Από τα ζωνάρια (όταν οι χορευτές,-τριες συνδέονται 

μεταξύ τους) και Μεσολαβή (ένας χορευτής,-τριας πιάνεται από τη μέση του μόνος του).» 

(Μαλκογιώργος, Α.: 86-87). Τα Χορευτικά Σχήματα (διακρίνεται σε αυτό που εξαρτάται από το είδος 

λαβής των χορευτών, την κατεύθυνση του χορού, τη θέση των φύλων- π.χ. σε πολλά χωριά των Γρεβενών 

γυναίκες και άνδρες χορεύουν σε δύο ομόκεντρους κύκλους, με τις δεύτερες να είναι στον εξωτερικό 

πίσω από τους άντρες-, τους σχηματισμούς, και αυτό που εξαρτάται από τη συνολική συμμετοχή της 

κοινότητας- σχηματισμός των χορευτών, θέση των οργανοπαικτών και των θεατών και χώρος όπου 

στήνεται ο χορός-) είναι: Ανοικτός κύκλος, Κλειστός κύκλος, Χορευτικό ζευγάρι,-α, Ελεύθερη θέση των 

χορευτών, Σχήμα σταυρού, Ένας χορευτής στο χοροστάσι (τόπος όπου διεξάγεται το χορευτικό δρώμενο), 

Δύο ομόκεντροι ανοικτοί κύκλοι, Τρεις και τέσσερις ανοικτοί κύκλοι, Ελεύθερη χορευτική κίνηση των 

συμμετεχόντων στο δρόμο (δρομικοί χοροί του γάμου ή «Δρώμενα»). Στις παραδοσιακές κοινωνίες η 

θέση των χορευτών και των μουσικών (οι δεύτεροι κάθονται στο κέντρο του κύκλου, με τους χορευτές 

από γύρω, αναπαριστώντας την αρχαία θρησκευτική λατρεία, όπου οι προσευχόμενοι ήταν σε κύκλο και 

στο κέντρο ο αυλητής) καθοριζόταν αυστηρά από το κοινωμικό περιβάλλον και τις περιστάσεις που 

διαδραματιζόταν ο χορός, κάτι που στη σύγχρονη εποχή έχει αλλάξει.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 46-48). 
20 «Η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική προέρχεται από την Αρχαία Ελλάδα και αποτελεί την απαρχή 

όλων των μουσικών ειδών του παγκόσμιου συστήματος. Σχετίζεται με τη βυζαντινή, την τούρκικη και την 

αραβική μουσική, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την αντίστοιχη δυτική, διότι όλοι οι μεσογειακοί λαοί 

διατήρησαν τη σχέση των μουσικών συστημάτων με τα αντίστοιχα αρχαία ελληνικά, ενώ η Δύση 

αποκόπηκε  και υιοθέτησε το δικό της ύφος. Ο σύγχρονος βιομηχανικός τρόπος ζωής πάλι, στον οποίο 

ανήκει και η μουσική, έχει επιβάλλει ένα βιομηχανικό πρότυπο διαβίωσης, και κατά συνέπεια ένα 

βιομηχανικό είδος μουσικής, που έχει παραμερίσει την παράδοση.» (Μαλκογιώργος, σσ. 78-79). «Η 

Ελληνική Μουσική στη σημερινή της μορφή διακρίνεται σε δύο βασικά είδη: την Έντεχνη- Κλασσική 

μουσική (αντιπροσωπεύει τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εκκλησιαστική παράδοση) και τη Λαϊκή 

(περιλαμβάνει το δημοτικό τραγούδι και τη νεότερη αστική μουσική- ρεμπέτικο και αθηναϊκή και  

επτανησιακή καντάδα-).» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 58). 
21 «Οι Φορεσιές των εκάστοτε ελληνικών περιοχών είναι διαφορετικές ανάλογα με το Φύλο (μεγαλύτερη 

ποικιλία, πλούσια διακόσμηση και τολμηρά χρώματα για τις γυναίκες και πιο απλές και αυστηρές στα 

χρώματα και τη διακόσμηση για τους άνδρες), την Ηλικία (κόρη, ηλικιωμένος,-η) και την Κοινωνική 

Τάξη (χωρικοί, άρχοντες) και την Κοινωνική Κατάσταση (νιόπαντρος,-η, παντρεμένος,-η) των ατόμων, 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNOPYxgO1lI-gAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=Oo-Vh4TGKwwBwM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNOPYxgO1lI-gAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=Oo-Vh4TGKwwBwM:
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της κάθε περιοχής) και «Περιβάλλον» (κοινωνική περίσταση, χώρος, χρόνος, άτομα 

που συμμετέχουν είτε ως χορευτές, είτε ως θεατές). Ακόμα, οι βασικές «λειτουργίες» 

(Μαλκογιώργος, Α. κ.ά., 1997) του χορού είναι: «Γνωστική Λειτουργία» («Διδάσκει 

σχετικά με το παρελθόν κάθε λαού.»), «Αισθητική Λειτουργία» (Αεράτες κινήσεις, 

κομψή ενδυμασία»), «Εκπαιδευτική Λειτουργία» («Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση 

του ατόμου.»), «Ανανεωτική Λειτουργία» («Προσφέρει ανάπαυση, χαλάρωση, 

ψυχαγωγία»), «Θεραπευτική Λειτουργία» («Δίνει διέξοδο στην πνευματική ένταση και 

το στρες.»), «Φυσική Διορθωτική Λειτουργία» («Βελτίωση της φυσικής κατάστασης»). 

Ο παραδοσιακός χορός είναι μία πολιτισμική πρακτική των αγροτικών περιοχών, που 

όμως μεταδόθηκε και στη σύγχρονη αστική πραγματικότητα Έχει πρωταγωνιστικό 

ρόλο σε κάθε ανθρώπινη εκδήλωση (είτε αυτή είναι γέννηση, είτε βάφτιση, είτε 

ενηλικίωση, είτε γάμος ή ο,τιδήποτε άλλο). Στα πλαίσια του χορού το κάθε άτομο 

παρουσιάζει όχι μόνο την «προσωπική του ιδιοσυγκρασία», αλλά και τη «σχέση που 

έχει με την κοινωνία» στην οποία ζει. (Κρητσιώτη, Μ., 2000) Κατά τη διάρκειά του 

εκδηλώνονται οι εκάστοτε «ανταγωνιστικές και ερωτικές» τάσεις και προθέσεις του 

κάθε χορευτή,-τριας. Ο χορός συνδέεται κυρίως με τη «γιορτή» και τη «χαρά» και 

λιγότερο με τον «πόλεμο» (στην τρίτη περίπτωση συμβάλλει στην «ολοκληρωτική 

αφοσίωση των πολεμιστών σε μάχες», χρησιμοποιείται από «κατακτημένους λαούς» με 

στόχο την «αναδιαμόρφωση της πολιτισμικής τους ταυτότητας» ή στα «στρατόπεδα» 

με στόχο την «παρηγοριά και την εμψύχωση» των μελών, ή από μεμονωμένα άτομα ή 

ομάδες με στόχο να δείξουν είτε θάρρος προς το θάνατο, είτε γενναιότητα γενικά ).  

Είναι στοιχείο προβολής της ταυτότητας και της ιστορίας των παραδοσιακών 

κοινωνιών. Ενώνει το παρελθόν (αποκτώντας «ιστορική σημασία») με το παρόν (είναι 

«ζωντανό κομμάτι» της κοινωνίας) του εκάστοτε πολιτισμού, εκφράζει προσωπικά 

βιώματα και φανερώνει την «κοινωνική και πολιτισμική ιστορία» ενός τόπου. Αυτή η 

ζωτικότητα του χορού διαχρονικά εξυπηρετείται μέσω της «συλλογικής μνήμης» των 

«βιωμένων εμπειριών» και των «προφορικών παραδόσεων» του κάθε λαού. Η θέση 

του κάθε ατόμου στο χορευτικό σχήμα και οι χορευτικές κινήσεις αναδεικνύουν τις 

«οικογενειακές, συγγενικές, κοινωνικές, διαπροσωπικές σχέσεις, όπως και τις 

αντίστοιχες μεταξύ ανδρών και γυναικών». Κάθε κίνηση συμβολίζει ένα «θεσμό», 

καθορίζει τι είναι «σεμνό ή αρεστό» και τι όχι και εκδηλώνει τις «αξίες κάθε 

κοινωνικής τάξης». Μέσω  της «επανάληψης» του εκάστοτε χορού διευκολύνεται η 

«μετάδοση» των σχετικών ιστορικών «γνώσεων» και η «βίωση» των απαιτούμενων 

«συναισθημάτων». Το ανθρώπινο σώμα έχει την τάση μέσω της επανάληψης και της 

συνήθειας να «οικειοποιεί» εμπειρίες και συμπεριφορές που αποκτώνται διά μέσου 

                                                                                                                                                                      
τη Γεωγραφική Θέση (ορεινές, πεδινές, νησιώτικες, οι οποίες χωρίζονται επιμέρους σε χωρικές και 

αστικές), τις Κλιματολογικές (χοντρά ή λεπτά υφάσματα), τις Οικονομικές (πολυτελή ή όχι υφάσματα), τις 

Πρακτικές (καθημερινές, γιορτινές, νυφιάτικες στολές) και τις Αισθητικές (οι καλοί χορευτές,-τριες 

επιβαλλόταν να ήταν και καλοντυμένοι) συνθήκες και ανάγκες του τόπου.». «Ως παραδοσιακές φορεσιές 

ορίζονται αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην εποχή πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, και που στη 

σημερινή εποχή διασώζονται σε λαογραφικά μουσεία, ιδιωτικούς συλλόγους και αλλού.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.: 71-77). 
21 «Πολιτισμός είναι η άμεση, αυθόρμητη μεταβίβαση από άνθρωπο σε άνθρωπο και από γενιά σε γενιά 

μορφών ζωής και δημιυργίας.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 38). 
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των αισθήσεων («οσμές, εικόνες, ήχους, ρυθμούς, γεύσεις, αίσθηση της ισορροπίας, της 

ομορφιάς, της ευθύνης, της  ευπρέπειας, του αστείου και του παραλόγου, της ηθικής, 

αίσθημα του ιερού»), οι οποίες γίνονται «σωματικές μνήμες22», άσχετα αν δεν έχουν 

μετατραπεί σε «νοητικές23».  

     Ο χορός (ειδικά όσον αφορά τους χορούς της ελληνικής αρχαιότητας) επίσης 

συνδέεται, εκτός από την ιστορική και πολιτισμική, και με την εκάστοτε «γλωσσική 

κοινότητα». (Λάζου, Α., 2000) Αποτελεί μία «μορφή εμπρόθετης κίνησης», όπως και 

«αναπαράσταση και δομή γλωσσικών σημείων» που συνάδουν με την εκάστοτε 

«γλωσσική κοινότητα». Ο χορός μαθαίνεται αυθόρμητα σε μικρή ηλικία, όπως 

ακριβώς συμβαίνει και με τη γλώσσα (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά. 1997). Είναι ένας 

«αντικειμενικός σχηματισμός σημείων» (όσον αφορά την κοινωνία και τη γλώσσα 

επικοινωνίας), και ταυτόχρονα μια «υποκειμενική σύνθεση νοημάτων και δράσεων» 

(που αφορούν το κάθε άτομο της κοινωνίας). Μέσω των κινήσεων ο χορευτής,-τρια 

συνδέει το «χώρο του χορού» με το» χώρο της κοινωνίας», δημιουργώντας μία 

καινούρια «πραγματικότητα».  

     Στη σύγχρονη κοινωνία «αναβιώνεται» μόνο μέσα από πολιτιστικούς συλλόγους  -

τόσο σε πόλεις, όσο και σε χωριά- και σκηνικές ή άλλου είδους εκδηλώσεις 

(Δαλκαβούκης, Β., στο Δαλκαβούκης, κ.ά., 2010).  Οι σύλλογοι αυτοί βοηθούν –

ιδιαίτερα στις εκσυγχρονισμένες και πολυπολιτισμικές κοινωνίες- άτομα ή ομάδες να 

βρουν την κοινή τους ταυτότητα και ιστορία. Επίσης, αποτελεί σημαντική ασχολία 

για τον ελεύθερο χρόνο, δίνοντας στους πολίτες την «αίσθηση συμμετοχής στα κοινά, 

το αίσθημα του ανήκειν, κοινωνική αναγνώριση και κοινωνικό κύρος» (ανάλογα με το 

φορέα στον οποίο συμμετέχουν π.χ. «Λύκειο των Ελληνίδων).  

     Υπάρχει όμως μία σημαντική διαφορά (Δαλκαβούκης, Β., κ.ά., 2010).  Στην 

επαρχία οι χορευτές,-τριες συμμετέχουν «βιωματικά» στο χορευτικό δρώμενο μέσα 

από ποικίλες εκδηλώσεις και άτομα (συγγενείς, γνωστοί, φίλοι). Στην αντίπερα όχθη 

βρίσκονται οι κάτοικοι μεγάλων πόλεων, που μαθαίνουν τους χορούς σε 

πολιτιστικούς συλλόγους από τον εκάστοτε δάσκαλο,-α μέσα από τις διαδικασία της 

«απομνημόνευσης και επανάληψης» («φολκλόρ ή φολκλορικοί χοροί24»). Στην πρώτη 

περίπτωση οι άνθρωποι είναι περισσότερο «γυμνασμένοι» λόγω της «γεωργικής ζωής 

της υπαίθρου» και μαθαίνουν ευκολότερα τους χορούς, ενώ στη δεύτερη, λόγω της 

«καθιστικής ζωής της σύγχρονης μεγαλούπολης», πρέπει να κάνουν διπλό κόπο, πρώτα 

                                                           
22 «Σωματικές μνήμες είναι οι συνήθειες που δεν απαιτούν νοητική επεξεργασία και που αποκτώνται από  

το άτομο μέσω της επαφής του σώματός του με το περιβάλλον.» (Κρητσιώτη, Μ., 2000: 284- 297). 
23 «Νοητικές μνήμες είναι οι εντυπώσεις που εγκαθίστανται στο νου του ανθρώπου έπειτα από επαφή του 

με το περιβάλλον, και οι οποίες απαιτούν νοητική επεξεργασία.» (Κρητσιώτη, Μ., 2000: 284- 297). 
24 «Παράδοση» είναι η παθητική και προφορική μετάδοση στοιχείων από τη μία γενιά στην άλλη. 

«Φολκλορισμός» από την άλλη είναι η ενεργητική μετάδοση στοιχείων από προηγούμενες γενιές που 

εκφράζεται και διαμορφώνεται διαφορετικά ανάλογα με τις συνθήκες ζωής, την εποχή, τον τόπο, την 

περίσταση, τα άτομα (διαφορετική ηλικία, φύλο, συγγενικές σχέσεις, επάγγελμα, οικονομική και 

κοινωνική κατάσταση) που τα διαπραγματεύονται. «Folklore» είναι ο διεθνής όρος της «Λαογραφίας» 

[σύμφωνα με τον Πολίτη (Κυριακίδου- Νέστορος, 1981) η Λαογραφία εξετάζει τις παραδοσιακές 

εκδηλώσεις του ψυχικού και κοινωνικού βίου του λαού που φανερώνονται μέσα από τα λόγια, τις 

πράξεις και τις ενέργειές τους].» (Βαβρίτσας, Γ., Ν.: 39-41). 
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για να αποκτήσουν την «απαραίτητη φυσική κατάσταση» και ύστερα να μάθουν τους 

χορούς. Στην πρώτη ο χορός (ειδικά σε παλαιότερες εποχές) αποτελεί ένα «μέσο 

χαλάρωσης από τις αγροτικές δραστηριότητες» των ανθρώπων, ενώ στη δεύτερη 

αποτελεί έναν «τρόπο εκγύμνασης των σωμάτων» εκ νέου. (Μωϋσιάδης, Π., 1994, 

στο: Δαλκαβούκης, Β., κ.ά). Επίσης, στην πρώτη  ο χορός αποτελείται από κινήσεις 

που έχουν διαφορετικό νόημα από τόπο σε τόπο και από γενιά σε γενιά, ενώ στη 

δεύτερη υπάρχει μία ψυχρή ομοιομορφία στις κινήσεις. Στην πρώτη εκδηλώνεται η 

«αυθεντική» μορφή του χορού, ενώ στη δεύτερη συνυπάρχουν «προσωπικές επιλογές 

και παραποιήσεις και ξενικές επιρροές», με αποτέλεσμα την «παραμόρφωση» της 

αρχέγονης μορφής του χορευτικού κομματιού (Βαβρίτσας, Γ., Ν.). Ακόμη, στην 

πρώτη ο χορευτής,-χορεύτρια καθορίζει την ταχύτητα της μελωδίας και οι μουσικοί 

ακολουθούν, ενώ στη δεύτερη περίπτωση όλη η μουσική ακολουθία καθορίζεται από 

ένα συγκεκριμένο δίσκο («CD»), με αποτέλεσμα οι χορευτικές παραλλαγές να μη 

γίνονται γνωστές από τους μαθητευομένους,-μένες, παρά μόνο από τα λεγόμενα 

«προχωρημένα» τμήματα. Στην πρώτη περίπτωση, ο χορός αποτελεί έκφραση των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και συναισθημάτων (χαρά, λύπη), ενώ στη δεύτερη 

αποτελεί ένα απλό μέσο ψυχαγωγίας και ευχαρίστησης. Στην πρώτη είναι εμφανείς 

«οι σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα, οι πολιτικές και κοινωνικές διακρίσεις, η 

κοινωνική κατασκευή ταυτοτήτων», ενώ στη δεύτερη περίπτωση τέτοιες έννοιες 

θεωρούνται «ξεπερασμένες» (άντρες και γυναίκες πιάνονται μεταξύ τους, 

φλερτάρουν, γυναίκες- ιδίως οι νεότερες σε ηλικία- πραγματώνουν αντρικές φιγούρες 

«για να απελευθερωθούν» όπως αναφέρουν «ψυχολογικά και σωματικά», κάτι που δεν 

ισχύει όμως σε προχωρημένα χορευτικά τμήματα και στα αντίστοιχα των 

μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων). Στην περίπτωση των χορευτικών τμημάτων, τα 

πρόσωπα (μαθητευόμενοι,-ες), ο χώρος (αίθουσα) και ο χρόνος (πρόγραμμα- ωράριο) 

είναι πολύ συγκεκριμένα, ενώ μπορούν να μεταβληθούν μόνο σε περιπτώσεις εορτών 

[(οργανωμένες συγκεντρώσεις, πάρτι κ.τ.λ.), όπου οι «αρχάριοι» μαθαίνουν από τους 

«προχωρημένους», οι άντρες μπαίνουν πρώτοι, όπως και οι νεαροί,-ές σε ηλικία]. 

Παρ’ όλα αυτά όμως, τα χορευτικά τμήματα αποτελούν ολοκληρωμένες κοινωνικές 

ομάδες, από όπου προκύπτουν γνωριμίες και πραγματοποιούνται δραστηριότητες 

(εκδρομές, δρώμενα κ.τ.λ.). (2008). 
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                Εικόνα 3                     Οι παραδοσιακοί χοροί και τα οφέλη τους στην ανάπτυξη των παιδιών.25 

      

Οι παραδοσιακοί χοροί διδάσκονται στα σχολεία διεθνώς (Nilsen, 2000) από τον 20ό 

αιώνα (π.χ. Νορβηγία από το 1974). Στα σχολεία διδάσκονται είτε οι παραδοσιακοί 

χοροί της χώρας, είτε οι αντίστοιχοι από άλλα κράτη («ξένοι χοροί»). Στα πλαίσια του 

μαθήματος του χορού δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα για «ηγεσία», 

«αυτοσχεδιασμό», «έκφραση» και « δημιουργικότητα» (ιδιαίτερα στο χώρο της 

διδασκαλίας της φυσικής αγωγής). Η ύλη του μαθήματος αποφασίζεται από τα άτομα 

                                                           
25 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZy
QDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B
F%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%C
E%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE
%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA
%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..31
78892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:. 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
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που γράφουν «εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς», ή από αυτούς που εργάζονται σε 

«προγράμματα εκπαίδευσης δασκάλων», ή από «επόπτες μαθημάτων». Τα απαραίτητα 

προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας/μία δάσκαλος χορού, τα αποκτά ο καθένας 

μόνος του.  

     Στην παραδοσιακή κοινωνία, η «εκμάθηση» του χορού (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά. 

1997) γίνεται με φυσικό τρόπο από την οικογένεια αρχικά, τους συγγενείς, τους 

φίλους και το «ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον». Στην «προσχολική ηλικία» ο χορός 

συνδέεται άρρηκτα με το «παιχνίδι» σε όλες του τις εκφάνσεις. Αποτελεί μία 

«αθλοπαιδιά», καθώς συνδυάζει την «πνευματική (ψυχαγωγία)» με τη «σωματική 

(αθλητισμός)» ανάπτυξη και καλλιέργεια, συμβάλλοντας στην «ολοκλήρωση» της 

προσωπικότητας του παιδιού26.  

     Όσον αφορά τη διδασκαλία των χορών σε πολιτιστικούς συλλόγους, πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα στάδια ανάπτυξης και εκμάθησης27 κάθε ηλικίας, οι 

                                                           
26 «Η παιδική ηλικία συμβάλλει στη διατήρηση και συνέχιση των λαϊκών εθίμων και παραδόσεων, διότι: 

1) το παιδί τα παρακολουθεί και εντυπωσιάζεται, 2) οι μεγάλοι διατηρούν πολλά από τα έθιμά  τους για 

χάρη των παιδιών, 3) πολλά από τα έθιμα που παραγράφονται στις ανθρώπινες κοινωνίες αναβιώνουν 

μέσα από τα παιχνίδια των μικρών.» (1997: 53). 
27 «Οι Φάσεις Μάθησης (Δόγανης, 1992` Κιουμουρτζόγλου, 1993` Schwidt, 1991, στο Μαλκογιώργος, 

Α., κ.ά.) είναι τρεις: η Γνωστική (εισέρχονται για πρώτη φορά στον εγκέφαλο πλήθος πληροφοριών και 

γίνονται αρκετά λάθη γενικής φύσης), η Φάση Σταθεροποίησης (τα λάθη γίνονται πιο ειδικά και αφορούν 

την αισθητική των κινήσεων) και η Αυτοματοποίηση (οι κινήσεις γίνονται μηχανικά πλέον χωρίς σκέψη, 

και δίνεται βαρύτητα σε περισσότερες λεπτομέρειες. (Αναφορικά με το χορευτικό τομέα, η πρώτη φάση 

αφορά την εκμάθηση ενός χορού για πρώτη φορά, όπου επιτρέπονται τα λάθη μέχρι να μαθευτεί ο 

βηματισμό, ενώ οι άλλες δύο αφορούν τις διάφορες παραλλαγές-φιγούρες- του χορού, όπως και τη σωστή 

στάση και χάρη της κάθε κίνησης.)» (1997.: 59). 
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προσωπικές ιδιαιτερότητες και τα προσωπικά ενδιαφέροντα28 κάθε ατόμου/ παιδιού, 

όπως και ο τόπος που διδάσκονται οι χοροί (σχετικά με το μαθητευόμενο), αλλά και 

οι γνώσεις και διδακτικές ικανότητες του δασκάλου29. Οι γενικές «Μέθοδοι 

Διδασκαλίας» των χορών που ακολουθούνται είναι: «Μερική- Ολική Μέθοδος 

(Διδάσκονται τα μέρη του χορού το ένα μετά το άλλο, και στη συνέχεια ολόκληρη η 

χορογραφία.)», «Προοδευτική Μερική Μέθοδος (Διδάσκεται πρώτα το ένα μέρος του 

χορού, μετά το άλλο και στο τέλος και τα δύο μαζί. Έπειτα προσθέτεται και το τρίτο/ 

επόμενο μέρος με την ίδια διαδικασία.)», «Επαναληπτική Μερική Μέθοδος 

(Διδασκαλία κάθε μέρους του χορού ξεχωριστά, στη συνέχεια σύνδεση κάποιου μέρους 

από αυτά με κάποιο άλλο μέχρι την ολοκληρωτική σύνδεση και εκμάθηση όλης της 

χορογραφίας.)», «Ολική- Μερική- Ολική Μέθοδος (Διδασκαλία ολόκληρου του χορού 

και στη συνέχεια ενός- ενός μέρους κατά την οποία κάθε φορά προστίθεται καινούριο 

                                                           
28 «Σύμφωνα με το Ζέρβα (1985, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.), η ολοκληρωμένη «Απόδοση» κάθε 

ατόμου σε οποιοδήποτε μάθημα, εξαρτάται από τρεις καταλυτικούς παράγοντες: τις Κληρονομικές 

Μεταβολές (ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες του ατόμου), τη Μάθηση (η απαραίτητη γνώση και εμπειρία 

για κάθε πράξη) και τα Κίνητρα (οι παράγοντες που ωθούν το άτομο να προσπαθήσει προκειμένου να 

επιτύχει κάποιο στόχο). Αν ένας από τους παράγοντες αυτούς λειτουργεί λιγότερο ή καθόλου, η απόδοση 

θα είναι μειωμένη. Βασικό ρόλο επίσης παίζει και η Ανατροφοδότηση του μαθητευομένου που αφορά 

τέσσερα στάδια: την Εισαγωγή (η εκάστοτε πληροφορία που λαμβάνει ο χορευτής,-τρια μέσω των 

αισθήσεων π.χ. το άκουσμα μίας μουσικής μελωδίας), την Επεξεργασία- Απόφαση (οι διεργασίες του 

Κεντρικού Νευρικού Συστήματος του εγκεφάλου, όπως είναι η προσοχή, η αντίληψη, η κρίση, η 

αξιολόγηση που προσδιορίζουν νοητικά το είδος της κίησης π.χ. ποιος χορός θα χορευθεί), την Εξαγωγή 

(η ενεργοποίηση εκ μέρους του εγκεφάλου των μηχανισμών του σώματος που συντελούν στην εκτέλεση 

των κινήσεων π.χ. νεύρα, μύες) και τελικά η Ανατροφοδότηση (η εκάστοτε πληροφορία που λαμβάνει ο 

μαθητής,-τρια έπειτα από την εκτέλεση μίας κίνησης π.χ. πόσο καλά χόρεψε το χορό). Η 

Ανατροφοδότηση αυτή πάλι, χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους είδη: την Εσωτερική ή Ενδογενή 

Ανατροφοδότηση (η πληροφορία που προέρχεται από τον ίδιο το χορευτή,-τρια μέσω των αισθητήριων 

οργάνων), την Εξωτερική ή Πρόσθετη Ανατροφοδότηση (η επιπλέον πληροφορία που λαμβάνει ο 

μαθητής,-τρια από το περιβάλλον του  π.χ. δάσκαλος, συγχορευτές, θεατές, οπτικοακουστικά μέσα), την 

Τρέχουσα Ανατροφοδότηση (η ανατροφοδότηση που λαμβάνει ο χορευτής,-τρια κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης, είτε από τον ίδιο, είτε από το περιβάλλον) και την Εποικοδομητική Ανατροφοδότηση (η 

ποιότητα της ανατροφοδότησης, η οποία δε χρησιμοποιεί τίποτα το περιττό, παρά μόνο τα ουσιώδη).» 

(1997: 58- 63). 

29 «Ο εκάστοτε Χοροδιδάσκαλος είναι υποχρεωμένος να συγκρίνει την Εκτέλεση του μαθητευομένου με 

την αντίστοιχη σωστή, να διορθώνει μόνο ένα Λάθος κάθε φορά, να καθορίζει την Αιτία του λάθους 

αυτού, καθώς και τον τρόπο Διόρθωσής του, με τελικό στόχο την απόκτηση μίας Χορευτικής Δεξιότητας 

από το μαθητευόμενο χορευτή,-τρια. Ο δάσκαλος,-α θα πρέπει να είναι καταρτισμένος σχετικά με το τι 

θέλει να κάνει, να καταλάβει πλήρως το περιβάλλον στο οποίο θα εργαστεί, να έχει τις απαραίτητες 

ικανότητες και γνώσεις και να κατανοεί ότι ο ίδιος δεν είναι ιδιοκτήτης, αλλά απλώς αναμεταδότης του 

χορού, όπως επίσης ότι οι χοροί είναι φτιαγμένοι για να χορεύονται από παρέες σε γλέντια, πανηγύρια 

και γάμους.  Απαραίτητες προϋποθέσεις για μία σωστή διδασκαλία είναι αυτή να είναι ευχάριστη - ειδικά 

κατά τα πρώτα χρόνια εκμάθησης του χορού-,η σχέση δασκάλου και μαθητή να είναι ήρεμη και σταθερή, 

να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των ικανοτήτων και του ενδιαφέροντος του μαθητευομένου, οι κινήσεις 

να μην αναλύονται σε μεγάλο βαθμό- ειδικά όσον αφορά αρχάριους μαθητές και η έντονη σωματική 

κίνηση να εναλλάσσεται με πιο ήπιες.» (1997: 64- 70). 
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μέρος.)», «Ολική Μέθοδος (Διδάσκεται ολόκληρος ο χορός εξαρχής. Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιείται σε απλούς ή ενιαίους χορούς.)», και «Μέθοδος Αντίστροφης Σειράς 

(Διδάσκεται ο χορός με την ανάποδη σειρά. Αποτελεί διασκεδαστικό τρόπο 

εκμάθησης.)» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.: 64- 65). Ανεξάρτητα από τη μέθοδο όμως 

που θα ακολουθηθεί, οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται σε πρώτη φάση το 

«θεωρητικό μέρος» του χορού («λαογραφικά, ιστορικά, γεωγραφικά στοιχεία, στοιχεία 

για την ονομασία του χορού, το είδος του- μικτός, ανδρικός, γυναικείος-, το σχήμα, την 

κατεύθυνση, το ύφος, τη λαβή, το ρυθμό, τη μουσική και τα τραγούδια που τον 

συνοδεύουν») (1997: 45- 49). Σε δεύτερη φάση, διδάσκεται το αντίστοιχο «πρακτικό 

μέρος», που δεν είναι τίποτα άλλο από «την τοποθέτηση των μαθητευομένων στο 

χώρο, τις ειδικές προπαρασκευαστικές ρυθμικές ασκήσεις κάθε χορού, τη λεπτομερή 

ανάλυση των κινήσεων, τη ρυθμική αρίθμηση (αρχικά σε αργή και αργότερα στην 

κανονική ρυθμική αγωγή), την παρουσίαση της λαβής, του σχήματος του χορού και της 

θέσης του σώματος). (1997: 65- 68).  

     Σύμφωνα με τις οδηγίες του «Παιδαγωγικού Ινστιτούτου» για τη διδασκαλία των 

μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Ενιαίο Λύκειο, «πρώτα διδάσκονται οι εύκολοι και 

μετά οι δύσκολοι χοροί, πρώτα διδάσκονται τα βασικά βήματα και ύστερα οι φιγούρες. 

Οι χοροί αρχικά διδάσκονται με πολύ αργό ρυθμό, ο οποίος επιταχύνεται με την 

πάροδο του χρόνου, η λαβή των χεριών αποφεύγεται κατά την εκμάθηση κάθε 

καινούριου χορού και οι διατάξεις που διδάσκονται είναι το ημικύκλιο, ο κύκλος και 

δύο ομόκεντροι κύκλοι.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν.: 133). Το «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» και τα «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

(Α.Π.Σ.)» της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μάλιστα ορίζουν 

ως γενικούς στόχους της διδασκαλίας των ελληνικών παραδοσιακών χορών «την 

καλλιέργεια και τη γνωριμία της ελληνικής λαϊκής και πολιτισμικής παράδοσης, την 

απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον παραδοσιακό χορό, τη μουσική και το τραγούδι σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο, τα ήθη και τα έθιμα του ελληνικού λαού και τις ηθικές, 

αισθητικές και παιδαγωγικές αξίες που απορρέουν από αυτά, την καλλιέργεια του 

ρυθμού, της κίνησης, της μουσικής, του τραγουδιού, την ανάπτυξη αντιληπτικών 

ικανοτήτων, την εκτίμηση των κιναισθητικών στοιχείων της κίνησης. Επίσης, την 

ανάπτυξη του ψυχοκινητικού τομέα και της αισθητικής εκτίμησης του παιδιού, της 

προσωπικότητας και της κοινωνικής του συμπεριφοράς. Την καλλιέργειας της θετικής 

εικόνας του σώματος, της αμφιπλευρικότητας, της ισορροπίας, της οπτικής και 

ακουστικής ικανότητας, των κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, της ένταξής του σε 

κάποια ομάδα και της συνεργασίας του με τα άτομα που την αποτελούν, της 

επικοινωνίας, της αυτενέργειας, της καλλιέργειας της φαντασίας, της έκφρασης και της 

δημιουργίας.» (2008: σσ. 133- 136, 221- 223). 
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                    Εικόνα 4            Καλύτεροι από Γυμναστική οι Παραδοσιακοί Ελληνικοί Χοροί.30 

                                                           
30 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNOPYxgO1lI-

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNOPYxgO1lI-gAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=gzrFbQyZWBQT2M:
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     Οι ελληνικοί χοροί επιβιώνουν εδώ και 3000 χρόνια, από την εποχή της 

«αρχαιότητας31». Ο ελληνικός λαός είναι ο μόνος που έδωσε τόσο μεγάλη σημασία 

στο χορό32.  Ο χορός λοιπόν ξεκίνησε σαν άθλημα των «αρχαίων ελληνικών 

αγώνων». Κατά την εποχή αυτή ο χορός δεν ήταν αυτόνομη τέχνη, αλλά μαζί με τη 

«μουσική» και την «ποίηση» αποτελούσε τη «μουσική (τέχνη των Μουσών)». 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, την τέχνη του χορού εφηύραν οι Μούσες Πολύμνια, 

Τερψιχόρη (το όνομά της οποίας δηλώνει τη «χαρά στο χορό») και Ουρανία 

(«προστάτιδα της αστρονομίας και του χορού»). Ο Πλάτωνας συνέδεσε τις λέξεις 

«χορός» και «χαρά», στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει την επιθυμία των 

ανθρώπων για έκφραση της ευτυχίας τους μέσα από τους χορούς. Αποτελούσε 

έκφραση της «συναισθηματικής φόρτισης» των Ελλήνων και ήταν παρών σε όλες τις 

«κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμος, τρύγος, θερισμός)» τους. Στη Σπάρτη ο χορός είχε 

«στρατιωτικό χαρακτήρα», καθώς χρησιμοποιούνταν σε κάθε πολεμική άσκηση και 

πριν από κάθε μάχη («χορεία»). Στην Αθήνα, από την άλλη, ο χορός 

χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο στη στρατιωτική, αλλά και στη γενικότερη εκπαίδευση 

                                                                                                                                                                      
gAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF
%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4
%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%
AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-
img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=gzrFbQyZWBQT2M:. 
31 «Οι πηγές οι οποίες παρέχουν  στοιχεία για τους ελληνικούς χορούς στην αρχαιότητα είναι ποικίλες. 

Έτσι, υπάρχουν οι «Μετρικές Πηγές» (δίνουν πληροφορίες για τη δομή και τη χορογραφία του εκάστοτε 

χορού, το ρυθμικό μέσο, τις κινήσεις, τη φωνητική και μουσική συνοδεία, τις μεταβολές, τις επωδούς και 

τις στροφές που τον χαρακτηρίζουν π.χ. Εγχειρίδια Μετρικής του Ηφαιστείωνα και του Αριστόξενου). 

Επίσης, οι «Μουσικές Πηγές» (περιλαμβάνουν θεωρητικά συγγράμματα για τη μουσική –τόσο φωνητική, 

όσο και ενόργανη- και τα μουσικά αποσπάσματα σε σημειογραφία εκείνης της εποχής, π.χ. μονογραφίες 

του Αριστείδη Κοϊντιλιανού, συγγράμματα του Διονυσίου του Αλικαρνασσέως και του Αριστόξενου). Οι 

«Αρχαιολογικές Πηγές» (αναπαραστάσεις από χορούς και χορευτές όπως είδωλα, αγάλματα, μωσαϊκά 

δάπεδα, αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι χορευτές- κομμάτια, φορεμάτων, κοσμημάτων- και 

επιγραφές). Ακόμα, οι «Γλωσσικές Πηγές» (τεχνικοί όροι και εκφράσουν που χρησιμοποιούνταν από 

τους αρχαίους προκειμένου να μιλήσουν για τους χορούς). Οι «Ανθρωπολογικές Πηγές» τέλος (το 

συγκριτικό υλικό που λαμβάνεται από τις χορευτικές παραστάσεις πολλών διαφορετικών λαών). (1993: 

σσ. 19-23). 
32 «Οι Έλληνες στην αρχαιότητα πίστευαν ότι η χορευτική τέχνη ήταν χάρισμα των θεών, την οποία μόνο 

εκλεκτοί θνητοί την κατείχαν. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο χορός έχει τις απαρχές του στη θεά 

Ρέα, η οποία ήταν η πρώτη που δίδαξε την τέχνη του χορού στους Κορύβαντες της Φρυγίας και τους 

Κουρήτες της Κρήτης. Ο άνδρας της Κρόνος, που εκθρόνισε τον πατέρα του Ουρανό για να γίνει 

κυρίαρχος του κόσμου, έτρωγε όλα τα παιδιά του που γεννούσε η γυναίκα του Ρέα για να μην του πάρουν 

την εξουσία (θέλοντας να αποφύγει την ασπλαχνία που έδειξε και ο ίδιος στον πατέρα του. Η Ρέα λοιπόν, 

αφού γέννησε και το μικρότερο γιο της, το Δία, τον έκρυψε σε μία σκοτεινή σπηλιά της Κρήτης και έδωσε 

στον Κρόνο να φάει μία πέτρα τυλιγμένη με φασκιές. Για να σώσει το Δία από τα δόντια του πατέρα του, 

ανέθεσε στους Κουρήτες να χορέψουν έναν πολεμικό χορό («Πεντοζάλι») με πλήρη εξοπλισμό, 

αναπηδήσεις και κραυγές και κτυπώντας τα σπαθιά τους στις ασπίδες για να μην ακούσει ο Κρόνος το 

κλάμα του μωρού. Ο Δίας όταν μεγάλωσε, βγήκε από τη σπηλιά που κρυβόταν τόσα χρόνια και πίεσε με 

δόλο τον πατέρα του να βγάλει όλα τα παιδιά που είχε φάει. Στη συνέχεια ο Δίας ανέλαβε την κυριαρχία 

όλου του κόσμου,  οι Κουρήτες που χόρευαν έγιναν ιερείς του και συνέχισαν μαζί με τους απογόνους τους 

για πολλούς αιώνες τους χορούς τους ως μέρος της λατρευτικής τους τελετουργίας Κάποιοι Έλληνες 

συγγραφείς αποδίδουν ως εμπνευστές ορισμένων χορών τους ήρωες και τις ηρωίδες της ελληνικής 

ιστορίας και μυθολογίας. Άλλοι αποδίδουν την επιθυμία για χορό στη διεγερτική ενέργεια του κρασιού.» 

(1993: 30-31). 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNOPYxgO1lI-gAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=gzrFbQyZWBQT2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNOPYxgO1lI-gAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=gzrFbQyZWBQT2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNOPYxgO1lI-gAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=gzrFbQyZWBQT2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNOPYxgO1lI-gAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=gzrFbQyZWBQT2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNOPYxgO1lI-gAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=gzrFbQyZWBQT2M:
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των νεαρών ατόμων. Σύμφωνα με πολλούς φιλοσόφους (Πλάτωνας, Σωκράτης, 

Αριστοτέλης), ο χορός προσέφερε όχι μόνο «σωματική υγεία και ομορφιά», αλλά και 

«ηθική και πνευματική καλλιέργεια». Όποιος δε γνώριζε χορό, όπως αναφέρει ο 

Πλάτωνας, ήταν «αμόρφωτος» (Μαλκογιώργος, Α. κ.ά., 1997). Οι αρχαίοι ελληνικοί 

χοροί ήταν πάνω από 200 και διακρίνονταν σε: «θρησκευτικούς (είχαν άμεση σχέση με 

τη λατρεία των θεών γι’ αυτό και πολλοί χοροί ήταν αφιερωμένοι σε αυτούς, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτούς προς τιμήν του θεού Διονύσου, οι οποίοι 

διαδραματίζονταν πάντα υπό την επήρεια κρασιού, γι’ αυτό και ήταν εκστατικοί, 

θυμίζοντας σημερινά δρώμενα, όπως τα «αναστενάρια»), πολεμικούς/ ενοπλίους33 (με 

σημαντικότερο τον Πυρρίχιο), γυμναστικούς, θεατρικούς («Εμμέλεια»  που 

χρησιμοποιούνταν στην τραγωδία, «Κόρδαξ» για την κωμωδία και «Σίκιννις» όσον 

αφορά το δράμα) ακροβατικούς, βίαιους (για άτομα με γερή ιδιοσυγκρασία), κωμικούς, 

ηδυπαθείς (π.χ. Χορός της Κοιλιάς), συμποσιακούς, γαμήλιους, πένθιμους» (Λυκέσας, 

Γ., Χ.: 32-55). Επίσης, οι χοροί χρησιμοποιούνταν για την επαφή των ανθρώπων με 

τα ζώα, γι’ αυτό και κατασκεύαζαν χορούς ειδικά σχεδιασμένους γι’ αυτά.  Κάποιοι 

χοροί είχαν «συγκεκριμένο κινητικό μοτίβο» (π.χ. «οι κύκλιοι χοροί γύρω από το βωμό 

του Διονύσου»), ενώ κάποιοι άλλοι χορεύονταν «ελεύθερα». Ορισμένοι ήταν «σεμνοί 

και σοβαροί», ενώ άλλοι περισσότερο «φαιδροί». Διακρίνονταν σε «ανδρικούς 

(βασίζονταν στη σωματική δύναμη κυρίως, π.χ. άλματα, καθίσματα, διασκελισμοί)» και 

«γυναικείους (χαρακτηρίζονταν, με κάποιες εξαιρέσεις, από ήρεμες, απαλές και 

περιορισμένες κινήσεις)» (1993: 32-55). Οι χοροί αυτοί λάμβαναν διάφορες 

«ονομασίες», ανάλογα με «τους λόγους και τις αιτίες» που χορεύονταν, «τις κινήσεις 

των χορευτών», «τον τόπο καταγωγής τους», «τους στίχους του τραγουδιού που τους 

συνόδευε», «από τον ήχο του οργάνου που χρησιμοποιούνταν για το σκοπό της 

μελωδίας», και από «το όνομα του ευρέτη» (1993: 32-55). Στην αρχαία εποχή οι 

«θρησκευτικές λατρείες» (στις οποίες κυριαρχούσε ο χορός) ήταν ενοποιημένες με τη 

«διασκέδαση». Μετά την κλασική εποχή, ο χορός απέκτησε «ψυχαγωγικό 

χαρακτήρα». Αργότερα, στη ρωμαϊκή εποχή, ο χορός περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό 

(αρκετοί χοροί απαγορεύτηκαν λόγω του ό,τι το περιεχόμενό τους θεωρήθηκε 

«άσεμνο» και «χαμηλότερου επιπέδου») και χρησιμοποιούνταν μόνο από 

«επαγγελματίες». Με την έλευση του χριστιανισμού, η εκκλησία καταδίκασε τους 

χορούς που είχαν «ειδωλολατρικό χαρακτήρα», ενώ αποδέχθηκε και χρησιμοποίησε 

αυτούς που σχετίζονται με τη «λαϊκή» (χορεύονται από την εποχή εκείνοι χοροί στα 

«προαύλια των εκκλησιών στις μεγάλες χριστιανικές γιορτές» όχι μόνο από τους 

λαϊκούς, αλλά και από ιερείς– Πάσχα, Χριστούγενα, επίσημες εορτές Αγίων-) και 

«εθνική παράδοση» (αποτέλεσαν το «έναυσμα των Ελλήνων για την επανάσταση 

εναντίον των Τούρκων και άλλων κατακτητών»). (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008). Σήμερα οι 

ελληνικοί χοροί ανέρχονται σε  πάνω από 350 και διακρίνονται σε «συρτούς» και 

«πηδηχτούς».  

                                                           
33 «Οι πολεμικοί χοροί δεν εκτελούνταν μόνο από άνδρες, αλλά και από γυναίκες, με σκοπό αυτές να 

σκληραγωγηθούν, να αποκτήσουν γερά κορμιά και υγιή παιδιά και να περιορίσουν τη μυϊκή τους 

αδυναμία και θηλυπρέπεια.» (2008: 28- 29). 
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     Στις ελληνικές επαρχίες ο χορός αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινότητας 

τόσο του αστικού, όσο και του αγροτικού πληθυσμού, όσον αφορά τις γιορτές και τις 

επίσημες συναθροίσεις, που φανερώνει τις αξίες και τις σχέσεις εξουσίας που 

επικρατούν σε κάθε τόπο. (Buchheld, U., 2000, στο Cowan, 1990). 

     Καθοριστικό παράδειγμα αποτελούν οι «γαμήλιες εορτές και χοροί» της 

κοινότητας Σοχού (Cowan, 1990). Κατά τη διάρκειά τους γίνονται εμφανείς οι 

διαφορετικές αξίες και σχέσεις που επικρατούν στην περιοχή σχετικά με τα δύο φύλα. 

Τα σώματα και οι κινήσεις των συμμετεχόντων θεωρούνται «σημεία» τα οποία 

δηλώνουν τις σχέσεις αυτές, καθώς και τα συμφέροντα αυτών που τα χρησιμοποιούν. 

Έτσι, στις τελετές αυτές φαίνεται η διαμόρφωση των ταυτοτήτων που επικρατούν 

στην περιοχή σχετικά με τα δύο φύλα, όχι ως ατομικότητες, αλλά ως μέλη μιας 

σχέσης: η ανωτερότητα/ εξουσία των ανδρών και η ευαισθησία («παθητικότητα») των 

γυναικών. Η ιεροτελεστία του γάμου περιλαμβάνει διάφορες πραγματώσεις χορών. 

Ξεκινώντας από τη λεγόμενη «παρέα» του γαμπρού (οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, 

γείτονες), αυτή το απόγευμα του Σαββάτου χορεύουν κάτω από το σπίτι του γαμπρού 

με συνοδεία νταουλιών «κυκλικούς χορούς» (καλαματιανό, συρτό κ.ά.). Στη συνέχεια 

αποχωρώντας από το σπίτι του γαμπρού, μέλη της παρέας (ανύπανδροι νεαροί, 

έφηβες και ηλικιωμένοι) βαδίζουν προς την πλατεία της κοινότητας με τελικό 

προορισμό το σπίτι της νύφης (η λεγόμενη «πατινάδα»). Σε όλη τη διάρκεια αυτών 

κυριαρχεί το στοιχείο του «ανδρισμού» μέσα από «αυταρχικές χειρονομίες». Ο χρόνος 

του χορού όμως καθορίζεται από κοινού, ενώ οι οργανοπαίκτες καθοδηγούν ρυθμικά 

και κινητικά τους χορευτές που δε γνωρίζουν τα κομμάτια.]. Επίσης, μέσα από 

«πράξεις εξαναγκασμού των άλλων», «κέφι», και «εντάσεις». Σχέσεις «κυριαρχίας» 

παρουσιάζονται επίσης ανάμεσα στον «εορταστή» και «νταουλιών». Οι εορταστές 

ονομάζουν τους μουσικούς «νταούλια ή όργανα», δίνοντας βαρύτητα στο ίδιο το 

τραγούδι και όχι στους οργανοπαίκτες σαν πρόσωπα. Ο νέος που θα «παραγγείλει» 

ένα τραγούδι, γίνεται αμέσως ο «πρώτος/ κεφαλή» του χορού. Χορεύει όποιο χορό 

θέλει, κάνει όποια φιγούρα προτιμά, τον ακολουθούν οι μουσικοί και γίνεται το μόνο 

αντικείμενο θέασης από το κοινό. Την ώρα του χορού εξωτερικεύει τη 

συναισθηματική του κατάσταση  φέρνοντας το «ζουρνά» προς το αυτί του –

δείχνοντας την κατάκτηση του τραγουδιού-, τραγουδώντας, πέφτοντας σε οριζόντια 

θέση στο δρόμο ή πετώντας ένα «καραφάκι» ούζο βρέχοντας τα ρούχα του –

δηλώνοντας την υποταγή του στον έρωτα-. Στο τέλος του κομματιού, ο χορευτής 

πετά  στα «νταούλια» χαρτονομίσματα ορισμένης αξίας («δώρο»), ανάλογα με το 

βαθμό της εύθυμης διάθεσής του. Όσον αφορά τα κορίτσια, αυτά σε κάποιες 

περιστάσεις είναι ισότιμα με τα αγόρια (συμμετοχή στα χορευτικά δρώμενα), και σε 

άλλες όχι (δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε πρακτικές όπως να πάρουν τη θέση 

της «κεφαλής» του χορού, να εξαναγκάζουν τους οδηγούς να κεραστούν, να μεθούν 

για να μην «εξευτελιστούν», να είναι πιο «συγκρατημένες» στις κινήσεις τους), 

δείχνοντάς έτσι την «κοινωνική και οικονομική υποτέλειά τους» στο ανδρικό φύλο. 

Φθάνοντας στο σπίτι της νύφης, ξεκινούν πάλι οι χοροί. Διαφαίνεται η κατωτερότητα 

και η παθητική της στάση, καθώς ένας-ένας από την παρέα του γαμπρού επιλέγει 

αυτός το τραγούδι που θέλει και «χορεύει» τη νύφη, εκτεινόμενος συχνά σε όλο το 
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χώρο, εμποδίζοντας την οικογένειά της να χορέψει. (υποταγή της γυναίκας στον 

άντρα). Όταν μάλιστα η οικογένεια της νύφης τους διώχνει, αυτοί μπορεί να μείνουν 

όσο παραπάνω θέλουν, δείχνοντας την εξουσία του γαμπρού. Μόνο στο γλέντι της 

νύφης με τους συγγενείς της αυτή έχει ενεργητική στάση. Μετά το μυστήριο του 

γάμου ο κουμπάρος χορεύει το ζευγάρι στο προαύλιο της εκκλησίας σε ένα μέτριο 

καλαματιανό. Στη συνέχεια, «χορεύουν» τη νύφη οι γονείς του γαμπρού, στη 

συνέχεια οι γονείς της νύφης, μετά συγγενείς και φίλοι μέχρι να γεμίσει η αυλή. 

Καθώς «χορεύουν» τη νύφη, τη μεταφέρουν ταυτόχρονα και στην εξωτερική 

κοινωνία, όπου όμως η ίδια έχει παθητική στάση, καθώς γίνεται αντικείμενο κρίσεως 

από όλους.  Με το πέρας του χορού, έρχεται και το τέλος του γάμου.  

     Ένα άλλο παράδειγμα αποτελούν οι «χοροεσπερίδες», οι οποίες χρηματοδοτούνται 

από επιχειρηματίες με στόχο τη διασκέδαση της κοινότητας (Cowan, 1990). Σε αυτές 

υιοθετούνται πολλά ευρωπαϊκά στοιχεία, φανερώνοντας έτσι από τη μία την 

υποτέλεια των Σοχινών στη Δύση, και από την άλλη την πολιτισμική προαγωγή τους. 

Χορεύονται από κοινού τόσο ευρωπαϊκοί χοροί (ταγκό, βαλς, φοξτρότ, πόλκα), όσο 

και τοπικοί (καλαματιανός, καρσιλαμάς). Οι χοροί όμως χορεύονται μόνο από 

παντρεμένα ή αρραβωνιασμένα ζευγάρια (σε αντίθεση με τη Δύση, που η ανταλλαγή 

ζευγαριών μεταξύ τους είναι συνήθης), τονίζοντας το θεσμό της «πυρηνικής 

οικογένειας ως αυτόνομη οικονομική, κοινωνική και πολιτική οντότητα», με ηγεμόνα 

πάντα τον άνδρα. Απουσιάζουν επομένως οι ηλικιωμένοι,-ες, οι νεαροί και 

ασυνόδευτοι έφηβοι,-ες, εκτός και αν ανήκουν σε ομαδικούς συλλόγους και 

οργανώσεις.  

     Όσον αφορά τους ανύπανδρους νέους, ο αγαπημένος τους χορός θεωρείται το 

«ζειμπέκικο».(Cowan,). Πρόκειται για ένα «ρεμπέτικο»34 χορό που φανερώνει τη 

«μαγκιά»35, τον ανδρισμό και τον ατομικό εγωισμό του αρσενικού. Χορεύεται από 

έναν άνδρα την στιγμή που οι υπόλοιποι, όπως και όλος ο γυναικείος πληθυσμός 

γίνονται θεατές του. Είναι η στιγμή που ο χορευτής εκφράζει τη συναισθηματική του 

κατάσταση μέσα από «σπασμωδικές» κινήσεις με στόχο τη δημόσια θέα, ενώ οι 

υπόλοιποι γονατιστοί στο πάτωμα μπροστά του χτυπούν παλαμάκια ή σπάνε πιάτα 

μπροστά στα πόδια του. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Cowan «ο χορευτής με 

κατεβασμένο το κεφάλι, μισόκλειστα μάτια, χαμηλά βαλμένο το καπέλο στο κεφάλι, 

σηκωμένα τα μανίκια, και ένα τσιγάρο στο στόμα αυτοσχεδιάζει κινήσεις εκφράζοντας 

το συναισθηματικό του κόσμο» (1990: σ. 183).  

     Αναφορικά με τις γυναίκες, ο χορός για αυτές αποτελεί «απόλαυση, αλλά και 

πρόβλημα» (Cowan, 1990). Σε αντίθεση με τον ανδρικό πληθυσμό, η χορευτική, και 

ιδίως η «σεξουαλική έκφραση» μίας γυναίκας φανερώνει ο ποιόν της. Πρέπει να 

                                                           
34 «Τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά τραγούδια αναπτύχθηκαν από το 1950 και μετά από Έλληνες μετανάστες 

προς την Ευρώπη και την Αυστραλία, και εκφράζουν συναισθήματα για τη φτώχεια, τη μοναξιά, 

ανεκπλήρωτους έρωτες κ.τ.λ..» (1990: 179-180). 
35 «Μάγκας/ Ρεμπέτης ήταν κάποιος που ζούσε αντίθετα με τον κοινωνικό καθωσπρεπισμό, ζούσε μέσα 

από μικροδουλειές και μικροαδικήματα και είχε συνεχώς μπλεξίματα με καυγάδες και την αστυνομία. 

Αποτελούσε μία ομάδα εύπορων προσφύγων της Μικράς Ασίας του 1922 που ήρθαν στην Ελλάδα δίχως 

βασικά κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα.» (1990: 181-182). 



[31] 
 

εκφράσει την ελκυστικότητα και επιδεξιότητά της, ενώ ταυτόχρονα να βάλει ένα όριο 

προκειμένου να μη φανεί «έξαλλη». Τα κορίτσια –ειδικά αυτά που έχουν τελειώσει τη 

σχολική εκπαίδευση- και οι γυναίκες συμμετέχουν με περισσότερο ενθουσιασμό σε 

χορευτικές εκδηλώσεις, καθώς η κοινωνική τους θέση και το πιεστικό πρόγραμμά 

τους δεν επιτρέπουν τη συχνή τους έξοδο.  Επίσης, επιβάλλεται να έχουν τόσο κομψή 

εμφάνιση (αναφορικά με το ύψος, το βάρος, το ντύσιμο, το χτένισμα, το βάψιμο, τα 

κοσμήματα), όσο και κατάλληλη συμπεριφορά («αεράτες» κινήσεις, θάρρος, εύθυμος 

χαρακτήρας), προκειμένου να γίνουν αντικείμενα προσοχής των ανδρών, αλλά και να 

λάβουν μια συνολική θετική κριτική. Οι κινήσεις τους (και κατ’ επέκταση και οι 

χοροί) οφείλουν να είναι πιο «λεπτές» από τις αντίστοιχες των ανδρών και 

διαφορετικές αναλόγως της ηλικίας (ζωντανά και «πηδηχτά» βήματα οι νεαρές, 

«περπατητός» και αργός βηματισμός οι μεγαλύτερες) του βάρους τους, της 

περίστασης και του χρόνου διεξαγωγής του γεγονότος. Η «βλεμματική δεκτικότητα» 

που έχουν τόσο από το ανδρικό φύλο –με στόχο το θαυμασμό-, όσο και από το 

γυναικείο (ειδικά τις πανδρεμένες) –με στόχο την επίκριση- φανερώνει την 

κατωτερότητα που έχουν οι ελεύθερες κοπέλες στη σοχινή κοινωνία.  

     Άλλο παράδειγμα αφορούν  τα «μουσικοχορευτικά δρώμενα» των νομών Δράμας 

και Σερρών, οι οποίοι εμφανίζουν πολλές «μουσικοκινητικές» και «ενδυματολογικές» 

ομοιότητες, εξαιτίας των «γεωγραφικών», «ιστορικών» και «κοινωνικών» συνθηκών 

τους. Αναφορικά με το νομό Δράμας (Παπακώστας & Δούμα, 2000), χορευτικά 

δρώμενα διεξάγονταν στα χωριά σε διάφορες «λαϊκές εκδηλώσεις»  (όπως η περίοδος 

των Θεοφανείων), σε αρραβώνες, σε γάμους, σε πανηγύρια, σε ονομαστικές εορτές, 

τις Κυριακές και τις καθημερινές που δεν υπήρχαν αγροτικές εργασίες. Οι χοροί 

πραγματοποιούνταν στην πλατεία, στα «αλώνια», στους «μαχαλάδες», στις «σάλες» 

και τις αυλές των σπιτιών και διακρίνονται σε «Κυκλικούς» (κυρίως σε ανοικτό χώρο) 

και «Αντικριστούς» (σε κλειστό χώρο κατά βάση). Όσον αφορά τους πρώτους, αυτοί 

χορεύονται σε ανοικτό κύκλο, όπου ο πρώτος χορευτής κρατά ένα μαντήλι (ή 

«χάνδρινο κορδόνι») που είναι σε σχήμα «φιδιού» και κουνά ελεύθερα τα χέρια του ή 

τα ακουμπά στη μέση του. Παλιά οι άντρες τοποθετούνταν μπροστά και οι γυναίκες 

πίσω, με πρώτους τους μεγαλύτερους και μετά τους μικρότερους σε ηλικία, κάτι που 

σήμερα δεν υφίσταται. Οι «κυκλικοί» χοροί διακρίνονται σε «Συρτούς 

Καλαματιανούς», «Στα Δύο» (π.χ. «Ευζωνικό»), «Στα Τρία» (π.χ. «Χασαπιά- 

Ζωναράδικο»), «(Μ)Παϊτούσκα36» (σε Θράκη και Μακεδονία), και σε διάφορους 

χορούς «τοπικού χαρακτήρα» («Μακεδονία», «Πετρούσα», «Να δεις καλέ γιαγιά37», 

«Των μαγείρων- Άχτσισκα38», «Αγαπώ μόνο Αγαπώ39». Αναφορικά με τη δεύτερη 

                                                           
36 «Σύμφωνα με το Γ. Πραντσίδη, το όνομα του χορού «Μπαϊτούσκα» προέρχεται από την τούρκικη 

λεξη «παϊτάκ» που σημαίνει κουτσός, λόγω των κουτσών βημάτων του χορού.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 

154- 170). 
37 «Το θέμα του τραγουδιού αναφέρεται στη σύλληψη και τον απαγχονισμό του βολακιώτη 

μακεδονομάχου Άρμεν Κούπτσιου από τους Βουλγάρους το 1907.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 154- 170). 
38 «Αχτσής» στα τούρκικα σημαίνει μάγειρας. Ο χορός χορευόταν στο τέλος του γαμήλιου γλεντιού από 

μάγειρες συγγενείς του γαμπρού και της νύφης.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 154- 170). 
39 «Χορεύεται μόνο από γυναίκες χωρίς τη συνοδεία οργάνων.»( Στο Α. Ράφτης, 2000: 154- 170). 
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κατηγορία χορών, αυτοί διακρίνονται σε «Ελαφρύ Αντικριστό (καρσί40)» και «Βαρύ 

Αντικριστό (καρσί). Ο πρώτος έχει πιο «γρήγορη ρυθμική αγωγή» και «εύθυμο 

χαρακτήρα», ενώ ο δεύτερος πιο «αργή ρυθμική αγωγή» και «σοβαρό χαρακτήρα». 

Στους χορούς αυτούς χορεύουν ζεύγη του ίδιου ή διαφορετικού φύλου (άντρας με 

γυναίκα). Ανάμεσα στους δύο «συγχορευτές» αναπτύσσεται μία σχέση «χορευτικής 

ευθύνης» (που εκφράζει «αλληλοσεβασμό» και γίνεται φανερή μέσω ενός «χορευτικού 

διαλόγου»), ιδίως όταν τα άτομα είναι διαφορετικού φύλου. Ο «χορευτικός διάλογος» 

εκδηλώνεται και μέσω της «κίνησης των χεριών» (κράτημά τους στη μέση του 

χορευτή,-τριας ή το πιάσιμο των ίδιων χεριών μεταξύ του ζευγαριού (δεξί με δεξί/ 

αριστερό με αριστερό). Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται είναι η «λύρα» ή 

«γκάιντα» και ο «νταχαρές» (ιδανικά δύο όργανα από κάθε είδος μαζί σε κάθε 

κομμάτι).  

     Όσον αφορά το νομό Σερρών (Παπακώστας & Δούμα, 2000), αυτός φιλοξενεί 

κατοίκους από διάφορες περιοχές (Θράκη, Πόντος, Μικρασία, Σαρακατσάνους και 

ντόπιοι (στους τελευταίους περιλαμβάνονται και οι «Ρομά»), με αποτέλεσμα το 

χορευτικό ρεπερτόριο να είναι ποικίλο. Αυτό διακρίνεται σε πέντε περιοχές: τα 

Νταρνακοχώρια, το Παγγαίο, τη Νιγρίτα, την ορεινή περιοχή (Ορεινή, Ξηρότοπος και 

Βροντούς) και την Ηράκλεια- Σιδηρόκαστρο. Σχετική ομοιότητα παρουσιάζουν οι 

χοροί των δύο πρώτων περιοχών («αργοί- συρτοί σκοποί»), όπως και των τριών 

τελευταίων. Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως ο ζουρνάς και το 

νταούλι, και λιγότερο η γκάιντα, η μακεδονική λύρα («γκίγκα41») και ο νταιρές. 

Κύριοι εκφραστές αποτελούν οι «Ρομά» της περιοχής, όπου αποδίδουν το «τοπικό 

ρεπερτόριο» με έναν ιδιαίτερο τρόπο, υιοθετώντας ρεπερτόρια διαφορετικών ειδών 

(«ντόπια, ποντιακά, νησιώτικα, τσιφτετέλια κ.ά.»), με στόχο τη συγκρότηση της 

«πολιτισμικής και κοινωνικής τους ταυτότητας». Στο χορευτικό κύκλο τοποθετούνται 

πρώτα οι άντρες, έπειτα οι γυναίκες και τέλος τα παιδιά κατά ηλικία πάντα -με 

εξαίρεση τους «Ρομά», όπου οι χορευτές,-τριες τοποθετούνται με τυχαίο τρόπο-. Ο 

«πρωτοχορευτής» δεν εξαρτάται από το φύλο, ενώ και τα δύο φύλα έχουν ίδιο ύφος 

και ένταση, σε αντίθεση με τους περισσότερους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 

Κύριοι χοροί αποτελούν οι «Κράι Μοναστήρ(ι) ή Μοναστήρ Χαβασί, Νικόλας, 

Μπουριάνα42, Θοδώρα, Τσομπάς43, Κετσέκια, Γκιουρές Χαβασί44, Σεργιάνι ή Γαλάτα45, 

Δράμα Βασί ή Δράμαλι Χαβασί ή Δράμσκο, Αράπ Χαβασί, Αρναούτ Χαβασί ή 

Αρναούτα, Νταουλαρ(ί) Τσαλάρ46, Νταούλια Κρουν, Καράντα Βασί, Ορμανλί (Τερζής, 

                                                           
40 «Καρσί» στα τουρκικά σημαίνει αντίκρυ, αντικριστό.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 154- 170). 
41 «Στην περιοχή της Ηράκλειας η λύρα θεωρούνταν «κατώτερο» όργανα και χρησιμοποιούνταν στα 

γλέντια και οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 154- 170). 
42 «Το τραγούδι αναφέρεται σε κορίτσι και έχει ερωτικό περιεχόμενο.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 154- 170). 
43 «Εύθυμος αντικριστός χορός.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 154- 170). 
44 «Συνοδευτικός σκοπός του εθίμου της πάλης. Κατά τη διάρκεια των αγώνων αυξομειώνεται ο ρυθμός 

της μελωδίας ανάλογα με την ένταση της πάλης.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 154- 170). 
45 «Χορός του γάμου, που παλαιά συμμετείχαν μόνο γυναίκες» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 154- 170). 
46 «Η ονομασία του χορού σημαίνει τα νταούλια παίζουν ή τα νταούλια χτυπούν.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 

154- 170). 
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Β., 2000)47, Γκάιντα (Γκάιντα Βασί), Χατζημπελίκ ή Χατζημπεϊλίκ, Πατρούλα Μπίλε, 

Ένα κι Ένα (Παπακώστας & Δούμα, 2000)48, Καλίνο Μόμε (Τερζής, Β., 2000)49, 

Ναστρίτζινι50 (Τούρκα Νιβέστα), Σαμ- Σαμαρίνα, Μαγκουστάρ Χαβασί, Μπαϊτούσκα, 

Καμπάνα Δημητρούλα ή αλλιώς Καμπάνα Μωρέ Μήτρο, Σελιανίκ51, Πατρούνο 

Μπίλλε52, Τσιγκαρέ53, Γέρικος54, Αϊντίνι55, Ντόπιος Καρσιλαμάς56». Στην περιοχή της 

Ηράκλειας Σερρών, υπάρχουν αρκετές ομάδες Ρομά, οι οποίοι προκειμένου να 

διατηρήσουν τη δική τους πολιτισμική ταυτότητα, έχουν υιοθετήσει διάφορους 

χορούς. Το τοπικό ρεπερτόριό τους περιλαμβάνει τα λεγόμενα «γέρικα57»: «Γκάιντα, 

Μαγκουστάρ Χαβασί, Καράντα Βασί, Παϊτούσκα, Νταουλαρί Τσαλάρ, Σεργιάν, Τεν 

Κουρί, Δράμα Βασί, Ναστρίτζινι», που συνοδεύονται κυρίως από το ζουρνά και το 

νταούλι. Βασικοί χοροί αποτελούν «το Τσιφτετέλι, το Συρτοτσιφτετέλι και ο 

Καρσιλαμάς, νησιώτικα, καμπίσια (στερεοελλαδίτικα), Συρτά και Τσάμικα (τα 

τελευταία τέσσερα έχουν χρήση τα τελευταία 10-15 χρόνια)»,τα οποία, με το πρώτο να 

έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, χρησιμοποιούνται στα γαμήλια ή άλλου είδους γλέντια. 

Σύμφωνα με την Άννα Λυδάκη, «το Τσιφτετέλι μπορεί να είναι ερωτικός χορός και να 

έχει εκχυδαϊστεί πλήρως από τη μοντέρνα κοινωία, αλλά για τους τσιγγάνους είναι 

καθαρός χορός, με ερωτικά υπονοούμενα που θυμίζουν τους πρωτόγονους τύπους 

άνδρα και γυναίκας» (Παπακώστας, Χ., 2000: 219- 228). Τα όργανα που το 

συνοδεύουν είναι τόσο παραδοσιακά, όπως ο ζουρνάς, το νταούλι, το κλαρίνο, το 

αρμόνιο, το βιολί, όσο και σύγχρονα, όπως η ηλεκτρική κιθάρα και τα ντραμς. 

     Επίσης, στο χωριό «Σκλίβανη» (της επαρχία Δωδώνης του νομού Ιωαννίνων), ο 

χορός συνδέεται συχνά με τα εκάστοτε πανηγύρια (Παππά- Σέβου, Μ., 

Σταυρόπουλος, Λ. & Τεντζεράκης, Χ., 2000) . Όλοι οι κάτοικοι συγκεντρώνονται σε 

ένα μεγάλο ανοικτό κύκλο, ο οποίος αποτελούσε δίαυλο έκφρασης, επικοινωνίας και 

συνοχής μεταξύ τους, όσο και μέσο επιλογής συντρόφου για τους νεαρότερους,-ες. 

Στον κύκλο τοποθετούνται πρώτα οι άντρες και ύστερα οι γυναίκες. Στους χορούς 

του Πάσχα έμπαινε πρώτος ο παπάς, μετά ο δάσκαλος και ακολουθούσαν οι 

ηλικιωμένοι, οι μεσήλικες, οι νέοι και ύστερα οι γυναίκες με την αντίστοιχη ηλικιακή 

κατανομή. Ο «πρωτοχορευτής» μάλιστα κάνει διάφορους αυτοσχεδιασμούς και 

                                                           
47 «Παλιά ονομασία του Δασοχωρίου.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 186- 200). 
48 «Εύθυμος χορός και τραγούδι.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 154- 170). 
49 «Σημαίνει κατά λέξη «ροδοκόκκινο κορίτσι», χορευόταν παλαιότερα μόνο από γυναίκες, ενώ σήμερα 

καθόλου.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 186- 200). 
50 «Χορός με πολλές παραλλαγές, δίνει μεγάλη ελευθερία στους οργανοπαίκτες και τους χορευτές.» (Στο 

Α. Ράφτης, 2000: 186-200). 
51 «Υπάρχουν εικασίες ότι η ονομασία του χορού προέρχεται από τη «Θεσσαλονίκη».» (Στο Α. Ράφτης, 

2000: 186- 200). 
52 «Εύθυμος χορός με έντονες κινήσεις των χεριών.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 186- 200.). 
53 «Εύκολος χορός με ευχάριστη μελωδία (ξεκινά με αργό, και καταλήγει σε γρήγορο ρυθμό).» (Στο Α. 

Ράφτης, 2000: 186- 200).  
54 «Εντυπωσιακός και δύσκολος χορός, χορεύεται σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 

186- 200). 
55 «Χορός των Ρομά του νοτίου άκρου του νομού Σερρών.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 186- 200).  
56 «Δημοφιλής χορός του νομού, χορεύεται είτε σε κύκλο, είτε σε ζευγάρια, ενώ στους γάμους χορεύεται 

σε ευθείες («πατινάδα»).» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 186- 200).  
57 «Γέρικα, κατά τους Ρομά, είναι οι παλιοί, οι ντόπιοι χοροί, που δε χορεύονται πια από το νεανικό 

πληθυσμό.» (Στο Α., Ράφτης, 2000: 219-228). 
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φιγούρες («στροφές, πηδήματα, χτυπήματα των ποδιών, γονατίσματα») προκειμένου να 

τον ακολουθήσουν οι υπόλοιποι,-ες και να κερδίσει το σεβασμό των θεατών. Όσον 

αφορά τις γυναίκες, χορεύουν σεμνούς χορούς, χωρίς πολλές φιγούρες. Οι κινήσεις 

τους γενικά είναι συγκρατημένες, απλές, φυσικές. Το βλέμμα κοιτά κάτω, τα πόδια 

κινούνται κοντά στο έδαφος, το σώμα είναι ίσιο, χωρίς ιδιαίτερα «λικνίσματα». Το 

ελεύθερο χέρι της πρώτης είναι στη μέση ή πίσω, ή ίσιο κάτω, δίχως να κρατά κάποιο 

μαντήλι. Τα βήματα είναι ίδια για όλους, οι ξένοι συμμετέχουν μόνο εάν γνωρίζουν 

το χορό, ενώ αυτοί που έχουν πένθος καθόλου. Τις παντρεμένες «πρωτοχορεύτριες» 

τις κρατούν οι σύζυγοί τους με μαντήλι, ενώ τις ελεύθερες ο πατέρας, ο αδελφός, ή 

κάποιος στενός συγγενής. Αναφορικά με τα παιδιά, μέχρι τα 14 τους χρόνια δε 

χορεύουν, μόνο συμμετέχουν στα δρώμενα παρακολουθώντας τα ή παίζοντας 

παιχνίδια σχετικά με το πανηγύρι. Μετά την ηλικία αυτή οι γονείς πρόβαλαν τις 

χορευτικές ικανότητες των κοριτσιών. Οι ικανότητες αυτές αποτελούσαν τιμή για 

κάθε γονιό που «έβγαζε» το παιδί του στον πρώτο του χορό. Συνηθέστεροι χοροί 

αποτελούν οι «Χορός στα Δύο, Χορός στο Τρία, Τσάμικος» κ.ά. 

     Επίσης, στη Θάσο οι χοροί διεξάγονται και από τα δύο φύλα («μικτά ή σε 

ζευγάρια»), ενώ σε πολλούς χορούς συμμετέχει μόνο ο «πρωτοχορευτής» (Ιωαννίδης, 

Ε.). Οι γυναίκες χορεύουν περισσότερο, πιο «συγκρατημένα», αλλά με περισσότερη 

«χάρη» από τους άντρες. Βασική κίνηση αποτελεί το λεγόμενο «σουστάρισμα», 

απόρροια της επιρροής του τόπου από τα άλλα νησιά, με κέντρο βάρους όμως στο 

πόδι και όχι το γόνατο. Στην αρχή οι χοροί συνοδεύονται μόνο από τραγούδια, ενώ 

μετά εισάγονται και μουσικά όργανα. Θέματα αποτελούν «ο έρωτας, πραγματικά 

γεγονότα, προσωπικές διαφορές, τοπωνύμια, ο γάμος και επικλήσεις». Βασικοί χοροί 

είναι «ο Συρτός Θάσου, Ούλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά58, Άχι- βάχι, Μπουγδανιά59,  Το 

αλφάβητο της αγάπης, Για Βρέξ’ Απρίλ’ μ’». Μοναδικά μουσικά όργανα 

χρησιμοποιούνται η γκάιντα και το βιολί.  

     Μία άλλη περίπτωση αποτελεί η περιοχή της Κοιλάδας Ερμιονίδας (στο νομό 

Αργολίδας). Βασικοί χοροί της (Βενετσάνου, Φ.,) αποτελούν οι «Συρτός, 

Κοιλαδιώτικος60, Μπάλλος61, Τσάμικο62», ενώ παλαιότερα χορεύονταν -σε όλες τις 

εκδηλώσεις- και «Μηχανικός της Καλύμνου, Κρητική Σούστα, Χειμαριώτικος, 

Καρσιλαμάδες, Ζεϊμπέκικα». Χορεύουν άτομα και από τα δύο φύλα, ενώ «παραγγελίες 

τραγουδιών» γίνονται μόνο από άντρες, ποτέ από γυναίκες. Ο πρώτος άντρας του 

χορού κάνει φιγούρες, χτυπήματα και στροφές. Η γυναίκα είναι πιο απελευθερωμένη 

σε σχέση με τους χορούς άλλων περιοχών, καθώς σε φιλικά γλέντια μπορεί να 

                                                           
58 «Χορός του γάμου, όταν έβγαινε η προίκα, χορευόταν μόνο από γυναίκες.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 

212- 218). 
59 «Χορός του πρωτοχορευτή, ο οποίος στην περίπτωση αυτή ήταν μόνο γυναίκα.» (Στο Α. Ράφτης, 

2000: 212- 218). 
60 «Αποτελεί συνδυασμό του Κουλουριώτικου και Χασαποσέρβικου, συν κάποιες φιγούρες από το 

Πατρινό Χασάπικο. Ο χορός παλιά ήταν ανδρικός, ενώ τα τεέυταία 25 χρόνια συμμετέχουν αι γυναίκες.» 

(Στο Α. Ράφτης, 2000: 243- 252). 
61 «Παλιότερα χορευόταν πολύ σε γλέντια, ενώ τώρα μόνο από μεγαλύτερους σε ηλικία.» (Στο Α. 

Ράφτης, 2000: 243- 252). 
62 «Το Τσάμικο δεν αγαπήθηκε ποτέ από τους Κοιλαδιώτες.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 243- 252). 
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χορέψει πρώτη και να σηκώσει το χέρι της αρκετά ψηλά. Από την άλλη όμως, οι 

γυναίκες δεν μπορούν να χορέψουν «Ζεϊμπέκικο». Ως βασικά όργανα 

χρησιμοποιούνται το λαούτο και το βιολί, λιγότερο το σαντούρι και τέλος το κλαρίνο, 

που προστέθηκε αργότερα.  

     Άλλο χορευτικό δρώμενο αποτελούν τα «Αναστενάρια (Χορός των 

Αναστενάρηδων)» στην Κερκίνη. (Η Κερκίνη είναι χωριό του νομού Σερρών, όπου 

διαμένουν Ντόπιοι, Πόντιοι και Βορειοθρακιώτες.) Το γεγονός διαδραματίζεται κάθε 

χρόνο στις 21 Μαΐου (ξεκινά ην παραμονή, και τελειώνει στις 24 του μηνός), γιορτή 

των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ανήμερα της εορτής, το βράδυ, στο Κονάκι 

(άκρη του χωριού), σε ένα περιφραγμένο χώρο ανάβονται ξύλα με κάρβουνα. Οι 

κάτοικοι αφού προσκυνήσουν τις εικόνες και ευχηθούν αναμεταξύ τους, σχηματίζουν 

ένα κύκλο γύρω από τη φωτιά. Δύο νταούλια και δύο- τρεις λύρες αρχίζουν να 

παίζουν το ρυθμό. Τότε 7-8 άτομα και των δύο φύλων, από 20 έως 80 ετών, τρέχουν 

προς τη μέση του κύκλου, κρατώντας κόκκινα μαντήλια. Ο ρυθμός, μαζί με την οσμή 

του λιβανιού δημιουργούν μία «έκσταση» στην ατμόσφαιρα. (Σταύρου, Κ., 2000) Τα 

γεγονότα εκτυλίσσονται τρεις φορές μέσα στην ίδια νύχτα, με δύο ενδιάμεσα 

διαλείμματα.  

     Ένα άλλο παράδειγμα αποτελούν οι χοροί της «Κρήτης» (Κορναράκης, Ε. & 

Κορναράκη, Μ., Σ.,). Αυτοί ενώ αρχικά είχαν «θρησκευτικό περιεχόμενο», στη 

συνέχεια αναδιαμορφώθηκαν με βάση τις «εθνικές, ιστορικές και κοινωνικές 

εξελίξεις» του νησιού. Οι κυκλικοί τους χοροί έχουν τις απαρχές τους στη λατρεία 

των αρχαίων θεοτήτων [(«περικλείουν ένα αντικείμενο ή πρόσωπο με σκοπό να το 

υμνήσουν, να το ευχαριστήσουν, να το παρακαλέσουν η να το εξαγνίσουν και να 

απομακρύνουν τις δυσμενείς επιδράσεις του») (Στο Α. Ράφτης, 2000: 378- 389)].  

     Από τους τοπικούς χορούς ξεχωρίζει ο «Χανιώτικος Κρητικός Συρτός Χορός/ 

Σερτός» που συνάδει με το «λατρευτικό μινωϊκό χορό των αρχαίων  τελετουργιών» 

(κάτι που εκδηλώνεται από τη «λαβή» του χορού- παλάμες κρατημένες αλλά σε 

απόσταση, σε κύκλο). Έχει διάφορες μελωδίες («Πρώτος Χανιώτικος, Δεύτερος 

Χανιώτικος, Κισσαμίτικος») και συνδυάζεται με πολλές «μαντινάδες» (Κορναράκης, 

Ε. & Κορναράκη, Μ., Σ., στο Α. Ράφτης). Θεωρείται «ιεροτελεστικός και 

επαναστατικός, σεμνός και ταυτόχρονα δυναμικός» χορός, έχει συνδεθεί με τα 

γεγονότα της ζωής των Κρητών (πολεμικά, πολιτισμικά κ.ά.) και έχει κυρίαρχη θέση 

σε όλες τις οργανωμένες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκειά του, ο κάθε χορευτής,-τρια 

«συγκεντρώνεται» στο ρυθμό, και του δίνεται η δυνατότητα να εκφράσει την «ψυχική 

του κατάσταση (συναισθήματα, βιώματα)». Τα βήματα είναι «σταθερά, συρτά και 

αεράτα και συνδυάζονται με πατήματα, τσακίσματα, τσαλίμια, λυγίσματα και 

ζυγιάσματα του κορμιού, συνδυάζοντας την τέχνη με τη λεβεντιά». «Στην αρχή 

χορεύουν ο πρώτος χορευτής με το δεύτερο έχοντας τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες 

και κρατώντας ένα μαντήλι, ενώ οι υπόλοιποι ακολουθούν περπατώντας έχοντας κάτω 

τα χέρια. Στο δεύτερο κύκλο ο «πρωτοχορευτής πραγματοποιεί κάποιες αυτοσχέδιες 

φιγούρες, και στον τρίτο όσες περισσότερες μπορεί. Έπειτα δίνει τη σειρά του στον 

επόμενο,-η και αυτό συνεχίζεται μέχρις ότου όλοι να έχουν πάρει τη θέση του 
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πρωτοχορευτή. Ο χορός αυτός έχει αλληγορική σημασία (συμβολίζει τον καπετάνιο που 

οδηγεί, συνεργάζεται με τον υπαρχηγό για να σύρουν τα παλικάρια στον αγώνα, ενώ αν 

ο πρώτος αποχωρήσει, πληγωθεί ή χαθεί, ο υπαρχηγός λαμβάνει την αρχηγία και ορίζει 

άλλον υπαρχηγό). Όταν χορεύουν οι γυναίκες, χορεύει ο πρώτος με την πρώτη γυναίκα, 

ύστερα με τη δεύτερη και ούτω καθεξής. Αν ο άντρας δεν είναι καλός χορευτής, η 

γυναίκα παίρνει τη θέση του, σε αντίθεση με αυτόν όμως, δίνει βαρύτητα στη χορευτική 

της έκφραση και όχι στη δεξιοτεχνία της.» Άλλος συρτός χορός είναι ο «Φτερωτός63 

Συρτός ή Πάσο ή Ντάμα. Χορεύεται σε ζευγάρια (η γυναίκα με το αριστερό της χέρι και 

ο άντρας με το δεξί κρατούν δύο- τρία μαντηλάκια δεμένα σταυρωτά- με λαβή από τις 

παλάμες, στο ύψος των ώμων. Κατά τη διάρκεια του χορού, κάποιες στιγμές ο λυράρης 

ή κάποιος χορευτής φωνάζει «πάσο ή ντάμα», οπότε ο άντρας αφήνει τη ντάμα του και 

πιάνει αυτήν που είναι μπροστά του.» Τελευταίος συρτός αποτελεί το «Ρόδο, ο οποίος 

είναι κυκλικός, με ιδιαίτερη μελωδία και χορεύεται στην Κίσσαμο, μόνο από γυναίκες» 

(2000: 378- 389).    

     Βασικός πολεμικός χορός της Κρήτης αποτελεί το «Πεντοζάλι64», οποίος κατά μία 

εικασία διαμορφώθηκε από το βιολιστή «Κιόρο», ύστερα από τη διαταγή του 

αρχηγού των «Ορλοφικών65», «Δασκαλογιάννη66»(Κορναράκης, Ε. & Κορναράκη, 

Μ., Σ.,). Ο χορός ονομάστηκε έτσι γιατί αντιπροσώπευε τον «πέμπτο ξεσηκωμό» 

(«ζάλο67») των Κρητών εναντίον των Τούρκων. Ο χορός, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

«Δασκαλογιάννη», είχε 12 στροφές (αντιπροσωπεύουν τους 12 «καπεταναίους» της 

επανάστασης) και 10 βήματα (συμβολίζουν την ημερομηνία της απόφασης της 

εξέγερσης, 10/10/1769). «Το χορό διεξήγαγαν μόνο άντρες, πιασμένοι από τους ώμους, 

δείχνοντας έτσι την αλληλοεκτίμηση, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που 

είχαν μεταξύ τους.» Κατά δεύτερη εικασία προήλθε από τον αρχαίο κρητικό χορό 

«υπόρχημα (κυκλικός χορός τεσσάρων ανδρών που κρατούνται από τους ώμους), πηγή 

του οποίου αποτελεί το πήλινο σύμπλεγμα από τον Καμηλάρη Ηρακλείου τον 13ο π.Χ. 

αιώνα». Με το χορό αυτό ο Κρητικός εξέφραζε «τον πόθο για την ελευθερία, την 

αγωνιστικότητα, τον ηρωισμό του (πράγμα που φαίνεται από το δυναμικό και εκρηκτικό 

ύφος του χορού)». Κατά τη διάρκειά του, όλοι οι χορευτές είναι «ενταγμένοι σε ένα 

σύνολο κάνοντας όμοιες κινήσεις». «Ο χορευτής μπορεί να φύγει από τη σειρά του και 

                                                           
63 «Είναι χορός- παιχνίδι που ο τρόπος διεξαγωγής του τον κάνει να μοιάζει με φτερωτή έλικα, από όπου 

πήρε και την αντίστοιχη ονομασία.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 378- 389). 
64 «Ο χορός ονομάστηκε το πεντοζάλι, και όχι ο πεντοζάλης, διότι ήταν το πέμπτο εγχείρημα των Κρητών 

για την απελευθέρωσή τους από τους Τούρκους.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 378- 389). 
65 «Ορλοφικά ή αλλιώς Ορλοφική επανάσταση ονομάστηκε η Πέμπτη απελευθερωτική επανάσταση που 

έκαναν οι Κρήτες με την υποκίνηση των αδερφών Ορλόφ (ο ένας από αυτούς, ο Γκρέγκορι, υπήρξε 

στενός σύμβουλος της αυτοκράτειρας της Ρωσίας Αικατερίνης Β’) εναντίον των Τούρκων το 1770 (με 

τραγική βέβαια κατάληξη).» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 378- 389). 
66 «Δασκαλογιάννης ή Ιωάννης Βλάχος ήταν έμπορος και πλοιοκτήτης από την Ανώπολη Σφακίων και 

ένας από τους πρώτους που ήρθαν σε επαφή με τους Ορλόφ. Επειδή ήταν περισσότερο μορφωμένος και 

γνώριζε περισσότερες ξένες γλώσσες αναλογικά με τους συμπατριώτες του, αυτοί τον ονόμασαν 

«Δάσκαλο». Ήταν όμορφος , πλούσιος, με γλαφυρό ύφος, ευγένεια στους τρόπους, ζωντανός σε σκέψεις 

και πράξεις, θαρραλέος, έξυπνος με δυναμισμό στο λόγο του, γι’ αυτό και όλοι τον παραδέχονταν σαν 

αρχηγό. Ο Δάσκαλος στην επανάσταση των Ορλοφικών ονομάστηκε «Δασκαλογιάννης» και η αυτή 

ονομάστηκε «Επανάσταση του Δασκαλογιάννη».» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 378- 389). 
67 «Ο ζάλος χρησιμοποιήθηκε ως όρος για να αποκρυφτεί το μήνυμα του ξεσηκωμού.» (Στο Α. Ράφτης, 

2000: 378- 389). 
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να μπει πρώτος (παλιότερα φώναζε ταυτόχρονα και το όνομα του καπετάνιου για να 

αποδώσει τιμή στους αγωνιστές της επανάστασης.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: σσ. 378- 

389). Ο χορός είχε ένα ρυθμό, ενώ από το 1950 και έπειτα διακρίθηκε σε «σιγανό» 

και «γρήγορο». Τα τελευταία χρόνια στο χορό συμμετέχουν και γυναίκες (ενώ σε 

κάποια χωριά χορεύουν ακόμα μόνο άντρες). Το «πεντοζάλι» αποτελεί μέχρι σήμερα 

το διασημότερο χορό της Κρήτης.  

     Ο χορός όμως είναι ένα γεγονός που μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε 

συνθήκες (τοπικές, χρονικές, πολιτισμικές). Δεν είναι ένα «στατικό» δρώμενο (όπως 

είναι ο χορευτής), αλλά ένα «συνεχές» δημιούργημα που «εκσυγχρονίζεται68» 

διαρκώς. (Σπηλιάκος, Σ.,). Έτσι η «αυθεντικότητά» του μεταφράζεται και 

προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 

χορός «Μηχανικός της Καλύμνου69 (Χορός των Σφουγγαράδων)». Πρόκειται για ένα 

«συρτό» χορό, που αναπαριστά τον τραυματισμένο και κουρασμένο (από τη λεγόμενη 

«νόσο των δυτών70») δύτη της Καλύμνου (το λεγόμενο «σφουγγαρά»), ο οποίος 

ψάχνει τη χαμένη του ζωντάνια προσπαθώντας να χορέψει και αυτός μαζί με τους 

άλλους υπό τη συνοδεία λύρας (περιστατικό που αποτελεί πραγματικό γεγονός). Ο 

«Μηχανικός» όμως πλέον δεν είναι το ίδιο το περιστατικό του δύτη που προσπάθησε 

να χορέψει, αλλά μία αναπαράσταση με διαφορετικά πρόσωπα, μελωδία, μέτρο και 

χορευτικές κινήσεις, με στόχο τη δημόσια προβολή (ευτελές θέαμα) και οικονομική 

εκμετάλλευσή του (έχει μετατραπεί σε κωμική παράσταση) -τόσο από γηγενείς και 

όσο και από ξένους-, μέσω της «μίμησης και κινηματογράφησής» του, υφιστάμενος 

έτσι μία «πολιτιστική διεθνοποίηση».  

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 «Σύμφωνα με τον Γ. Μπαμπινιώτη, «εκσυγχρονισμός» είναι η προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες, 

συνθήκες και απαιτήσεις, η μεταβολή από το παλιό και ξεπερασμένο στο σύγχρονο, η μετατροπή κάποιου 

αντικειμένου ή έννοιας σε σύγχρονο, μοντέρνο, απαλλαγμένο από τα γνωρίσματα του παρελθόντος που 

εμποδίζουν την εξέλιξή του (κράτος, εκπαίδευση, θεσμοί, συστήματα, συμπεριφορές, νοοτροπίες, 

παραδόσεις). Η διαδικασία μεταβολών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας με σκοπό 

την προσαρμογή στα δεδομένα της πραγματικότητας μέσω της εφαρμογής νέων επιστημονικών 

αντιλήψεων, μεθόδων και τεχνολογιών, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απόδοση (οικονομική, 

θεσμική, πολιτιστική).» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 304- 316). 
69 «Κατά τη διάρκεια του χορού ο μηχανικός τρέμει κρατώντας ένα μπαστούνι, πέφτει κάτω και 

ξανασηκώνεται για να συνεχίσει το χορό πετώντας το μπαστούνι.» (Στο Α. Ράφτης, 2000: 304- 316). 
70 «Πρόκειται για μία νόσο που προκαλούνταν στους δύτες στο παρελθόν λόγω της παντελούς έλλειψης 

γνώσεων όσον αφορά τους κανόνες κατάδυσης (βάθος, χρόνος, γενική συμπεριφορά).» (Στο Α. Ράφτης,  

2000: 378- 389). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

      

     Την Ελλάδα περικλείουν πλήθος παραδοσιακών χορών, αρκετοί από τους οποίους 

αναφέρονται παρακάτω.  

 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
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                                        Εικόνα 5              Χορός και Αρχαία Ελλάδα- The Dance Club.71 

 

 

 

 

 

 

Παιάνας 

 

[Παιάνας Σπαρτιατών (Discovery Channel, 2014). Ανακτήθηκε 30 Ιανουρίου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=9ZloOoOg30w].  

 

«Θρησκευτικός χορός (λιτανείας) που χορευόταν προς τιμήν διάφορων θεοτήτων κάτω 

από δυνατούς ρυθμούς τραγουδιών και της συνοδείας αυλού ή λύρας. Σύμφωνα με τους 

Ομηρικούς ύμνους (R. Ginner, 1994), τον εισήγαγαν οι Κρήτες που ήρθαν στους 

Δελφούς για να εγκαινιάσουν εκεί το ιερό προς τιμήν του θεού Απόλλωνα. Ο χορός 

υιοθετήθηκε αργότερα από τους Έλληνες που τον τραγουδούσαν και τον χόρευαν προς 

τιμήν του ομώνυμου θεού, είτε για να σταματήσουν οι λοιμοί και άλλες ασθένειες, είτε 

για να ζητήσουν προστασία και βοήθεια σε κάποιο πολεμικό εγχείρημα, και αργότερα 

για να εκφράσουν τη χαρά, την επιτυχία ή τη νίκη τους. Έτσι διαμορφώθηκαν διάφορα 

είδη του χορού αυτού, όπως «εμβατήριος, επινίκιος, συμποσιακός, γαμήλιος». 

Χαρακτηριστικά του χορού είναι η σοβαρότητα, η χαρά, η ηρεμία και η τάξη, η μελωδία 

είναι δωρική και ο ρυθμός δακτυλικός, φανερώνοντας μεγαλοπρέπεια και 

επιβλητικότητα.» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 33-34).  

 

Πρύλης 

 

                                                           
71 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLN

GSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%

B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%C

E%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B

F%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE

%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.1

47.2380.11j12......0....1..gws-wiz-img.....0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZloOoOg30w
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gws-wiz-img.....0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gws-wiz-img.....0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gws-wiz-img.....0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gws-wiz-img.....0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gws-wiz-img.....0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gws-wiz-img.....0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12......0....1..gws-wiz-img.....0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:
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«Θρησκευτικός χορός των Κρητών, που χορευόταν με όλο τον οπλισμό τους γύρω από 

μία νεκρική πομπή ή γύρω από το μέρος όπου έκαιγαν κάποιο νεκρό ήρωα.» (Λυκέσας, 

Χ., Γ., 1993: 34).  

 

Υπόρχημα 

 

«Κρητικός χορός που αποτελούσε συνδυασμό ενόργανης μουσικής, τραγουδιού, χορού 

και παντομίμας που συνοδεύονταν από λύρα ή αυλό. Σύμφωνα με το Λουκιανό, 

χορευόταν από δύο ομάδες, μία γυναικεία (χόρευε δίχως να τραγουδά) και μία παιδική 

(τραγουδούσε και χόρευε μαζί), όπου τραγουδούσαν όρθιοι ή χόρευαν σε κύκλο.» 

(Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 35).  

 

 

 

Παναθήναια 

 

[Παναθήναια. Γενέθλιο Αθηνάς. Λατρευτική Κοινότις Λάβρυς.(Panas Phaidon 

Cheilaris, 2017). Ανακτήθηκε 30 Ιανουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=gbR7xodhjcw]. 

 

«Το χορευτικό φεστιβάλ στα Παναθήναια ήταν το σημαντικότερο δρώμενο των 

αθλητικών δραστηριοτήτων. Τα Παναθήναια αφορούσαν μία μεγαλοπρεπή λιτανεία 

προς τιμήν της θεάς Αθηνάς που οδηγούσε στην Ακρόπολη, στην οποία λάμβαναν μέρος 

πολίτες από όλες σχεδόν τις κοινωνικές τάξεις της Αθήνας.» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 

35).  

 

Χορός του Φιδιού 

 

«Μιμητική αναπαράσταση όλων των φάσεων του αγώνα που έκανε ο θεός Απόλλωνας 

σκοτώνοντας τον Πύθωνα (ένα μεγάλο φίδι). Διεξαγόταν στους Δελφούς κάθε εφτά 

χρόνια με τη συνοδεία αυλού.» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 36).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gbR7xodhjcw
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Μορφασμός 

 

«Πρόκειται για έναν αστείο χορό που μιμείται τα ζώα όλων των ειδών. Η ονομασία του 

προέρχεται από τη λέξη «μορφή», που σημαίνει φόρμα, σχήμα και υπονοεί μοτίβα 

σχημάτων (σχεδίων).» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 36).  

 

Χορός του «Καλαθίσκου» 

 

«Φεστιβάλ χορού προς τιμήν θεοτήτων της γονιμότητας, όπως η Δήμητρα, η Άρτεμη, η 

Αθηνά. Συμμετείχαν κορίτσια νέα, σεμνά και ωραία από καλές οικογένειες που 

κρατούσαν στο κεφάλι τους ένα καλάθι με «καθαγιασμένα» αντικείμενα.» (Λυκέσας, 

Χ., Γ., 1993: 37).  

 

 

Οι Βαστάζουσες Καλάθι 

 

«Παραλλαγή του χορού του «Καλαθίσκου», που χορευόταν από σεμνές γυναίκες 

φορώντας κοντό χιτώνα προς τιμήν της θεάς Άρτεμης στο χωριό Καρυές του νομού 

Λακωνίας. Οι Καρυάτιδες αυτές χρησιμοποιήθηκαν στη γλυπτική τέχνη των αρχαίων 

Ελλήνων.»  (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 37).  

 

Παρθένεια 

 

«Θρησκευτικός χορός των ελληνικών δωρικών πόλεων. Εκτελούνταν με χάρη από 

ομάδες κοριτσιών προς τιμήν διάφορων θεοτήτων και μυθικών ηρώων.» (Λυκέσας, Χ., 

Γ., 1993: 37).  

 

Χορός των «Πεπλοφόρων» 

 

«Εκτελούνταν από γυναίκες τυλιγμένες με μακριούς και βαρείς χιτώνες, με τους 

οποίους κάλυπταν τα χέρια ή ακόμα και το πρόσωπό τους. Οι χιτώνες 
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χρησιμοποιούνταν καθώς οι πτυχές τους έδιναν μία αίσθηση ρυθμού και κίνησης.» 

(Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 37-39).  

 

Ιεράκειο ή Ανθέα 

 

«Γοητευτικό είδος χορού κοριτσιών που χορευόταν στο Άργος από κοπέλες που 

κρατούσαν άνθη και χόρευαν κάτω από τους ήχους του αυλού στις γιορτές προς τιμήν 

της θεάς Ήρας Ανθείας.» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 39).  

 

 

 

 

 

 

Διονυσιακοί Χοροί 

 

[Αττικά Διονύσια 2017. Βάκχες Χορός. Λατρευτική Κοινότις Λάβρυς. (Panas Phaidon 

Cheilaris, 2017). Ανακτήθηκε 30 Ιανουαρίου 2019 από:  

https://www.youtube.com/watch?v=7Z7BGAQ6NYM]. 

 

«Θρησκευτικοί χοροί με οργιαστικό (όχι ειρηνικό) χαρακτήρα. Συμμετείχαν άνδρες και 

γυναίκες με λυμένα τα μαλλιά και στεφανωμένα με κισσό, όπου έσκυβαν μπρος και 

πίσω κινώντας με δύναμη το κεφάλι. Το χορό αυτό χόρευαν οι λεγόμενοι «Βακχικοί 

θίασοι».» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 39).  

 

Πυρρίχιος 

 

[Nana Mouskouri «Πυρρίχιος». (Dionasa, 2008). Ανακτήθηκε 30 Ιανουαρίου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=lCWmKh7xzl4]. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Z7BGAQ6NYM
https://www.youtube.com/watch?v=lCWmKh7xzl4
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«Ελεύθερος πηδηχτός χορός που χορευόταν από τους Κουρήτες (φυλή του Κρητικού 

λαού) με τη συνοδεία θορύβων και κραυγών (με την ανακάλυψη των μεταλλικών 

αντικειμένων, χρησιμοποιήθηκαν και αυτά). Αυτό το φάσμα χορών είχε σκοπό είτε την 

επίσπευση της γονιμότητας της φύσης, ώστε αυτή να έχει καλή παραγωγή, είτε την 

απομάκρυνση των κακών πνευμάτων και δυνάμεων με δυνατούς θορύβους. Οι κινήσεις 

αποτελούνταν από ψηλά πηδήματα και έντονες χειρονομίες, που συμβόλιζαν την επαφή 

τους με τη γη καθώς πατούσαν δυνατά και κτυπούσαν την παλάμη τους στο έδαφος. 

Αργότερα, με τη χρήση του όπλου, ο χορός απέκτησε πολεμικό χαρακτήρα (έμοιαζε με 

έναν ένοπλο αγώνα, στον οποίο όλες οι κινήσεις της επίθεσης και της άμυνας γίνονταν 

μιμητικά), και στη συνέχεια τον παρέλαβαν οι ευγενείς συνεχίζοντάς την παράδοσή του 

για πολλούς αιώνες. Οι Σπαρτιάτες τον χόρευαν τον 7ο αιώνα π.Χ. είτε γυμνοί στις 

«Γυμνοπαιδιές» με τη συμμετοχή τριών χορευτικών ομάδων (ανδρική, νέων και 

παιδική), είτε ως μέρος της πολεμικής εκπαίδευσης των πεντάχρονων παιδιών. Οι 

Αθηναίοι πάλι στα μικρά και μεγάλα Παναθήναια από το 600 π.Χ.. Όπως αποφαίνεται 

από τα παραπάνω στοιχεία, ο Πυρρίχιος στην αρχαιότητα ήταν πανελλήνιος χορός. 

Κατά μία εκδοχή, το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη «πυρ» (σημαίνει 

«φωτιά»), συγκρίνοντας τους χορευτές που πηδούσαν με τις φλόγες που αναπηδούσαν. 

Μία άλλη εκδοχή αναφέρει ότι πήρε το όνομά του από το δημιουργό του, Πύρρο (γιο 

του Αχιλλέα, που χόρεψε θαυμάσια γύρω από τη σωρό του νεκρού Πατρόκλου). 

Σύμφωνα με μία τελευταία εκδοχή, επινοητής του χορού είναι ο Κρητικός ήρωας 

Πύρριχος, ο οποίος μετέφερε το χορό από την Κρήτη στη Σπάρτη. Στη σημερινή εποχή 

συναντώνται παρόμοιοι χοροί στη Σαμοθράκη, την Κύπρο και τη Ρόδο. Πυρρίχιοι 

συναντώνται επίσης σε περιοχές όπως η Μακεδονία, όπου οι χορευτές κτυπούν τα ξίφη 

τους τονίζοντας το ρυθμό. Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, τον 4ο αιώνα π.Χ. χορευόταν 

και από γυναίκες. Στη σύγχρονη εποχή όμως, η είσοδος του γυναικείου φύλου στο χορό 

τον μετέβαλλε από πολεμικό, σε χορό της αγάπης, σε ερωτικό χορό. Τέτοιος χορός είναι 

η «Σούστα» της Κρήτης. Επίσης, ο ελληνισμός του Πόντου, μετά τη Μικρασιατική 

καταστροφή μετέφερε στην Ελλάδα τον Πυρρίχιο, διατηρώντας αναλλοίωτα τη μορφή, 

το περιεχόμενο και την ονομασία του χορού.» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 40-43).  

 

Γέρανος72- Ο Χορός του Λαβυρίνθου 

 

[“Geranos dance on the Francois vase”. (Vanazdor Section CID, 2018). Ανακτήθηκε 

30 Ιανουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=Pd9HYUL2r84]. 

 

«Οι απαρχές του συναντώνται στο έργο «Βίος του Θησέα». Οι χορευτές πιάνονταν 

σφιχτά μεταξύ τους σε διάταξη αρχαίας φάλαγγας, σχηματίζοντας ένα φίδι με 

                                                           
72 «Η λέξη «Γέρανος» προέρχεται από τη ρίζα «γερ-», που σημαίνει «μαιανδρίζω», «στριφογυρνώ» 

(χαρακτηριστικές κινήσεις των ποταμών και των φιδιών).» (1993: 47).  

https://www.youtube.com/watch?v=Pd9HYUL2r84
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ελικοειδείς κινήσεις, και συμβολίζοντας έτσι την πορεία μέσα στους δαιδαλώδεις 

διαδρόμους ενός λαβυρίνθου. Ο χορός, κατά μία εκδοχή, φανερώνει το πολύπλοκο 

σχέδιο κατασκευής των ανακτόρων της Κνωσού, που αποτελούνταν από πολύπλοκους 

διαδρόμους- καθιστώντας την έξοδο από αυτούς τρομερά δύσκολη-, πολλές 

παραστάσεις ανάγλυφων ταύρων, όπως και πραγματικούς ταύρους (από τα οποία 

πιθανόν να γεννήθηκε ο Μύθος του Λαβυρίνθου και του Μινώταυρου από τους 

επισκέπτες). Την εποχή εκείνη μάλιστα, δημιουργείται μέσα στα ανάκτορα της Κνωσού 

η «γονιμική μιμητική μαγεία», που έχει ως σύμβολό της το Μινώταυρο. Σύμφωνα με 

μία άλλη εκδοχή, χρησιμοποιείται ως απομίμηση των κινήσεων του φιδιού, καθώς ο 

Μινωικός, αλλά και άλλοι λαοί –πριν της Μινωικής εποχής ή όχι- (οι οποίοι 

χρησιμοποιούσαν το χορό) λάτρευαν θεότητες που αντιπροσώπευαν επικίνδυνα ζώα, 

όπως τα φίδια (γεγονός που δείχνει ότι ο χορός αυτός δεν προήλθε μόνο από τους 

Μινωίτες). Μία άλλη εκδοχή- συνδυαστική των δύο προηγούμενων-, υποστηρίζει ότι η 

τελετή προς τιμήν της «φιδοθεότητας» πραγματοποιούνταν σε ορισμένο σημείο του 

λαβυρινθικού οικοδομήματος, όπου για να φθάσουν οι πιστοί έπρεπε να ακολουθήσουν 

μία δαιδαλώδη διαδρομή. Στη Δήλο ο χορός ονομαζόταν «Χορός του Θησέα» ή 

«Γέρανος». Την ονομασία του την έλαβε από το «Βίο του Θησέα» (έργο του 

Πλούταρχου), σύμφωνα με τον οποίο, ο μυθικός Αθηναίος ήρωας Θησέας αφού 

σκότωσε το Μινώταυρο, που βρισκόταν μέσα στο λαβύρινθο της Κνωσού- που είχε 

κατασκευάσει ο Δαίδαλος, υπό τις διαταγές του βασιλιά της ομώνυμης περιοχής, 

Μίνωα-, βγήκε από αυτόν με τη βοήθεια της Αριάδνης73, κόρης του Μίνωα, η οποία του 

έδωσε για αυτό το λόγο έναν «μίτο74» (νήμα). Φεύγοντας από την Κρήτη, πήρε μαζί του 

την Αριάδνη, καθώς και τους νέους και τις νέες της Αθήνας που ελευθερώθηκαν από 

την αιχμαλωσία και γλίτωσαν έτσι τη θυσία τους στο Μινώταυρο. Αποβιβάστηκε στη 

Δήλο, όπου έστησε το ομοίωμα της θεάς Αφροδίτης που του είχε δώσει η Αριάδνη, και 

χόρεψε μαζί με τους νέους και νέες γύρω από τον Κεράτινο βωμό του θεού Απόλλωνα 

ένα χορό, αναπαριστώντας με τα σώματά τους τα «Δαρδανέλια» (μονοπάτια του 

λαβύρινθου που συχνά καταλήγουν στο ίδιο μέρος και όπου οι χορευτές σχηματίζουν 

σπειροειδείς κύκλους με εσωτερικό και εξωτερικό άνοιγμα), καταδεικνύοντας έτσι την 

έξοδό τους από το Λαβύρινθο με αυτό το χορό της νίκης. Από επιγραφές που βρέθηκαν 

                                                           
73 «Η Αριάδνη, Μινωική θεά της βλάστησης και του κάτω κόσμου, υπηρετούσε τη συμφιλίωση μεταξύ 

ζωής και θανάτου. Η πρωταρχική έννοια του λαβύρινθου ήταν η αναπαράσταση του Άδη, όπου οι 

δαιδαλώδεις διάδρομοι οδηγούν στα άδυτα συμβολίζοντας το θάνατο, και στη συνέχεια ακολουθώντας 

τον παράλληλο δρόμο της επιστροφής συμβολίζει το δρόμο προς τη ζωή. Η έννοια είναι στηριγμένη στη 

μυθολογία που λέει ότι ο Θησέας, οι νέοι και οι νέες, κατά την είσοδό τους στο χορό, οδηγούνται προς το 

θάνατο, ενώ η έξοδός τους είναι η σωτηρία και η ίδια η ζωή. (Ακόμη και η ίδια η Αριάδνη έχει δεχθεί τη 

μετάβαση από τη ζωή στο θάνατο με τη βοήθεια του θεού Διονύσου.) Η είσοδος και η έξοδος του χορού 

επομένως συμβολίζουν την πορεία από το θάνατο πίσω στη ζωή.» (1993: 47).  

74 «Μίτος είναι το μυστικό που αποκάλυψε η Αριάδνη στο Θησέα και συμβολίζει τα βήματα, την κίνηση 

και τους ελιγμούς του χορού «Γέρανος». Το νήμα, το σχοινί και μεταγενέστερα το μαντήλι που 

χρησιμοποιούνται στο χορό συμβολίζουν μεν τα παραπάνω στοιχεία, λειτουργούν δε ως στοιχεία 

σύνδεσης μεταξύ του πρωτοχορευτή (που συμβολίζει το Θησέα) και των υπόλοιπων χορευτών (που 

συμβολίζουν τους νέους και τις νεανίδες). Το μαντήλι αυτό από τη μία χαλαρώνει τη σειρά των 

χορευτών, και από την άλλη κρατά ενωμένους τον πρωτοχορευτή με το δευτεροχορευτή.» (1993: 47). 
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στη Δήλο είναι φανερό ότι ο χορός «Γέρανος» εκτελούνταν τη νύχτα από χορευτές που 

κρατούσαν είτε δαυλούς και λάμπες για να τονιστεί περισσότερο το ελικοειδές σχήμα 

του χορού, είτε «ρύμους» (σχοινιά). Οι χορευτές της Μινωικής Κρήτης κρατούσαν ένα 

μακρύ σχοινί που αναπαριστούσε το φίδι και σε άλλους παρόμοιους χορούς, από τους 

οποίους προήλθαν οι χοροί της Δήλου. Σύμφωνα με τον Ευστάθιο (Έλληνα σχολιαστή 

του 12ου αιώνα μ.Χ.) αυτοί οι χοροί ήταν ανάμικτοι (συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες), 

και ο Θησέας ήταν ο πρώτος στην Κλασική Ελλάδα που παρέλαβε από τους Κρήτες το 

σχήμα αυτό (και τα δύο φύλα σε κύκλο) και το εισήγαγε στην Ηπειρωτική Ελλάδα (η 

οποία τότε είχε πιο φτωχή, απλή και γεωργική ζωή σε σχέση με την αναπτυγμένη 

ναυτική και εμπορική ζωή του Μινωικού Πολιτισμού). Ο μύθος αυτός του φόνου του 

Μινώταυρου από το Θησέα σχετίζεται με την καταστροφή του Μινωικού Πολιτισμού75 

και πιθανόν να οφείλεται στο σωβινισμό των Αθηναίων. Ο χορός υπάρχει στη σημερινή 

εποχή και σε άλλα ελληνικά νησιά με παρόμοιες ονομασίες (π.χ. στο νησί της Πάρου 

λέγεται «Αγέρανος» ή «Γερανός»).  Κατά μία άλλη εκδοχή, ο χορός αναπαριστά τη 

νικηφόρα πάλη του θεού Απόλλωνα με το ιερό φίδι που κουλουριάζεται και 

συστρέφεται, προσπαθώντας να παγιδεύσει το θεό του ήλιου στις θανάσιμες σπείρες 

του. Παρόμοιοι λαβυρινθικοί χοροί, που χορεύονται σε σχήμα «φουρκέτας», 

συναντώνται στον Ελλαδικό χώρο και σήμερα (όπως οι «Τσακώνικος Πελοποννήσου», 

«Πηλιορείτικος Πηλίου», «Βλάχα Νάξου», «Ζωναράδικος Θράκης», «Συρτός- 

Καλαματιανός με διάφορες παραλλαγές», «Σιγανός Κρήτης», «Κοτσαγγέλ Πόντου», 

«Καγγελευτός Ιερισσού Χαλκιδικής», «Τρίτα- Πάτα Εδέσσης», «Αγέρανος Πάρου» 

κ.ά..» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 44-55).  

 

                                                           
75 «Για την καταστροφή του Μινωικού Πολιτισμού υπάρχουν δύο εκδοχές. Σύμφωνα με την πρώτη (με 

την οποία όμως διαφωνούν αρκετοί ξένοι ιστορικοί και αρχαιολόγοι), η καταστροφή προήλθε είτε από 

ισχυρούς σεισμούς, είτε (σύμφωνα με το Σ. Μαρινάτο) από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης 

που έγινε περίπου το 1455-1450 π.Χ.. Έτσι, μεγάλο μέρος του πληθυσμού αποικεί στα νησιά και τον 

ηπειρωτικό χώρο της Ελλάδας (Πελοπόννησο), όπου επέδρασαν καταλυτικά. Οι χοροί του Λαβυρίνθου 

μετακινήθηκαν αρχικά σε αυτές τις περιοχές για καθαρά λειτουργικούς λόγους (έκφραση της λατρείας 

των ανθρώπων προς τη θεά μητέρα Γη). Κατά τη δεύτερη εκδοχή, η καταστροφή της Κρήτης (επομένως 

και του Μινωικού Πολιτισμού) προκλήθηκε από την Κάθοδο των Αχαιών (σε αυτή την εκδοχή  οφείλεται 

πιθανόν ο θρύλος του Θησέα και του Μινώταυρου). Οι Αχαιοί από τον ελληνικό χώρο λοιπόν 

εγκαταστάθηκαν στην Κνωσό και όλη την Κρήτη, δημιουργώντας τη λεγόμενη «Αχαιομινωική 

Δυναστεία» περίπου το 1380 με 1370π.Χ.. Αργότερα, κατά το 1100π.Χ., κατέβηκαν από το Βορρά και τα 

τελευταία ελληνικά φύλα, οι Δωριείς, οι οποίοι κατέκτησαν την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου 

μαζί με τη Ρόδο και την Κρήτη. Έτσι, οι παλαιοί Μυκηναίοι κάτοικοι της Λακωνίας, Αχαιοί, μαζί με τους 

Μινωίτες αποίκους κατέφυγαν στα γύρω βουνά για να αποφύγουν την υποδούλωση. Η Τσακωνιά 

αποτέλεσε την κυριότερη ορεινή περιοχή όπου βρήκαν καταφύγιο οι Λάκωνες (η ονομασία «Τσάκωνες» 

προέρχεται από την παραφθορά των λέξεων «Λάκωνες- ΤσΛάκωνες- Τσάκωνες». Η τσακωνική 

διάλεκτος προήλθε από την παλιά γλώσσα των Λακώνων, και χρησιμοποιούνταν μέχρι προπολεμικά.) 

Μαζί με τα άλλα στοιχεία του πολιτισμού των Αχαιών και των Μινωιτών διατηρήθηκε και ο χορός του 

Λαβυρίνθου. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο στο έργο του «Βίος του Θησέα», ο Θησέας, όταν αργότερα 

εξορίσθηκε στην Αργολίδα, μετέφερε και το χορό αυτό στην περιοχή της σημερινής Τσακωνιάς της 

Πελοποννήσου. Σήμερα στην περιοχή αυτή χορεύεται ένας χορός που έχει «λαβυρινθικό τύπο» και 

ονομάζεται Τσακώνικος (ο χορός που χόρευαν οι Τσάκωνες).» (1993: 51-53).  
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Ακροβατικοί Χοροί 

 

«Κατά τη  Μινωική Περίοδο επαγγελματίες χορευτές εκτελούσαν «Ακροβατικά 

Παιχνίδια με Ταύρους» υπό τη συνοδεία ενόργανης μουσικής. Τέτοιες παραστάσεις 

όπως και οι αντίστοιχες «Χειρισμού Δηλητηριωδών Φιδιών» χαρακτηρίζονταν από 

άκρως επικινδυνότητα. Μια παρόμοια δραστηριότητα ήταν η «Ισορροπία Ποτηριών», 

που συνοδευόταν από μουσική και απαιτούσε από τον εκτελεστή άριστη φυσική 

κατάσταση και χειρισμό. Σήμερα διασώζεται στο νησί της Κύπρου ένας όμοιος χορός 

(«Χορός των Ποτηριών ή της Καντήλας»), όπου ο χορευτής ισορροπεί στο κεφάλι του 

μέχρι 15 ποτήρια, το ένα πάνω στο άλλο.»  (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 56-57). 

 

Κόρδαξ 

 

«Χορός που χρησιμοποιούνταν στην παλιά κωμωδία και χαρακτηρίζεται από λάγνες και 

άσεμνες κινήσεις της λεκάνης και των ποδιών. Οι κινήσεις της λεκάνης προσέδιδαν ένα 

κωμικό στοιχείο στο χορό ο οποίος χορευόταν από άνδρες για άνδρες.» (Λυκέσας, Χ., 

Γ., 1993: 60). 

 

Εμμέλεια 

 

 «Χορός της τραγωδίας που ήταν αυστηρά προσαρμοσμένος στο θέμα του κάθε έργου. 

Σημαντικά στοιχεία του αποτελούσαν η «Χειρονομία», οι συμβολικές και χορευτικές 

κινήσεις και το τραγούδι. Τα περισσότερα «σχήματα» («είδη») του αρχαίου «χορού» 

δημιουργήθηκαν και εφαρμόστηκαν από τους ποιητές του δράματος.» (Λυκέσας, Χ., Γ., 

1993: 60-61). 

 

Σίκκινις 

 

[«Σύκινης, αρχαίος ελληνικός χορός. Καμαρίτσες, Καλυθιές Ρόδου.» (1ο Γυμνάσιο 

Περιστερίου, 2016). Ανακτήθηκε 30 Ιανουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=CFPWB34eobk.] 

 

«Ζωηρός χορός με αισχρό χαρακτήρα που χρησιμοποιούνταν σε σατυρικά θεατρικά 

έργα και εφευρέθηκε από τον Πρατίνα.» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 61). 

https://www.youtube.com/watch?v=CFPWB34eobk
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Χορός της Παντομίμας 

 

«Δημοφιλής χορός που εκτελούνταν από Έλληνες επαγγελματίες την εποχή της 

Ρωμαιοκρατίας και βασιζόταν στις συμβολικές κινήσεις του αρχαίου ελληνικού χορού. 

Ένα είδος τέτοιου χορού ήταν η «Τραγική Παντομίμα», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία 

στη Ρώμη την εποχή του Αυγούστου, με κύριους εκφραστές τον Πυλάδο (επέλεγε τα 

θέματά του από τους μύθους ή το δράμα) και τον Μπάθυλλο (δημιούργησε κωμικούς 

χορούς που περιορίζονταν στο χλευασμό ορισμένων χαρακτήρων). Η παντομίμα 

διαδόθηκε ευρέως σε όλο τον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο, αλλά την πολέμησαν οι 

ειδωλολάτρες και ορισμένοι χριστιανοί, επειδή τη θεώρησαν είδος άσεμνου χορού με 

ευτελές περιεχόμενο.» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 61-62). 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 

 

  Εικόνα 6                  Χασάπικο: Αναβίωση ενός παραδοσιακού χορού που έχει ομορφιές και ιστορία.76 

                                                           
76 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=ypjRXMqhJpH6kwX-
1arYBQ&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%
CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%B
D%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE
%BF%CF%85&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF
%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1
%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=ypjRXMqhJpH6kwX-1arYBQ&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...1609498.1622102..1622381...0.0..0.1347.9397.0j13j7j1j2j2j0j3......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0j0i24.OniNOAq8E3s#imgrc=NvYnxGO125ioHM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=ypjRXMqhJpH6kwX-1arYBQ&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...1609498.1622102..1622381...0.0..0.1347.9397.0j13j7j1j2j2j0j3......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0j0i24.OniNOAq8E3s#imgrc=NvYnxGO125ioHM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=ypjRXMqhJpH6kwX-1arYBQ&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...1609498.1622102..1622381...0.0..0.1347.9397.0j13j7j1j2j2j0j3......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0j0i24.OniNOAq8E3s#imgrc=NvYnxGO125ioHM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=ypjRXMqhJpH6kwX-1arYBQ&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...1609498.1622102..1622381...0.0..0.1347.9397.0j13j7j1j2j2j0j3......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0j0i24.OniNOAq8E3s#imgrc=NvYnxGO125ioHM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=ypjRXMqhJpH6kwX-1arYBQ&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...1609498.1622102..1622381...0.0..0.1347.9397.0j13j7j1j2j2j0j3......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0j0i24.OniNOAq8E3s#imgrc=NvYnxGO125ioHM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=ypjRXMqhJpH6kwX-1arYBQ&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...1609498.1622102..1622381...0.0..0.1347.9397.0j13j7j1j2j2j0j3......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0j0i24.OniNOAq8E3s#imgrc=NvYnxGO125ioHM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=ypjRXMqhJpH6kwX-1arYBQ&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...1609498.1622102..1622381...0.0..0.1347.9397.0j13j7j1j2j2j0j3......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0j0i24.OniNOAq8E3s#imgrc=NvYnxGO125ioHM:
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Γέρανος 

 

«Ο χορός ήταν γνωστός σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με διαφορετικές ονομασίες 

(«Αγέρανος» στην Πάρο και τη Μύκονο, «Αερανός» στον Πόντο, «Γέρανος» στη Δήλο, 

«Γεράνι» σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας).» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 65). 

 

 

 

 

 

Μανδήλια 

 

«Σήμερα χορεύεται στον Πόντο, την Προύσα και τη Σαλαμίνα σε γάμους και άλλες 

εκδηλώσεις. Την ονομασία του την έλαβε από τα «μαντήλια» που κρατούν οι χορευτές.» 

(Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 65). 

 

Κόρδακας 

 

«Κωμικός, άσεμνος χορός που χαρακτηριζόταν από λυγίσματα της μέσης των 

μεθυσμένων χορευτών που άφηναν ακάλυπτα πολλά μέρη του σώματος.»  (Λυκέσας, 

Χ., Γ., 1993: 65). 

 

Συρτός 

 

[«Γυναικείος Συρτός Άρμα Χορός (Βασιλιτζιά)». (Μουχτάρης 1, 2010). Ανακτήθηκε 

30 Ιανουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=1gRgG3rE7Vs.] 

 

                                                                                                                                                                      
B4%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...1609498.1622102..1622381...0.0..0.1347.9397.0j13j7j1j2j2j0j3......0.
...1..gws-wiz-img.......0i7i30j0j0i24.OniNOAq8E3s#imgrc=NvYnxGO125ioHM:. 

https://www.youtube.com/watch?v=1gRgG3rE7Vs
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=ypjRXMqhJpH6kwX-1arYBQ&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...1609498.1622102..1622381...0.0..0.1347.9397.0j13j7j1j2j2j0j3......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0j0i24.OniNOAq8E3s#imgrc=NvYnxGO125ioHM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=ypjRXMqhJpH6kwX-1arYBQ&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...1609498.1622102..1622381...0.0..0.1347.9397.0j13j7j1j2j2j0j3......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30j0j0i24.OniNOAq8E3s#imgrc=NvYnxGO125ioHM:
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«Πρόκειται για τον αρχαίο χορό «Όρμο» που περιγράφει ο Όμηρος στην ασπίδα του 

Αχιλλέα. Στο Βυζάντιο ήταν γνωστός ως «Άρμα Χορός». Απαραίτητος στο χορό ήταν ο 

«πρωτοστάτης» (ή αλλιώς «κορυφαίος» σύμφωνα με τον αρχαίο ελληνικό όρο). 

Χορευόταν ή μόνο από άνδρες ή μόνο από γυναίκες. Παρόμοιοι χοροί που εκτελούνταν 

εκείνη την εποχή ήταν ο μιμητικός «Τριγητικός» και ο «Χασάπικος ή Μακελλαρικός» 

που χορευόταν από τις ομάδες των χασάπηδων.» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 65). 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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Εικόνα7                  Ο Παραδοσιακός Χορός από την Τουρκοκρατία μέχρι τους Νεότερους Χρόνους.77 

 

Χοροί των Κλεφτών 

 

«Αποτελούν μία από τις κύριες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της κλέφτικης ζωής που 

δηλώνουν την αντίδραση και την αδιαφορία απέναντι στο θάνατο. Στους χορούς αυτούς 

είναι εμφανής η νεοελληνική αντίληψη για τη ζωή (πάνω στην ολοκληρωμένη άνθηση 

της χαράς και της νίκης του θανάτου, παραμονεύει το κακό που έρχεται να την 

καταστρέψει). Ο χορός έτσι μετατρέπεται στην καλλιτεχνική δύναμη κατά του κακού, 

που χαλυβδώνει την ψυχή (χαρακτηριστικό γνώρισμα της κλέφτικης αντρειοσύνης).» 

(Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 68-69). 

 

Ιστορικοί Χοροί 

 

«Χορός του Ζαλόγγου» [«Χορός του Ζαλόγγου» (Κωστίδης, Σ., 2016). Ανακτήθηκε 30 

Ιανουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=bKgGAvmdXMw.].  

     «Καγκελευτός Χορός της Ιερισσού Χαλκιδικής».  

     «Χορός της Αραπίτσας στη Νάουσα» [«Χορός της “Αραπίτσας” Νάουσας 2012» 

(Φωνή Ναούσης, 2012). Ανακτήθηκε 30 Ιανουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=4EMBHciyr9k]  

     (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 69). 

 

Πολεμικοί Χοροί 

 

                                                           
77 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4y
NgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE
%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9
%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF
%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%
B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%
CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%8
5%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...
763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-
img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_. 

https://www.youtube.com/watch?v=bKgGAvmdXMw
https://www.youtube.com/watch?v=4EMBHciyr9k
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
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«Σέρα του Πόντου», «Τσάμικος», «Πεντοζάλι Κρήτης» κ.ά..» (Λυκέσας, Χ., Γ., 

1993: 70). 

 

Ρωμέκα 

 

«Υπάρχουν διάφορες μουσικές καταγραφές που κυμαίνονται περίπου στα τέλη του 18ου 

αιώνα με αρχές του 19ου αι. μ.Χ. και αναφέρονται στο χορό. Συναντώνται διάφορες 

διασκευασμένες μελωδίες του χορού με τίτλους όπως: «Romeca»,  «Romaika» 

(«Ρωμέκα»), «Roumeka». Όλες οι παραπάνω μελωδίες έχουν ως βάση ένα κοινό 

μελωδικό πρότυπο, αυτό του Νησιώτικου Συρτού (που από τους ξένους ονομάζεται 

«Ρωμέκα» ή «Ρωμέικα»), που συναντάται σε αρκετές περιοχές του Ελληνισμού (νησιά 

Αρχιπελάγους, Ελλάδας, Αιγύπτου, Μικράς Ασίας και αλλού).» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 

73-74).   
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78 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKLRXJSpG-
Ca1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%
B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%
BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%C

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKLRXJSpG-Ca1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKLRXJSpG-Ca1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKLRXJSpG-Ca1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKLRXJSpG-Ca1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM:


[52] 
 

 

Το «μουσικοχορευτικό ρεπερτόριο» της Μικρά- Ασίας συνδέεται τόσο με τις 

«αρχαιοελληνικές λατρευτικές εκδηλώσεις», όσο και με τις «αραβοτουρκικές 

επιδράσεις» και τις επιδράσεις την εποχή του Βυζαντίου, οι οποίες του έδωσαν έναν 

«ανατολίτικο χαρακτήρα». Γεωγραφικά η περιοχή περιλαμβάνει τη Δυτική Μικρά 

Ασία, τη Νότια Παραλιακή, την Κεντρική και την περιφέρεια του Πόντου. Οι χοροί 

που προέρχονται από την ηπειρωτική περιοχή- και ιδιαίτερα αυτή του Πόντου- 

«διατήρησαν» την «αρχαία καταγωγή» τους, ενώ οι αντίστοιχοι προερχόμενοι από τις 

υπόλοιπες περιοχές επηρεάστηκαν από το «βυζαντινό πολιτισμό» και των άλλων 

«περιοχών της Ανατολής». Οι χοροί της Κεντρικής Μικρά- Ασίας μάλιστα- και ειδικά 

αυτοί της Καππαδοκίας- είναι κυρίως «αυστηροί, λατρευτικοί και επιβλητικοί», με 

«τελετουργικό και θρησκευτικό ύφος», «βαρύ και μελαγχολικό σκοπό» (καθώς η 

περιοχή συνδέεται έντονα με το «ορθόδοξο χριστιανικό πνεύμα»). Οι χοροί των 

ηπειρωτικών περιοχών είναι «ήρεμοι» και χαρακτηρίζονται από «ευγένεια κινήσεων», 

ενώ αυτοί των παραλιακών περιοχών είναι «ανάλαφροι, ήπιοι, ευχάριστοι» και έχουν 

«διασκεδαστικό χαρακτήρα, απλότητα και χάρη». (Τόσκα, Κ., Σ., 1999). 

 

 

Τσιφτετέλι 

 

[«Χόρεψε, χόρεψε (Το τσιφτετέλι)- Απόστολος Νικολαϊδης live». (Panousis channel, 

2013). Ανακτήθηκε 30 Ιανουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=7J3hQ2MEkjQ&index=1&list=RDQMIckTGiQy

zw0. 

 

«Ανατολίτικος χορός της Κοιλιάς.» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 89). 

 

Χασάπικο 

     

«Μεσαιωνικός Πολίτικος χορός της συντεχνίας των Χασάπηδων- που παλιά 

ονομάζονταν «Μακελάρηδες».» (Λυκέσας, Χ., Γ., 1993: 89).   

 

                                                                                                                                                                      
E%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3
j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7J3hQ2MEkjQ&index=1&list=RDQMIckTGiQyzw0
https://www.youtube.com/watch?v=7J3hQ2MEkjQ&index=1&list=RDQMIckTGiQyzw0
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKLRXJSpG-Ca1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKLRXJSpG-Ca1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM:


[53] 
 

Ζεϊμπέκικος 

 

 «Χορός που κατάγεται από τους «Ζεϊμπέκους», φυλή που βρισκόταν συχνά αντιμέτωπη 

με τις τουρκικές αρχές και ζούσε στις ορεινές περιοχές της Ερυθραίας.» (Λυκέσας, Χ., 

Γ., 1993: 89).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[54] 
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                      Εικόνα 9                             Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, Λόγος, Μουσική.79 

 

Καλαματιανός 

 

[«Πελοπόννησος, Καλαματιανός» (Χορευτικός Τομέας Εθνικού Μετσόβειου 

Πολυτεχνείου, 2009). Ανακτήθηκε 3 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=zWhpnwqT_9U.]  

 

«Ο Καλαματιανός είναι ο γνωστότερος μικτός χορός σε όλη την Ελλάδα. Ο ρυθμός80 

του είναι σε μέτρο81 7/8, έχει 12 βήματα (6 περπατητά αι 6 σταυρωτά), χορεύεται σε 

                                                           
79Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOuM1fAPo
da5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%C
E%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF
%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=
%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%
BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%C
E%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...873
4.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gwswizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn0
0Sh2M: 

https://www.youtube.com/watch?v=zWhpnwqT_9U
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOuM1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gwswizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOuM1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gwswizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOuM1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gwswizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOuM1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gwswizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOuM1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gwswizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOuM1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gwswizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOuM1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gwswizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOuM1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gwswizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOuM1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gwswizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
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κύκλο και η λαβή του είναι από τους παλάμες με τεντωμένους τους αγκώνες. Η αρχική 

θέση του χορού είναι η προσοχή με μικρή στροφή του σώματος τους τα δεξιά και το 

μέτρημα των βημάτων γίνεται ανά τρία. Συνήθως ο πρωτοχορευτής μόνο κάνει 

διάφορες φιγούρες, ενώ όταν ο χορός πραγματοποιείται από οργανωμένο χορευτικό 

συγκρότημα, όλοι οι χορευτές,-τριες μπορούν να κάνουν. Οι φιγούρες «ψαλίδια» τους 

γίνονται μόνο από τον πρωτοχορευτή και μόνο από άντρες. Στη φιγούρα «δεξιά 

στροφή» οι άντρες έχουν τα χέρια τους λυγισμένα στο ύψος των ώμων, ενώ οι γυναίκες 

στη μεσολαβή. Την ονομασία του την πήρε είτε από την πόλη τους Καλαμάτας, είτε από 

το θέμα του τραγουδιού «Καλαματιανούλα», είτε από τα λόγια του τραγουδιού που 

αναφέρονται στο καλαματιανό μαντήλι «Κι αν πας στην Καλαμάτα και ΄ρθεις με το 

καλό, φέρε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό», τα οποία δείχνουν ότι ο χορός τους δε 

χορευόταν μόνο στην Καλαμάτα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Σύμφωνα με 

τον Τεγόπουλο, Φυτράκη (1993), «ο Καλαματιανός είναι ο αναφερόμενος στην 

Καλαμάτα, ο προερχόμενος από την Καλαμάτα». (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 91-

92). 

 

Τσάμικος 

 

[«Τσάμικο» (Χορευτικό Δήμου Ανδραβίδας, 2008). Ανακτήθηκε 14 Φεβρουαρίου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=JExUU31mGBQ.]  

                              

«Ο Τσάμικος είναι χορός με τους φιγούρες που εκφράζει λεβεντιά, παλικαριά και 

αντρειοσύνη. Την ονομασία του την πήρε από είτε από την «Τσαμουριά», περιοχή της 

Ηπείρου, είτε από το δέντρο «τσάμι» (άγριο πεύκο), που συναντάται σε υψόμετρο 1200 

μέτρων και άνω. Θεωρείται «κλέφτικος» χορός, καθώς τον χόρευαν οι κλέφτες και οι 

αρματολοί επί Τουρκοκρατίας κατά την ξεκούρασή τους μετά από κάθε επίθεση, εκεί 

όπου υπήρχαν «τσάμια» για να κρυφτούν από τον κατακτητή. Παλιότερα ήταν αντρικός 

χορός, ενώ τώρα χορεύεται και από γυναίκες σε χωριστό ημικύκλιο από τους άντρες. Η 

λαβή των χεριών είναι από τους παλάμες, με λυγισμένους τους αγκώνες και αρχική 

θέση του χορού με το δεξί πόδι πάνω στο αριστερό στα δάκτυλα. Συνήθως χορεύεται με 

8, 10, 12 και 16 βήματα, ενώ στα χωριά με 8, 10 και σπανιότερα με 12 βήματα. 

Φιγούρες εκτελεί μόνο ο πρώτος ο χορευτής, εκτός και αν χορεύεται από συγκροτήματα 

                                                                                                                                                                      
80 «Ρυθμός στη μουσική, σύμφωνα με το Δαμιανό (1995, στο Βαβρίτσας, Γ., Ν.), είναι η διαίρεση του 

χρόνου μιας οποιασδήποτε χρονικής διάρκειας, μικρής ή μεγάλης, σε δύο, τρία ή και περισσότερα ίσα 

μέρη και η κανονική επανάληψη της διαίρεσης αυτής (με τη διαίρεση αυτή δημιουργούνται ρυθμοί 

διμερείς, τριμερείς, τετραμερείς κ.λ.π.). Σε κλασματική μορφή σημειώνεται: α) σε πόσα μέρη χωρίζεται ο 

χρόνος (αριθμητής) και β) η αξία της διαίρεσης του χρόνου κάποιας χρονικής διάρκειας 

(παρονομαστής).Οι ρυθμοί διακρίνονται σε απλούς, σύνθετους και μικτούς.» (2008: 90-93). 
81 «Μουσικό Μέτρο, σύμφωνα με το Δαμιανό (1995, στο Βαβρίτσας, Γ., Ν.), είναι η επανάληψη ενός 

ομοιόμορφου παλμού, που προκύπτει από τη διαδοχή τονισμένου και ατόνιστου, των οποίων το 

άθροισμα για κάθε μέτρο πρέπει να είναι ισόχρονο. Έτσι, προκύπτουν διάφορα μέτρα, όπως 2/4, 3/4, 4/4, 

6/8.» (2008: 91). 

https://www.youtube.com/watch?v=JExUU31mGBQ
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και σχολεία με 12 και λιγότερο με 16 βήματα, όπου όλοι οι χορευτές,-τριες εκτελούν τις 

φιγούρες. Το μέτρημα του χορού γίνεται ανά δύο, ενώ το μουσικό του μέτρο είναι ¾. Οι 

φιγούρες που πραγματοποιούνται μόνο από τον πρωτοχορευτή είναι το «χτύπημα στο 

3» και τα «ψαλίδια». (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 98). 

 

Περατιανός 

 

[«Ο Γιάννος ο Περατιανός» (Βαγγέλης, 2009). Ανακτήθηκε 14 Φεβρουαρίου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=pectOIKB6NI.] 

 

«Ο Περατιανός είναι συνδυασμός Καλαματιανού και Τσάμικου (δύο 12άρια 

Καλαματιανό και τέσσερα 8άρια Τσάμικο). Είναι κυκλικός χορός και χορεύεται στην 

Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο τόσο από άνδρες, όσο και από 

γυναίκες.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 107). 

 

Χασάπικος  

 

[«Ελληνικός χορός Χασάπικο» (NowYouCan Dance, 2012). Ανακτήθηκε 14 

Φεβρουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=LrXqbpzAG5Y.] 

 

Χασάπικος- Συρτάκι 

 

[«Συρτάκι (Ζορμπάς)»  (Digital Minds Ltd- scrav, 2010). Ανακτήθηκε 14 

Φεβρουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=xT0Vhwlyth0.] 

 

«Χορευόταν την εποχή του Βυζαντίου από τους χασάπηδες («μακελλάρηδες), γι’ αυτό 

και ονομάζεται και «Μακελλάρικο». Παλαιότερα χορευόταν μόνο από τα κατώτερα 

λαϊκά στρώματα στα χωριά τους Μακεδονίας και Θράκης, τους και στα περισσότερα 

ελληνικά λιμάνια. Τα τελευταία τους χρόνια, προβλήθηκε στο εξωτερικό μέσω κάποιων 

κινηματογραφικών ταινιών, τους «Ζορμπάς ο Έλλην» και χορεύεται και από τους 

Ευρωπαίους, από τους οποίους τους που είναι ειδήμονες του χορού, του έδωσαν την 

ονομασία «Συρτάκι». Με το όνομα αυτό έγινε γνωστός στο Παρίσι και τις 

μεγαλουπόλεις τους Ευρώπης, και επέστρεψε πάλι στην Ελλάδα, όπου χρησιμοποιείται 

πλέον από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Παλιότερα χορευόταν μόνο από άντρες, ενώ 

https://www.youtube.com/watch?v=pectOIKB6NI
https://www.youtube.com/watch?v=LrXqbpzAG5Y
https://www.youtube.com/watch?v=xT0Vhwlyth0
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σήμερα χορεύεται και από γυναίκες. Η λαβή είναι από τους ώμους και το σώμα είναι 

ελαφρά σκυμμένο τους τα εμπρός. Τα βήματα του χορού είναι 8, το μουσικό μέτρο είναι 

4/4 το αργό και 2/4 το γρήγορο και οι φιγούρες του, που είναι πάρα- τους, χορεύονται 

σε ευθεία.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 108). 

 

Χασάπικος Αργός- Χασαπιά 

 

[«Χασαπιά Θράκης (Χορευτικό ΑΜΠΧΑ)» (Αρχείο Μουσικολαογραφικής Παράδοσης 

«Χρόνης Αηδονίδης», 2016). Ανακτήθηκε 14 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=MaT7jnBlLA0.] 

 

«Υπάρχουν διάφοροι τύποι χασάπικου. Ο επικρατέστερος είναι ο «Χασαποσέρβικος», ο 

οποίος έχει την ίδια χορογραφία με το «Συρτό», αλλά έχει γρηγορότερο ρυθμό. Τους 

τύπος είναι ο «Γηγενής Χασάπικος», ο οποίος διαμορφώθηκε από τους επιδράσεις 

λαών τους Βαλκανικής και Ανατολικής Ευρώπης (Σέρβοι, Ρουμάνοι), οι οποίοι 

έφταναν στα μεγάλα αστικά κέντρα και λιμάνια (Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη) για 

εμπορικούς λόγους. Έχει αργότερο ρυθμό από το «Χασαποσέρβικο» και χαρακτηρίζεται 

ως «Γρήγορος Χασάπικος». Ένα άλλο είδος είναι ο «αργός χασάπικος» που έχει 

αργότερο ρυθμό και διαφορετικές κινήσεις. Ο τελευταίος τύπος είναι ο «Βαρύς 

Χασάπικος», μοιάζει με τον τρίτο, έχει αργότερο ρυθμό και έχει κοφτές και 

περιορισμένες κινήσεις ποδιών.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 109). 

 

Χασάπικος Γρήγορος- Μακελάρικος 

 

[«Χασάπικος- Μακελάρικος» (Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας, 1990). Ανακτήθηκε 14 

Φεβρουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=kXk71Re5XsA.] 

 

«Ζωηρός χορός, χορεύεται με 6 βήματα, στην αρχή στρωτά και στη συνέχεια πηδηχτά. 

Η λαβή των χεριών είναι από τους ώμους και ο χορός χορεύεται σε κύκλο.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 130). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MaT7jnBlLA0
https://www.youtube.com/watch?v=kXk71Re5XsA
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

               

               Εικόνα 10                                     Τσέστος- Παραδοσιακός Χορός Θράκης.82 

 

Η «μουσικοχορευτική παράδοση» της Θράκης είναι συνδεδεμένη τόσο με τον 

«αρχαίο» και με το «βυζαντινό», όσο και με το «νεοελληνικό πολιτισμό» (καθώς λόγω 

της γεωγραφικής της θέσης αποτέλεσε «κομβικό σημείο» στην «πορεία» του 

«ελληνισμού»). Παρουσιάζει πολλές «επιρροές» από τις γύρω περιοχές (Ανατολική 

Ρωμυλία, Ανατολική Μακεδονία, Μικρά Ασία), από τους βαλκανικούς λαούς με τους 

οποίους η περιοχή συνορεύει, όπως και από τους Πομάκους που ζουν εκεί. 

Αποτελείται συνήθως (με εξαίρεση τους χορούς των Πομάκων) από 

«διασκεδαστικούς χορούς», που συνοδεύονται από «ευχάριστους ρυθμούς», «ωραίες 

κινήσεις» και «ερωτικά τραγούδια». (Τόσκα, Κ., Σ., 1999). 

 

                                                           
82 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=qqbRXMWIHLy01fAP6
MiS0A0&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE
%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%
CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B
7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.57488967.57494172..57494864...0.0..0.333.2853.6j17j0j1......0....1..gws-
wiz-img.......0j0i30.REIJvKa_Gho#imgrc=soUq2WoD1B0nQM: 
 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=qqbRXMWIHLy01fAP6MiS0A0&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.57488967.57494172..57494864...0.0..0.333.2853.6j17j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30.REIJvKa_Gho#imgrc=soUq2WoD1B0nQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=qqbRXMWIHLy01fAP6MiS0A0&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.57488967.57494172..57494864...0.0..0.333.2853.6j17j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30.REIJvKa_Gho#imgrc=soUq2WoD1B0nQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=qqbRXMWIHLy01fAP6MiS0A0&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.57488967.57494172..57494864...0.0..0.333.2853.6j17j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30.REIJvKa_Gho#imgrc=soUq2WoD1B0nQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=qqbRXMWIHLy01fAP6MiS0A0&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.57488967.57494172..57494864...0.0..0.333.2853.6j17j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30.REIJvKa_Gho#imgrc=soUq2WoD1B0nQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=qqbRXMWIHLy01fAP6MiS0A0&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.57488967.57494172..57494864...0.0..0.333.2853.6j17j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30.REIJvKa_Gho#imgrc=soUq2WoD1B0nQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=qqbRXMWIHLy01fAP6MiS0A0&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.57488967.57494172..57494864...0.0..0.333.2853.6j17j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30.REIJvKa_Gho#imgrc=soUq2WoD1B0nQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=qqbRXMWIHLy01fAP6MiS0A0&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.57488967.57494172..57494864...0.0..0.333.2853.6j17j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30.REIJvKa_Gho#imgrc=soUq2WoD1B0nQM:
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Σουφλιουτούδα (Σουλτάνα) 

 

[«Σουφλοιουτούδα» (Θρακική Εστία Σουφλίου, 2011). Ανακτήθηκε 14 Φεβρουαρίου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=xM2DqR4IgeI.] 

 

«Γυναικείος χορός. Η ονομασία του προήλθε από την περιοχή Σουφλί τους Θράκης. Η 

λαβή των χεριών γίνεται από τους ζώνες ή από τους παλάμες σταυρωτά, με το δεξί χέρι 

κάθε χορεύτριας κάτω από το αριστερό τους διπλανής τους. Ο χορός έχει 8 ή 6 βήματα 

και το μουσικό του μέτρο είναι 2/4. Διακρίνεται σε δύο μέρη: το αργό, όπου τα βήματα 

γίνονται στρωτά τους τη φορά και το γρήγορο, όπου τα βήματα γίνονται πηδηχτά τους 

τη φορά και μπροστά. Όταν ο χορός χορεύεται με 8 βήματα, τότε το κάθε μέρος 

αποτελείται από τέσσερα 8άρια (σύνολο 32 βήματα) και χωρίζεται σε τρία μέρη.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 136). 

 

Γιάννη Μ’ Γιαννάκη Μ’ 

 

[«Γιάννη Μ’ Γιαννάκη Μ’- Χοροί Σουφλίου- Θράκη» (Θρακική Εστία Σουφλίου, 

2011). Ανακτήθηκε 14 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=ILKwkyxPiYQ.] 

 

«Είναι χορός από το Σουφλί και χορεύεται από άνδρες και γυναίκες με λαβή των 

χεριών από τους παλάμες τεντωμένα κάτω και την ονομασία του την πήρε από τα λόγια 

του τραγουδιού με το οποίο χορεύεται. Αποτελείται από δύο μέρη με 32 βήματα (6άρια 

ή 8άρια) και το μουσικό του μέτρο είναι 2/4. Στην «παραλλαγή» οι άντρες μπορούν να 

κάνουν ξεχωριστό κύκλο, περνώντας τα χέρια τους πάνω από τα κεφάλια των 

γυναικών.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 138). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xM2DqR4IgeI
https://www.youtube.com/watch?v=ILKwkyxPiYQ


[60] 
 

Του Μαμά Τα Παλικάρια 

 

[«Γρατινή Τοποθεσία “Καλές”. Χορός Του Μαμά Τα Παλικάρια» (Κωνσταντίνος 

Κεραμάρης, 2014). Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=WQrtMXyZQHY.] 

 

«Χορός από την περιοχή Γρατινή τους Κομοτηνής, πήρε την ονομασία του από τα λόγια 

του τραγουδιού που το συνοδεύει. Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες και η λαβή των 

χεριών είναι από τις παλάμες τεντωμένα κάτω. Τα βήματα είναι 16 (τα 8 γίνονται τους 

τη φορά και τα υπόλοιπα τους την αντίθετη και το μουσικό του μέτρο είναι 9/8.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 140). 

 

 

Γίκνα 

 

[«Χορός Γίκνα» (Ποιμενικό, 2012). Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=bjYyULy4Uuo.] 

 

«Είναι χορός του γάμου και χορεύεται κυρίως στην περιοχή Ορεστιάδα τους Θράκης 

από άνδρες και γυναίκες. Πήρε την ονομασία του από τη μπογιά «Κνα», με την οποία 

βάφουν οι γυναίκες τα νύχια και την τελευταία φάλαγγα των δακτύλων τους. Η λαβή 

των χεριών είναι από τους παλάμες, τεντωμένα χέρια και εκτελούν κινήσεις μπρος- 

πίσω. Τα βήματα του χορού είναι 8, αλλά χορεύεται και με 12 και το μουσικό μέτρο του 

είναι 2/4. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους χορεύεται ο χορός τους, από τους 

οποίους μπορεί να προκύψουν διάφοροι συνδυασμοί (με 8 βήματα στην αρχή και 12 

στη συνέχεια).» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 142). 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQrtMXyZQHY
https://www.youtube.com/watch?v=bjYyULy4Uuo
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Της Παπαδιάς Τα Παραθύρια 

 

[«Στ’ ς παπαδιάς τα παραθύρια- Χορευτικός Όμιλος Ειρήνη» (Χορευτικός Όμιλος 

Ειρήνη, 2018). Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=8EXl4yUYS04.] 

 

«Χορεύεται στην περιοχή Σουφλί του Έβρου από άνδρες και γυναίκες και την ονομασία 

του την πήρε από τον ομώνυμο τίτλο του τραγουδιού που το συνοδεύει. Η λαβή των 

χεριών είναι από τους παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. Ο χορός έχει 8 βήματα 

(που χορεύεται τους τους Γίκνας με μικρές παραλλαγές) και το μουσικό του μέτρο είναι 

2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 146).  

 

Μαντηλάτος 

 

[«Μαντηλάτος» (Βασίλης Καρφής, 2011). Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=yiYxxL0qnQ4.] 

 

     «Ο χορός οφείλει την ονομασία του στα μαντήλια τα οποία κρατούν οι χορευτές και 

χορεύεται από γυναίκες και άνδρες. Είναι αντικριστός χορός για αυτό ονομάζεται και 

Καρσιλαμάς. Χορεύεται συνήθως σε γάμους όταν οι συγγενείς και οι καλεσμένοι 

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

του χορού μετρούνται σε 6άρια και το μουσικό μέτρο του είναι 9/8. Τα χέρια κινούνται 

ελεύθερα το ένα μπροστά και το άλλο πίσω ή και τα δύο στην έκταση με ελαφρά 

λυγισμένους τους αγκώνες. Χορεύουν συνήθως ένας άντρας και μία γυναίκα, αλλά 

μπορεί να σχηματιστούν ζεύγη του ίδιου φύλου.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 148). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8EXl4yUYS04
https://www.youtube.com/watch?v=yiYxxL0qnQ4
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Κουτσός 

 

[«Σύλλογος Εβριτών Νομού Ροδόπης- Χορός Κουτσός» (Σύλλογος Εβριτών Νομού 

Ροδόπης, 2013). Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=pqadLwPOKm0.] 

 

«Χορεύεται στην περιοχή της Ορεστιάδας από άνδρες και γυναίκες. Οι άντρες 

τοποθετούνται μπροστά και οι γυναίκες ακολουθούν. Η λαβή των χεριών είναι από τους 

παλάμες και λυγισμένους τους αγκώνες. Τα βήματα είναι 6 και το μουσικό μέτρο 2/4.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 150). 

 

Ποδαράκι 

 

[«Ποδαράκι Δυτική Θράκη- Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβίων» (Πολιτιστικός 

Σύλλογος Καλυβίων, 2008). Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=SsX525IAXII.] 

 

«Ο χορός προέρχεται από την Ανατολική Ρωμυλία και χορεύεται σε όλη τη Θράκη από 

άντρες και γυναίκες. Το όνομά του το πήρε από τα ζωηρά χτυπήματα που κάνει ο 

χορευτής στο έδαφος πότε με το δεξί, πότε με το αριστερό πόδι. Ονομάζεται τους και 

«ταχτί» από τα λόγια του τραγουδιού που το συνοδεύει, τους και «Ζερβοδέξιος», διότι 

οι κινήσεις γίνονται ζερβά (αριστερά) και δεξιά με τα χέρια σε λαβή χιαστί. Η λαβή 

κυρίως είναι από τους παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Ο χορός αποτελείται από 

δύο μέρη, το μέτρημα των βημάτων είναι ανά 7 σε γρήγορο ρυθμό και το μουσικό μέτρο 

είναι 6/8.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997:153). 

 

Μπαϊτούσκα 

 

[«Θράκη- (Χορός: Μπαϊτούσκα)» (Γεωργούση Εμμανουέλα, 2016). Ανακτήθηκε 15 

Φεβρουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=tRxhASyEGm0.] 

 

«Είναι ζωηρός χορός που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες σε όλη τη Θράκη, την 

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Υπάρχουν εικασίες ότι το όνομα του χορού έχει 

διπλή καταγωγή. Αν η λέξη έχει σλαβική καταγωγή τότε σημαίνει «πάει ίσια», ενώ αν 

https://www.youtube.com/watch?v=pqadLwPOKm0
https://www.youtube.com/watch?v=SsX525IAXII
https://www.youtube.com/watch?v=tRxhASyEGm0
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έχει τουρκική (από τη λέξη «παϊτάκ), τότε σημαίνει τον άνθρωπο που δεν περπατά ίσια 

και κουτσαίνει, χωρίς τους να είναι κουτσός. Ο χορός έχει δέκα βήματα, χωρισμένα σε 

τρία μέρη (αντίθετα από τη φορά, επί τόπου και τους τη φορά και το μουσικό μέτρο 

είναι 5/8. Η λαβή των χεριών είναι από τους παλάμες κάτω και το μέτρημα των 

βημάτων γίνεται ανά ένα.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 155). 

 

Μοναστηριώτικη Μπαϊτούσκα 

 

[«Μπαϊτούσκα Μοναστηριώτικη)» (Παραδοσιακός Σύλλογος Θρακιωτών 

Νεροφράκτη, 2016). Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9X8WKKNIgE.] 

 

«Χορεύεται από τους πρόσφυγες που προέρχονται από το Μεγάλο και Μικρό 

Μοναστήρι τους περιοχής Καβακλί τους Ανατολικής Ρωμυλίας. Αποτελείται από 11 

κινήσεις, με χαρακτηριστικότερη αυτή των χεριών που κινούνται έντονα εμπρός, κάτω, 

πίσω και εμπρός πάνω. Η λαβή είναι από τους παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. 

Τα βήματα είναι 11 (4 κινήσεις επί τόπου με το μέτωπο στο κέντρο του κύκλου, 4 

κινήσεις τους τη φορά του κύκλου και 3 κινήσεις αντίθετα από τη φορά με το μέτωπο 

στραμμένο τους αυτήν.»  (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 159). 

 

Ζωναράδικος 

 

[«Zonaradikos- koulouriastos. Dora Stratou 2012 » (Τμήμα συντήρησης Δευτέρας 

της σχολής Δόρας Στράτου, 2012). Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=QmxyCZrKxuY.] 

 

«Χορεύεται στην Ανατολική Ρωμυλία και σε όλη τη Θράκη από γυναίκες και άνδρες. 

Την ονομασία του την πήρε από τη λαβή που είναι από τα ζωνάρια, με το δεξί χέρι του 

κάθε χορευτή κάτω από το αριστερό του επόμενου. Έχει τους και τους λαβές, τους από 

τους παλάμες και από τους παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες, καθώς και άλλα 

ονόματα που προέρχονται από διάφορα τραγούδια ή από το στιλ του χορού. Χορεύεται 

με 6, 8 και 12 βήματα, το μέτρημα του χορού γίνεται ανά ένα πολύ γρήγορα και το 

μουσικό μέτρο του χορού είναι 2/4 ή 6/8.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 161). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9X8WKKNIgE
https://www.youtube.com/watch?v=QmxyCZrKxuY
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Τριπάτης 

 

[«Τριπάτης Κριός Τμήμα Παραστάσεων » (Εστία Παράδοσης, 2015). Ανακτήθηκε 15 

Φεβρουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=hJLUZdBPBwk.] 

 

«Χορεύεται στην περιοχή τους Ορεστιάδας, σε ευθεία παράταξη με το μέτωπο 

στραμμένο στο κέντρο του κύκλου και από άνδρες και από γυναίκες («μικτός χορός). Η 

λαβή των χεριών είναι από τους παλάμες με τεντωμένους τους αγκώνες και τα χέρια 

κινούνται εμπρός- πίσω. Ο χορός έχει 12 βήματα και χωρίζεται σε τρία μέρη: στο 

πρώτο μέρος (1-4) οι χορευτές κινούνται τους το κέντρο του κύκλου, στο δεύτερο (5-8) 

τους τα πίσω και στο τρίτο (9-12) κινούνται επί τόπου. Το μουσικό μέτρο είναι 2/4.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 166). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hJLUZdBPBwk
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ 

 

 

 

Εικόνα 21              Παραδοσιακοί Χοροί- Ανατολική Ρωμυλία (ΑΣΙΣ 2015) Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία.83 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpg
K&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%
CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B
B%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF
%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%
BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%C
E%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1
%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gws-wiz-
img.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:. 
  

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
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Καστρινός 

 

[«Καστρινός (Ανατολικής Ρωμυλίας)- “ Ασκληπιός” Τρικάλων- 2017» (Γοργογέτας 

Σωτήρης, 2017). Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vrh_4IDqUSE.] 

 

«Είναι χορός τους Ανατολικής Ρωμυλίας και χορεύεται στη Θράκη και τη Μακεδονία 

από άνδρες και γυναίκες. Έχει 8 βήματα και το μουσικό του μέτρο είναι 2/4. Η λαβή 

των χεριών είναι από τους παλάμες, με τα χέρια τεντωμένα κάτω και κινούμενα μπρος- 

πίσω.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 171). 

 

Τους Τρεις ή Τρία 

 

[«Σ’ τρεις ή τρία- Άσκαυλος» (Σωματείο Άσκαυλος, 2018). Ανακτήθηκε 15 

Φεβρουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=jcyjW0i0onA.] 

 

«Χορεύεται από τους πρόσφυγες της περιοχής Καβακλί της Ανατολικής Ρωμυλίας. Η 

ονομασία του χορού οφείλεται είτε στα τρία βήματα που γίνονται προς τα δεξιά και 

προς τα αριστερά, είτε στα τρία χτυπήματα των ποδιών που γίνονται επί τόπου, είτε στο 

ό,τι αποτελείται από τρία μέρη (το πρώτο προς τα αριστερά, το δεύτερο προς τα 

αριστερά και το τρίτο επί τόπου. Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες με λαβή από τους 

παλάμες, με τα χέρια τεντωμένα κάτω, τα οποία κινούνται πίσω- μπρος στα δύο πρώτα 

μέρη του χορού (άλλοτε και στα τρία μέρη) και με λυγισμένους τους αγκώνες τους τα 

πάνω στο τρίτο. Ο χορός χορεύεται αρχικά με αργά και στρωτά βήματα και στη 

συνέχεια με πιο γρήγορα, διπλά και πηδηχτά βήματα. Οι φιγούρες γίνονται συνήθως 

μόνο από άντρες. Τα βήματα του χορού είναι 12 και μετρούνται σε τρία 4άρια και όλα 

γίνονται με το μέτωπο τους το κέντρο του κύκλου. Το μουσικό μέτρο του χορού είναι 

2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 172). 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vrh_4IDqUSE
https://www.youtube.com/watch?v=jcyjW0i0onA
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Σφαρλί ή Σφαρλής 

 

[«Σφαρλής Ανατολικής Ρωμυλίας- Χορός Μαυροθάλασσας» (GPITRAL6, 2014). 

Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=jcyjW0i0onA.] 

 

«Είναι κυκλικός χορός που χορεύεται στο Κίτρος Πιερίας και προέρχεται από την 

Ανατολική Ρωμυλία. Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες με λαβή από τους παλάμες και 

τα χέρια τεντωμένα κάτω. Τα βήματα είναι 16 και χωρίζονται σε δύο 8άρια (το πρώτο 

μπρος- πίσω και το δεύτερο τους τη φορά), το μέτρημα γίνεται ανά τέσσερα και το 

μουσικό μέτρο είναι 9/8.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 177). 

 

Τραμπανιστός 

 

[«Ανατολική Ρωμυλία- Τραμπανιστός» (Πήγασος Λαμίας, 2017). Ανακτήθηκε 15 

Φεβρουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=WqX4ELup_2Y.] 

 

«Είναι χορός της Ανατολικής Ρωμυλίας που χορεύεται κυρίως στη Θράκη. Είναι 

γυναικείος χορός με λαβή των χεριών από τους παλάμες, τεντωμένα κάτω. Τα βήματα 

είναι 8 (τα τρία είναι αντίθετα από τη φορά, τα δύο επί τόπου και τα υπόλοιπα τρία τους 

τη φορά). Στα πρώτα τρία βήματα τα χέρια μπορεί να είναι τεντωμένα εμπρός και στα 

υπόλοιπα να γίνονται αιωρήσεις των χεριών μπρος- πίσω. Το μουσικό μέτρο είναι 2/4.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 179). 

 

Μπογδάνος 

 

[«Μπογδάνος- Ανατολική Ρωμυλία» (Πήγασος Λαμίας, 2018). Ανακτήθηκε 15 

Φεβρουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=AWE5QOlq9mU.] 

 

«Χορεύεται από τους πρόσφυγες στο Μικρό και Μεγάλο Μοναστήρι της περιοχής 

Καβακλί τους Ανατολικής Ρωμυλίας. Την ονομασία του την πήρε από το όνομα 

κάποιου βουνού, το οποίο περιέχεται στα λόγια του τραγουδιού που συνοδεύει το 

τραγούδι «Στου Μπογδάνου το βουνό τρεις λυγερές ανέβαιναν…». Η ονομασία 

«Μπογδάνος» προέρχεται από τη λέξη «Bogdan», που είναι σλαβικό ανδρικό όνομα, ή 

https://www.youtube.com/watch?v=jcyjW0i0onA
https://www.youtube.com/watch?v=WqX4ELup_2Y
https://www.youtube.com/watch?v=AWE5QOlq9mU
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από την αντίστοιχη «Bogdania», περιοχή κοντά στη Βάρνα τους Βουλγαρίας όπου 

ζούσαν Έλληνες και Θράκες (Boxell, 1990, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.. Χορεύεται 

από άνδρες και γυναίκες (μπροστά χορεύουν οι άνδρες και ακολουθούν οι γυναίκες) με 

λαβή των χεριών από τους παλάμες και λυγισμένα τους αγκώνες. Χορεύεται στο έθιμο 

τους «ρουμπάνας» κατά την περίοδο του Πάσχα. Αρχικά οι χορευτές χορεύουν στρωτά 

και αργά, και στη συνέχεια χορεύουν πηδηχτά εκτελώντας περισσότερες κινήσεις. Τα 

βήματα του χορού είναι 6 και το μουσικό μέτρο του 7/6.» (1997: 181). 

 

Μιλήσω 

 

[«Μιλήσω- Miliso» (Λαογραφικός Σύλλογος Θρακιωτών Νεροφράκτη, 2016). 

Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=2nu8E41gZ-g.] 

 

«Χορεύεται από πρόσφυγες προερχόμενους από το Μικρό και Μεγάλο Μοναστήρι τους 

Ανατολικής Ρωμυλίας. Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες με λαβή των χεριών από τις 

παλάμες και λυγισμένους τους αγκώνες. Το όνομα του χορού προέρχεται από το 

ομώνυμο τραγούδι «μωρ’ Μιλήσσω, Μιλήσσω, πως κοιμάσαι μοναχή». Τα βήματα 

είναι 10 (10 με το δεξί πόδι τα 4 γίνονται τους το κέντρο του κύκλου και τα 6 τους τα 

πίσω και δεξιά- και 10 με το αριστερό- τα 4 γίνονται τους το κέντρο του κύκλου και τα 

6 τους τα πίσω και αριστερά-). Στη συνέχεια χορεύεται ο χορός με τα ίδια βήματα, αλλά 

πηδηχτά και με περισσότερες κινήσεις. Το μουσικό μέτρο είναι 7/6.» (Μαλκογιώργος, 

Α., κ.ά., 1997: 182). 

 

Συγκαθιστός 

 

[«Δυτική Θράκη- Συρτός Συγκαθιστός- Ζευγαρωτός» (Χορευτικός Τομέας Εθνικού 

Μετσόβειου Πολυτεχνείου, 2010). Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από:  

https://www.youtube.com/watch?v=NhGAK5WW654.] 

 

«Οι Συγκαθιστοί είναι μία ομάδα χορών που συναντώνται σε όλη την Ελλάδα. Ο 

Συγκαθιστός χορεύεται στην Ανατολική Ρωμυλία και συναντάται στη Θράκη με το 

όνομα «Μαντηλάτος». Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες ελεύθερα, συνήθως σε 

ζευγάρια και μόνο στο δρόμο («δρομικός χορός»). Χορεύεται σε γάμους από τους 

συγγενείς και τους καλεσμένους πηγαίνοντας στην εκκλησία, συνοδεύοντας το γαμπρό 

και τη νύφη. Με το χορό αυτό παλιότερα έδειχναν οι συγγενείς τα δώρα τους νύφης και 

https://www.youtube.com/watch?v=2nu8E41gZ-g
https://www.youtube.com/watch?v=NhGAK5WW654
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του γαμπρού. Οι χορευτές, κυρίως οι άνδρες, κατά τη διάρκεια του χορού εκτελούν 

πολλά καθίσματα, χτυπήματα των χεριών και των ποδιών. Τα βήματα είναι 6 (τα 3 

γίνονται αρχίζοντας με το δεξί και τα άλλα τρία αρχίζοντας με το αριστερό) και το 

μουσικό μέτρο 7/16. Τα χέρια βρίσκονται σε ελαφρά κάμψη μπροστά στο ύψος σχεδόν 

των ματιών, με τις παλάμες να κοιτούν μπροστά, και κινούνται δεξιά (με το δεξί πόδι 

μπροστά)- αριστερά (με το αριστερό πόδι μπροστά) στο ρυθμό του χορού. Όσον αφορά 

τις φιγούρες, οι στροφές εκτελούνται και από τα δύο φύλα, ενώ τα καθίσματα και τα 

χτυπήματα μόνο από άντρες.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 185). 

      

Καλλινίτικος ή Κανελλιάτικος 

 

[«Καλλινίτικος» (Κωστίδης Σαράντος, 2015). Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=xpcOniIldWk.] 

 

«Χορευόταν στην Μπάνα της Ανατολικής Ρωμυλίας από τρία άτομα (δύο γυναίκες στις 

άκρες και έναν άνδρα στη μέση). Η λαβή των χεριών είναι από τους παλάμες με τα 

χέρια τεντωμένα κάτω. Οι γυναίκες πιάνονται από τους παλάμες κάτω και ο άντρας 

που βρίσκεται στο κενό ανάμεσά τους περνά τα χέρια του πάνω από τη λαβή των 

γυναικών και πιάνει με το δεξί του χέρι το δεξί χέρι τους γυναίκας που βρίσκεται στα 

δεξιά του και με το αριστερό το αριστερό χέρι τους γυναίκας η οποία βρίσκεται στα 

αριστερά του. Την ονομασία του την πήρε από τους «Καλλίνες», τις φίλες της νύφης 

που πήγαιναν στην εκκλησία και χόρευαν το χορό αυτό. Κατά τη διάρκεια του χορού οι 

γυναίκες, πιασμένες όπως είναι με τους άντρες, αλλά αφήνοντας τη λαβή μεταξύ τους, 

εκτελούν στροφές (η δεξιά προς τα δεξιά και η αριστερή προς τα αριστερά) κάτω από τα 

χέρια του άντρα τα οποία έχει σηκώσει. Στροφές μπορούν να πραγματοποιήσουν βέβαια 

και οι τρεις μαζί, κάνοντας οι γυναίκες τις στροφές που προαναφέρθηκαν, και ο άντρας 

μισή στροφή προς τα αριστερά (μέχρι να εκτελέσει η αριστερή κοπέλα τη δική της 

στροφή) και μισή προς τα δεξιά (μέχρι να εκτελέσει η άλλη κοπέλα τη στροφή στα 

δεξιά). Τα βήματα και οι στροφές του χορού είναι όμοια με τα αντίστοιχα του 

«Συγκαθιστού».» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 188). 

 

Σαϊτες 

 

     «Έχει καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία και χορεύεται στη Θράκη από άντρες 

και γυναίκες. Η λαβή των χεριών είναι από τους παλάμες, τεντωμένα κάτω. Ο χορός 

αποτελείται από δύο μέρη (στο πρώτο μέρος γίνονται τέσσερα 8άρια δεξιά- αριστερά, 

και στο δεύτερο δύο 16άρια, από τα οποία τα 6 βήματα γίνονται τους το κέντρο του 

https://www.youtube.com/watch?v=xpcOniIldWk
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κύκλου με ταυτόχρονες κινήσεις των χεριών μπρος- πίσω και τα 10 τους τα πίσω. Το 

μουσικό μέτρο του χορού είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 189). 

 

Συρτός Μπανιώτικος 

 

[«Συρτός Μπάνας “Οι φίλοι της παράδοσης”» (Πολιτιστικός- Λαογραφικός Σύλλογος 

Θεσσαλονίκης «Οι φίλοι της παράδοσης», 2011). Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=_VrtOmbVRiM.] 

 

«Χορευόταν στο χωριό Μπαν της Ανατολικής Ρωμυλίας από τους Έλληνες κατοίκους. 

Σήμερα χορεύεται στα χωριά τους Μακεδονίας, οι κάτοικοι των οποίων κατάγονται 

από την Ανατολική Ρωμυλία, το Κίτρο Πιερίας, τη Νέα Αγχίαλο, τα Γιαννιτσά, χωριά 

της περιοχής Κιλκίς, κ.λ.π.. Είναι κυκλικός, μικτός (χορεύεται και από γυναίκες και από 

άντρες) χορός, με λαβή από τον καρπό λυγισμένο στους αγκώνες. Το μουσικό μέτρο 

είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 192). 

 

Τροϊρω 

 

[«Ελλήνων Ρίζες- Τροϊρω» (Μάνιος Μάνος, 2013). Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=2-fCREg-wOU.] 

 

     «Χορός της Φιλιππούπολης στην Ανατολική Ρωμυλία που σήμερα χορεύεται στην 

Ξυλαγανή της Ροδόπης. Περιλαμβάνει 12 κινήσεις (8 βήματα τους τη φορά του κύκλου 

και 4 βήματα αντίθετα από τη φορά του κύκλου. Το μέτωπο των χορευτών είναι προς το 

κέντρο του κύκλου και στις δύο κατευθύνσεις. Η λαβή είναι από τους παλάμες με τους 

αγκώνες τεντωμένους. Τα χέρια κινούνται μπρος- πίσω ξεκινώντας προς τα εμπρός. 

Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες, και η μουσική μοιάζει με την αντίστοιχη του χορού 

«Μπαϊτούσκα».» (Μωϋσιάδης, 1986, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 193).  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VrtOmbVRiM
https://www.youtube.com/watch?v=2-fCREg-wOU
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Ζωναράδικος ή Τσέστος 

 

[«Ζωναράδικος- Τσέστος, Νομός Πιερίας (Χοροστάσι)» (Χοροστάσι, 2010). 

Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nq0nRE22xX0.] 

 

     «Χορεύεται στις περιοχές όπου κατοικούν πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας. 

Χορεύεται σε κύκλο μικτά από άντρες και γυναίκες ή μόνο από άντρες. Η λαβή είναι 

από τους παλάμες με τεντωμένους τους αγκώνες. Συναντάται σε δύο μορφές: την αργή 

(«ντιούζκος ή στρωτός») και τη γρήγορη («ριχτός ή πηδηχτός»). Στη γρήγορη μορφή 

χορεύουν μόνο οι άντρες πιασμένοι από τα ζωνάρια (λαβή στην οποία οφείλει ο χορός 

την ονομασία του, «Ζωναράδικος»). Τα χέρια είναι τεντωμένα και το δεξί χέρι του 

χορευτή είναι κάτω από το αριστερό του διπλανού του. Ο χορός βέβαια έχει και τις 

ονομασίες, κυρίως στο Μικρό και Μεγάλο Μοναστήρι, «Τσέστος», που μεταφράζεται 

«Με μικρά σβέλτα βήματα», σύμφωνα με τον τρόπο που χορεύεται, και «Αλατσάδικος», 

που σημαίνει «μικρός, παρδαλός», σύμφωνα με τον τρόπο που τοποθετούνται οι 

χορευτές). Έχει 12 κινήσεις (6 βήματα τους το κέντρο του κύκλου και δεξιά και άλλα 6 

προς τα πίσω και δεξιά, σχηματίζοντας όλα μαζί ένα «Λ» στο έδαφος. Όταν χορεύουν 

και τα δύο φύλα, χορεύεται σε απλή μορφή, ενώ όταν υπάρχουν μόνο άντρες, γίνονται 

οι φιγούρες, τόσο από τον «πρωτοχορευτή», όσο και από τους υπόλοιπους.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 195). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nq0nRE22xX0
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

                             Εικόνα 12             Παραδοσιακοί Χοροί Μακεδονίας- Χοροί Κιλκίς.84 

 

 Ο πολιτισμικός χαρακτήρας της Μακεδονίας, επομένως και το «μουσικοχορευτικό» 

της «ρεπερτόριο», λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έχει επηρεαστεί αρκετά από το 

αντίστοιχο των γειτονικών περιοχών. Έτσι, οι χοροί της χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες- τους «τοπικούς», που είναι «αυθεντικοί» χωρίς άλλες επιρροές και 

συναντώνται κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, και τους «γειτονικούς», που έχουν 

επηρεαστεί από τα γύρω μέρη. Επίσης, στη Μακεδονία διαδραματίζονται 

«αποκριάτικες εκδηλώσεις» σε «μεγαλύτερο βαθμό» σε σχέση με τον υπόλοιπο 

«ελλαδικό χώρο». Στη Δυτική Μακεδονία οι χοροί παρουσιάζουν «ομοιότητες»  με τις 

περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, και στην Ανατολική αντίστοιχα από τις 

περιοχές της Θράκης, του Πόντου, της Μικρά Ασίας και της Ανατολικής Ρωμυλίας. 

Επίσης, η Μακεδονία παρουσιάζει «επιρροές» και από τις Σαρακατσάνικες ομάδες 

που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή. Αναφορικά με τους μικρασιάτικους χορούς, 

                                                           
84 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=q43SXJvgFMLylwS0hZ
yQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%
BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%
CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%C
F%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C
%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.5127
10.517395..517706...0.0..0.135.3122.0j27......0....1..gwswizimg.......0i30.T3wgqaZoPM#imgrc=3tBpZBo
KtcQZeM:. 
 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=q43SXJvgFMLylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.512710.517395..517706...0.0..0.135.3122.0j27......0....1..gwswizimg.......0i30.T3wgqaZoPM#imgrc=3tBpZBoKtcQZeM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=q43SXJvgFMLylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.512710.517395..517706...0.0..0.135.3122.0j27......0....1..gwswizimg.......0i30.T3wgqaZoPM#imgrc=3tBpZBoKtcQZeM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=q43SXJvgFMLylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.512710.517395..517706...0.0..0.135.3122.0j27......0....1..gwswizimg.......0i30.T3wgqaZoPM#imgrc=3tBpZBoKtcQZeM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=q43SXJvgFMLylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.512710.517395..517706...0.0..0.135.3122.0j27......0....1..gwswizimg.......0i30.T3wgqaZoPM#imgrc=3tBpZBoKtcQZeM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=q43SXJvgFMLylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.512710.517395..517706...0.0..0.135.3122.0j27......0....1..gwswizimg.......0i30.T3wgqaZoPM#imgrc=3tBpZBoKtcQZeM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=q43SXJvgFMLylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.512710.517395..517706...0.0..0.135.3122.0j27......0....1..gwswizimg.......0i30.T3wgqaZoPM#imgrc=3tBpZBoKtcQZeM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=q43SXJvgFMLylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.512710.517395..517706...0.0..0.135.3122.0j27......0....1..gwswizimg.......0i30.T3wgqaZoPM#imgrc=3tBpZBoKtcQZeM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=q43SXJvgFMLylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.512710.517395..517706...0.0..0.135.3122.0j27......0....1..gwswizimg.......0i30.T3wgqaZoPM#imgrc=3tBpZBoKtcQZeM:
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χαρακτηρίζονται από «ηρεμία» και «ευγένεια στις κινήσεις». Στους ποντιακούς χορούς 

κυριαρχεί το «διονυσιακό» και «ηρωικό στοιχείο» με «πολεμικές αναδρομές», καθώς 

προέρχονται από την «αρχαιοελληνική λαϊκή λατρεία». Οι χοροί της Ανατολικής 

Ρωμυλίας έχουν περισσότερο «ευχάριστο» και «διασκεδαστικό χαρακτήρα». Σχετικά 

με τους χορούς των Σαρακατσάνων, αυτοί είναι «ηρωικοί, ιδιόρρυθμοι, στατικοί, 

αργόσυρτοι, στρωτοί και γνήσιοι» και διακρίνονται από «αρρενωπότητα, υπερηφάνεια 

και λεβεντιά». Οι «τοπικοί χοροί» πάλι είναι κυρίως «ευχάριστοι, χαρούμενοι, 

μελωδικοί, εκφραστικοί και διασκεδαστικοί», και χορεύονται «ομαδικά»- άλλοτε μόνο 

από άνδρες ή μόνο από γυναίκες-. Κάποιοι άλλοι διαθέτουν «αργούς και αυστηρούς 

ρυθμούς» που συμβολίζουν την «αρχαιοπρέπεια» και συνδέονται με κάποια «ιστορικά 

γεγονότα ή πρόσωπα». (Τόσκα, Κ., Σ., 1999).  

 

Παρτάλος ή της Παρτάλως 

 

[«Παρτάλος, Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου» (Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου, 2010). 

Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=2x2TZl07uH0.] 

 

«Είναι ανδρικός χορός που χορεύεται κυρίως στην Πυλαία (ή Καπουτζίδα) της 

Θεσσαλονίκης. Την ονομασία του την οφείλει σε κάποια όμορφη γυναίκα που φορούσε 

«παρτάλια» (κουρελιασμένα ρούχα). Η λαβή των χεριών είναι από τους παλάμες με 

λυγισμένους τους αγκώνες ή από τους ώμους. Ο χορός περιέχει 6 πηδηχτά βήματα, 

πάνω στα οποία γίνονται διάφορες φιγούρες (στροφές, καθίσματα, κ.ά.), οι οποίες 

εναλλάσσονται ανά τέσσερα 6άρια. Το μέτωπο είναι σχεδόν πάντα τους το κέντρο και 

το μουσικό μέτρο του χορού είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 200). 

 

Συρτός Άνω Ορεινής Σερρών 

 

[«Χαραλάμσκα (Ορεινής Σερρών)- Λύκειο των Ελληνίδων Σερρών» (Λύκειο των 

Ελληνίδων Σερρών, 2018). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=JhvbLo5Innk.] 

 

«Χορεύεται στην περιοχή Άνω Ορεινή Σερρών από όπου πήρε και την ονομασία του. 

Είναι μικτός κυκλικός χορός και η λαβή των χεριών από τους παλάμες με τα χέρια 

τεντωμένα κάτω. Αρχική θέση είναι η προσοχή και το μουσικό μέτρο είναι 2/4.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 202). 

https://www.youtube.com/watch?v=2x2TZl07uH0
https://www.youtube.com/watch?v=JhvbLo5Innk
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Ζάμαντας 

 

[«Χορός Ζάμαντας- Πεντάπολη Σερρών, 2017» (Πεντάπολη Σερρών, 2017). 

Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=S7VyChCHaco.] 

 

«Είναι ανδρικός χορός και χορεύεται στην Πεντάπολη Σερρών. Την ονομασία του την 

πήρε από τον πρωτοπαλαιστή Ηρακλείων δυνάμεων από το Νέο Σούλι Σερρών, 

«Ζάμαντα». Σε κάποιο λαϊκό πανηγύρι της Πεντάπολης λοιπόν, την ημέρα της 

Ζωοδόχου Πηγής, αυτός πάλεψε με έναν νέο από την Πεντάπολη, άπειρο στην πάλη, 

εμποτισμένο τους με πολύ θάρρος και φιλότιμο. Κατά τη διάρκεια της πάλης ο 

«Ζάμαντας» τον σκότωσε, ο θάνατος του οποίου έγινε αφορμή να τραγουδήσουν προς 

τιμήν του και μνήμη του. Το γνήσιο τραγούδι και ο χορός δε διασώθηκαν επακριβώς 

και χρησιμοποιούνται σήμερα παραλλαγμένα. Η λαβή των χεριών είναι από τους 

παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες ή τεντωμένα κάτω. Τα βήματα είναι 12 και το 

μουσικό μέτρο 7/8.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 203). 

 

Γερακίνα 

 

[«Γερακίνα, Τρύφων Παζαρέντσης» (Πολιτιστικός Σύλλογος Αγγιστιανών 

Θεσσαλονίκης, 2012). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=mX390CSICTk.] 

 

«Είναι γυναικείος χορός της Μακεδονίας που χορεύεται στη Νιγρίτα Σερρών. Την 

ονομασία του την οφείλει στα λόγια του τραγουδιού που αναφέρονται σε μία όμορφη 

νέα με το όνομα «Γερακίνα85». Ο χορός αποτελείται από τρία μέρη, Στο πρώτο μέρος 

γίνονται 12 βήματα τους τα δεξιά, το δεξί χέρι πηγαίνει στο δεξί ώμο τους 

προηγούμενης και το αριστερό στη μεσολαβή και άλλα 12 τους τα αριστερά με τα 

αντίθετα χέρια. Στο δεύτερο γίνονται δύο 6άρια με το μέτωπο τους το κέντρο του 

κύκλου μπρος-πίσω και λαβή από τους παλάμες κάτω. Στο τρίτο μέρος γίνονται 22 

κινήσεις επί τόπου, παλαμάκια και κινήσεις του κορμού δεξιά- αριστερά 4-6-6-6 

                                                           
85 «Σύμφωνα με την παράδοση, η Γερακίνα στην προσπάθειά της να αντλήσει νερό από το πηγάδι της 

περιοχής, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα με το όνομα «Ματζιούνη Πηγάδι», έπεσε μέσα σε αυτό. Η 

φωνή της ακούστηκε σε όλη τη συνοικία και αμέσως όλοι οι γείτονες έτρεξαν να τη βοηθήσουν. Ένας 

από αυτούς ήταν και ο αγαπημένος της Τριαντάφυλλος που κατέβηκε με σχοινί να τη σώσει, 

ανασύρθηκαν όμως αυτός μεν λιπόθυμος, η δε Γερακίνα νεκρή. Το περιστατικό έγινε θρύλος και η 

τραγωδία αυτή μετατράπηκε σε έναν από τους καλύτερους χορούς του τόπου: «Κίνησε η Γερακίνα         

για νερό κρύο να φέρει         ντουμ ντουμ ντουμ         τα βραχιόλια της βροντούν.         Κι έπεσε μέσ’ το 

πηγάδι          έβγαλε φωνή μεγάλη         κι έτρεξαν μικροί μεγάλοι         κι έτρεξα κι εγώ καημένος…».» 

(1997: 205). 

https://www.youtube.com/watch?v=S7VyChCHaco
https://www.youtube.com/watch?v=mX390CSICTk
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εναλλάξ. Η αρχική θέση είναι η προσοχή και το μουσικό μέτρο είναι 7/8.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 205). 

 

Νικολός 

 

[«Νικολός, Οι φίλοι της παράδοσης Θεσσαλονίκης» (Οι φίλοι της παράδοσης  

Θεσσαλονίκης, 2014). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=cNnt1rryNOY.] 

 

«Ο χορός χορεύεται κυρίως από γυναίκες στην περιοχή Σιάτιστα της Μακεδονίας. 

Αρχική θέση του χορού είναι η προσοχή με τα χέρια πιασμένα από τους παλάμες και 

τεντωμένα κάτω. Με την έναρξη του χορού, οι χορεύτριες γυρίζουν τους τη φορά και με 

το δεξί χέρι πιάνουν τον αριστερό ώμο τους προηγούμενης και με το αριστερό πιάνουν 

το δεξί χέρι τους επόμενης (το δεξί αυτό χέρι τους η επόμενη το στηρίζει στον αριστερό 

δικό τους ώμο). Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο γίνονται 30 βήματα 

(5*6) με τη λαβή που προαναφέρθηκε και χορεύεται σε κύκλο (μπορεί τους να γίνουν τα 

15 βήματα τους τη φορά του χορού και τα υπόλοιπα 15 τους την αντίθετη φορά –

αριστερά-). Στο δεύτερο μέρος γίνονται δύο 12άρια με το μέτωπο τους το κέντρο του 

κύκλου (το πρώτο αρχίζει με το δεξί πόδι και το δεύτερο με το αριστερό, με λαβή των 

χεριών από τους παλάμες και τεντωμένα κάτω, με μικρή κίνηση μπροστά πίσω στα 

πρώτα 8 βήματα και στα δύο 12άρια. Τα μουσικά μέτρα είναι δύο: 4/4 για το πρώτο και 

2/4 για το δεύτερο μέρος.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 209). 

 

Λυτός 

 

[«Λητός (Πουστσένο)- Παραδοσιακός χορός Μακεδονίας» (Χορευτικό Συγκρότημα 

Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Αριστοτέλης» , 2009). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=7Hh43Lyo9uc.] 

 

«Χορεύεται στη Δυτική Μακεδονία και κυρίως στην περιοχή τους Φλώρινας, όπου 

λέγεται και «Πουστσένο» (στην τοπική διάλεκτο σημαίνει «λυτός» ή «αμολυτός»). 

Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες με λαβή των χεριών από τους παλάμες, στην αρχή 

στρωτά και στη συνέχεια γρήγορα και πηδηχτά. Τα βήματα του χορού είναι 12 και το 

μουσικό του μέτρο 12/8.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 212). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cNnt1rryNOY
https://www.youtube.com/watch?v=7Hh43Lyo9uc
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Μπουγατσιάς ή Διπλός (Αρραβωνιάσματα) 

 

[«Μπουγατσάς ή Αρραβωνιάσματα» (Μιχάλης Σάκκας, 2016). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=i5lsocczlS8.] 

 

«Είναι χορός της Μακεδονίας και χορεύεται κυρίως στην περιοχή τους Φλώρινας από 

γυναίκες και άνδρες. Χορεύεται σε ζευγάρια με λαβή από τους παλάμες και λυγισμένους 

τους αγκώνες και ελεύθερα με τα χέρια στη μεσολαβή οι γυναίκες, και οι άντρες σε 

«αρμονική αντιμετάθεση». Τα βήματα του χορού είναι 8 –γίνονται εναλλάξ μία φορά με 

το δεξί και μία με το αριστερό πόδι- και το μουσικό του μέτρο 2/4.» (Μαλκογιώργος, 

Α., κ.ά., 1997: 215). 

 

Γεροντικός 

 

[«Πουστσένο. Πουστσένο αργό». Σκοπιά Φλώρινας (Σκοπιά Φλώρινας, 2010). 

Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=L1l8cbcyV24.] 

 

«Χορεύεται κυρίως από γέροντες στα Αλώνια της Φλώρινας (καθώς είναι 

μεγαλοπρεπής και βαρύς χορός). Η λαβή των χεριών είναι από τους παλάμες και 

λυγισμένους τους αγκώνες. Τα βήματα του χορού είναι 12, τα οποία χωρίζονται σε τρία 

4άρια, και το μουσικό μέτρο ¾.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 218).  

 

Παναγιώτα ή Παναϊώτα 

 

[«Παναγιώτα» (Διδυμαίος Απόλλων- Πολιτιστικός Σύλλογος Γέροντα Καβάλας-, 

2012). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=A47e9CqXoh0.] 

 

«Είναι γυναικείος χορός και χορεύεται στα χωριά Δρυμός και Άσσηρος τς 

Θεσσαλονίκης. Το όνομά του το πήρε από το τραγούδι που το συνοδεύει. Η λαβή των 

χεριών είναι από τις παλάμες και λυγισμένα στους αγκώνες. Τα βήματα του χορού είναι 

6 και το μουσικό μέτρο είναι 7/6.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 220). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i5lsocczlS8
https://www.youtube.com/watch?v=L1l8cbcyV24
https://www.youtube.com/watch?v=A47e9CqXoh0
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Τ’ άστριν κι’ του φιγγαράκι» 

 

[«Τ’ άστρι και το φεγγαράκι: Χορός Δρυμού Θεσσαλονίκης (Μακεδονία»). (Εργαστήρι 

Πολιτισμού Νέας Αρτάκης «Παναγία Φανερωμένη», 2016). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=DurK3d15AhM.] 

 

«Είναι γυναικείος χορός και χορεύεται στις περιοχές του Δρυμού και της Ασσήρου 

Θεσσαλονίκης. Είναι κυκλικός χορός με λαβή από τους καρπούς με λυγισμένους τους 

αγκώνες. Έχει τρία μέρη (αργό, πηδηχτό και στον τόπο) και μουσικό μέτρο 2/4.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 221). 

 

Σύρε- Σύρε 

 

[«Χορός Μακεδονίας «Σύρε- Σύρε». (Πολιτιστικός Σύλλογος Γοργόπης «Η Γόρτυνα», 

2017). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=0c-

yBSAq89o.] 

 

«Χορεύεται στη Μακεδονία από γυναίκες και διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 

χορεύεται από τους παλάμες χαμηλά, στο οποίο εκτελούνται δύο φορές 8 βήματα τους 

τη φορά (που μετριούνται και σε 6άρια). Το δεύτερο χορεύεται με το μέτωπο τους το 

κέντρο του κύκλου, με λαβή των χεριών από τους παλάμες και λυγισμένα τους αγκώνες 

και γίνονται 8 βήματα επί τόπου. Το μουσικό μέτρο είναι 7/16.» (Μαλκογιώργος, Α., 

κ.ά., 1997: 222). 

 

Μακρυνίτσα 

 

[«Μακρυνίτσα Ολοκαύτωμα 2012. MTS». (Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, 2012). 

Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=0nuFoBlZf3E.] 

 

«Είναι γυναικείος χορός της Μακεδονίας και χορεύεται ιδιαίτερα στη Νάουσα. 

Χορεύεται κυρίως στο έθιμο της Αποκριάς με το τραγούδι: «Τρία πουλάκια αμάν κι 

αμάν         κι αν κάθουνταν         στης Νιάουσας του κάστρου Μα Κρυνίτσα μου                                     

καημό πόχει η καρδίτσα μου». (Είναι τους από τους λίγους πένθιμους χορούς που έχουν 

https://www.youtube.com/watch?v=DurK3d15AhM
https://www.youtube.com/watch?v=0c-yBSAq89o
https://www.youtube.com/watch?v=0c-yBSAq89o
https://www.youtube.com/watch?v=0nuFoBlZf3E
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διασωθεί. Είναι συνδεδεμένος με το γεγονός  της καταστροφής τους Νάουσας από τους 

Τούρκους την Κυριακή του Θωμά του έτους 1822. Στην καταστροφή εκείνη γυναίκες 

και κορίτσια έπεσαν στα νερά της Αραπίτσας και πνίγηκαν, προκειμένου να μην 

πιαστούν αιχμάλωτες από τους Τούρκους. Ο χορός αποτελεί μοιρολόι που δείχνει την 

τραγική θέση των Ναουσαίων μετά την καταστροφή τους πόλης τους.) Η λαβή των 

χεριών γίνεται από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες και βρίσκονται οι 

γυναίκες η μία δίπλα στην άλλη, με τους πήχεις τους σχεδόν κολλημένους. Το μέτωπο 

του χορού είναι προς τη φορά και το μουσικό μέτρο 4/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 

1997: 224). 

 

Καγγελευτός Ιερισσού 

 

[«Καγγελευτός Ιερισσού. Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Δελφών) στο «2ο 

Σταυροδρόμι Πολιτισμών» 10/09/2018». (Χορευτικό Τμήμα Ιερού Ναού 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δελφών, 2018). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=2m9oagKi2VU.] 

 

     «Χορεύεται στην Ιερισσό της Χαλκιδικής από άνδρες και γυναίκες και αναπαριστά 

τη σφαγή πάνω από 400 κατοίκων τους Ιερισσού από τους Τούρκους. (Εξαιτίας της 

προσπάθειας των κατοίκων τους Ιερισσού να επαναστατήσουν, οι Τούρκοι, τους 

μετέφεραν όλους στην τοποθεσία «Μαύρο Αλώνι» και αφού σχημάτισαν μία αλυσίδα 

χορού πιασμένοι αγκαζέ, τους υποχρέωσαν να περάσουν κάτω από τα σπαθιά τους που 

τα είχαν σηκωμένα σε σχήμα αψίδας, αποκεφαλίζοντας πολλούς από αυτούς. Για να 

τιμήσουν λοιπόν τους νεκρούς οι κάτοικοι τους Ιερισσού χορεύουν μία φορά το χρόνο, 

την Τρίτη μέρα τους Διακαινησίμου, στην τοποθεσία «Μαύρο Αλώνι» τον Καγγελευτό.) 

Η λαβή του χορού είναι αγκαζέ με το δεξί χέρι κάθε χορευτή κάτω από το αριστερό χέρι 

του προηγούμενου και τα δάκτυλα μπλεγμένα. Χορεύεται σε σχήμα σαλιγκαριού και 

όταν φθάσει ο πρώτος στο κέντρο σχηματίζει μαζί με το δεύτερο, σηκώνοντας τα χέρια 

τους, μία αψίδα, από όπου περνούν οι υπόλοιποι από κάτω. Τα βήματα είναι 6 και το 

μουσικό μέτρο είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 226). 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2m9oagKi2VU
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Νιζάμικος 

 

[«Απόκριες Νάουσα. Νιζάμικος. Τρύφων Θεοδωρόπουλος». (Τρύφων 

Θεοδωρόπουλος, 2014). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=NXg3npcqYpg.] 

 

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

παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. (Την ονομασία του την πήρε από τους 

«Νιζάμηδες», Τούρκους οπλίτες υπεύθυνους για την είσπραξη των φόρων στην περιοχή 

την εποχή τους Τουρκοκρατίας. Για να αποφύγουν οι Ναουσαίοι το μεγάλο «Χαράτσι», 

τους ονομάζονταν τότε οι φόροι, χόρευαν έναν πηδηχτό χορό, μέσα στον οποίο έβαλαν 

και τους Νιζάμηδες, οι οποίοι από τον ενθουσιασμό τους για την τιμή που τους δινόταν, 

μείωναν το χαράτσι ή το χάριζαν εντελώς.) Ο Νιζάμικος χορεύεται κάθε χρόνο στο 

Καρναβάλι τους Νάουσας μαζί με τους χορούς με την ονομασία «Μπούλες και 

Γενίτσαροι». Τα βήματα είναι 8 και χορεύονται αργά στην αρχή και γρήγορα έως πολύ 

γρήγορα στη συνέχεια (μετρούνται με τον τρόπο: 1-2, 2, 3-4-5, 6-7-8). Το μουσικό 

μέτρο είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 227). 

 

Μέλικες 

 

[«Πολιτιστικός Σύλλογος Αραβησσού, Μελικές- Νιζάμικο». (Πολιτιστικός Σύλλογος 

Αραβησσού, 2013). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=NN8wFjSazBM.] 

 

«Είναι γυναικείος χορός της Μακεδονίας, που χορεύεται κυρίως στην Έδεσσα και τη 

Νάουσα. Η λαβή είναι από τους παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες και τα βήματα 

είναι 8. Θεωρείται ο γυναικείος «Νιζάμικος». (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 228). 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXg3npcqYpg
https://www.youtube.com/watch?v=NN8wFjSazBM
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Γκάιντα 

 

[«Γκάιντα Μακεδονίας- Χορευτικό Χαριέσσας- 1984». (Σωτήρης Γοργογέτας, 1984). 

Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=9kOcJrq3RXw.] 

 

«Είναι ανδρικός χορός και χορεύεται σε όλη τη Μακεδονία με μικρές παραλλαγές. Την 

ονομασία του την πήρε από το παραδοσιακό μουσικό όργανο «Γκάιντα». Η λαβή των 

χεριών είναι από τους ώμους ή από τους παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. Ο 

χορός περιλαμβάνει δύο μέρη με 8 ή 6 βήματα, αργά στο πρώτο μέρος, πηδηχτά στο 

δεύτερο. Στο δεύτερο μέρος, εκτός από τα βασικά βήματα (8άρια και 6άρια), 

εκτελούνται από όλους τους χορευτές και διάφορα 12άρια που είναι βηματισμοί εμπρός, 

σύνθετα βήματα ή συνδυασμοί αυτών, με λαβή των χεριών από τις παλάμες τεντωμένα 

κάτω, και ελιγμοί που καθορίζονται από τον πρωτοχορευτή. Τα μουσικά μέτρα είναι 

δύο: 4/4 στο αργό και 2/4 στο γρήγορο.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 229). 

 

Τσουράπια 

 

[«Τσουράπια. Αμύντας Σκοπιάς Φλώρινας». (Πολιτιστικός, Μορφωτικός, Αθλητικός 

Σύλλογος «Αμύντας» Σκοπιάς Φλώρινας, 2010). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp0sFW2E7VQ.] 

 

     «Είναι χορός της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και χορεύεται από άνδρες 

και γυναίκες. Την ονομασία του την πήρε από τα «Τσουράπια» (είδος υποδήματος που 

φορούν στις ορεινές περιοχές τους Μακεδονίας)  των χορευτών. Τα βήματα είναι 12 (τα 

8 γίνονται τους τη φορά και τα υπόλοιπα 4 τους την αντίθετη –αριστερά-, δίνοντας 

έμφαση στα βήματα 7,8,11,12 στην κίνηση των πελμάτων) και το μουσικό μέτρο 9/8. Η 

λαβή των χεριών είναι από τους παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες ή τεντωμένα 

κάτω.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 233). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9kOcJrq3RXw
https://www.youtube.com/watch?v=Dp0sFW2E7VQ
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Κόρη Ελένη 

 

[«Κόρη Ελένη- Χορευτικό Χαρίεσσας- 1984». (Σωτήρης Γοργογέτας, 1984). 

Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=Ud0gjniplfM.] 

 

«Χορεύεται σε όλη τη Μακεδονία, αλλά κυρίως στην Κεντρική, από άνδρες και 

γυναίκες, με λαβή των χεριών από τους παλάμες και τα χέρια τεντωμένα κάτω. Είναι 

κυκλικός χορός με μουσικό μέτρο 7/8. Τα βήματά του υπολογίζονται είτε σε 9, τα οποία 

μετρούνται σε τρία 3άρια με διπλή κίνηση στο 1,4, 7, είτε σε 12, τρία τριάρια, από τα 

οποία τα δύο πρώτα είναι τους τη φορά και το τρίτο αντίθετα. Σε κάποιες περιοχές ο 

χορός χορεύεται με τέσσερα 3άρια, εκτελώντας δύο φορές το πρώτο 3άρι και τα τρία 

3άρια να γίνονται προς τη φορά και το άλλο αντίθετα. Επίσης, μπορεί να γίνονται και 

αιωρήσεις των χεριών μπρος- πίσω, όντας τεντωμένα.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 

1997: 234). 

 

Πατρούλα 

 

[«Πετρούλα (Γαμήλιος Χορός)- Χορευτικό Χαρίεσσας- 1984». (Σωτήρης Γοργογέτας, 

1984). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=6iLhYU1ZMkI.] 

 

«Συναντάται με τα ονόματα «Πατρώνα», «Πατρούνινα» ή «Πετρούλα». Χορεύεται από 

άνδρες και γυναίκες στη Μακεδονία, κυρίως στις περιοχές Νάουσα, Έδεσσα, Αριδαία 

και Αλεξάνδρεια. Σε κάποια χωριά χορεύεται κατά τη διάρκεια του εθίμου 

«Ρουγκάτσια». Η λαβή των χεριών είναι από τους παλάμες με λυγισμένους τους 

αγκώνες και αποτελείται από 9 βήματα χωρίζονται σε τρία μέρη (τρία 3άρια).Το 

μουσικό μέτρο είναι 11/8.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 236). 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ud0gjniplfM
https://www.youtube.com/watch?v=6iLhYU1ZMkI
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Ράικο 

  

[«Ράικο- 13-07-09». (Μορφωτικός- Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκαδίων «Αγία 

Παρασκευή», 2009). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=j3GWwFPW8E.] 

 

«Χορεύεται στις περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας από άνδρες και γυναίκες, με 

λαβή των χεριών από τις παλάμες και τα χέρια τεντωμένα κάτω. Ο χορός έχει 12 

βήματα (τα 8 τους τη φορά και τα υπόλοιπα 4 από την αντίθετη), που εκτελούνται στην 

αρχή στρωτά και στη συνέχεια πηδηχτά με περισσότερες κινήσεις σε κάθε βήμα. Το 

μουσικό μέτρο είναι είτε 2/4 είτε 7/16.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 239). 

 

Κοφτός Ράικο 

 

     «Χορεύεται σε περιοχές της Μακεδονίας από άνδρες και γυναίκες, με λαβή των 

χεριών από τους παλάμες και τεντωμένους τους αγκώνες. Ο χορός έχει 16 κινήσεις (τα 

8 βήματα γίνονται τους τη φορά και τα άλλα 8 αντίθετα).» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 

1997: 241). 

 

Μπαϊτούσκινου 

 

[«Μπαϊτούσκινο- Άγιος Χριστόφορος Πολυπλατάνου- 24-09-2012». (Πολιτιστικός 

Σύλλογος Νέων Πολυπλατάνου «Άγιος Χριστόφορος», 2012). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=JbECCfq1KQ8.] 

 

     «Χορεύεται από γυναίκες και άνδρες στο χωριό Πρόμαχοι της Αριδαίας. Η λαβή 

των χεριών είναι από τις παλάμες με τεντωμένους τους αγκώνες. Όταν το μέτωπο είναι 

προς το κέντρο του κύκλου (επί τόπου), τα χέρια λυγίζουν τους αγκώνες, ενώ στα 

αντίθετα προς τη φορά βήματα αιωρούνται μπρος- πίσω. Τα βήματα του χορού είναι 22 

και χωρίζονται σε 4 μέρη και το μουσικό μέτρο είναι 7/16.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 

1997: 243). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3GWwFPW8E
https://www.youtube.com/watch?v=JbECCfq1KQ8
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Κυρά- Μαρία 

 

[«Μακεδονία (Χορός: «Κυρά Μαρία»)- (Κηποθέατρο 12/06/2016)». (Πανελλήνια 

Ένωση Εφεσίων, 2016). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=EPzjZouUwwc.] 

 

«Είναι γυναικείος χορός που χορεύεται στην περιοχή της Αλεξάνδρειας (Γιδάς, στο 

Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.). Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη (το πρώτο χορεύεται αργά 

και στρωτά, και το δεύτερο γρήγορα και πηδηχτά). Στο πρώτο μέρος, όταν το μέτωπο 

είναι προς τη φορά του κύκλου, η λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα 

κάτω, ενώ όταν το μέτωπο είναι προς το κέντρο, η λαβή γίνεται από τις παλάμες με 

λυγισμένους τους αγκώνες. Στο δεύτερο μέρος πάλι η λαβή είναι από τις παλάμες με τα 

χέρια τεντωμένα κάτω και γίνονται 12 βήματα. Τα μουσικά μέτρα είναι δύο: 9/4 για το 

πρώτο μέρος και 11/8 για το δεύτερο. Όσον αφορά τα βήματα, δεν είναι 

προκαθορισμένα αλλά η «πρωτοχορεύτρια» αυτοσχεδιάζει και ακολουθούν οι 

υπόλοιπες.» (1997: 246). 

 

Πουσιντνίτσα 

 

[«Πουσιντνίτσα (Σωτήρα Έδεσσας)» (ΕΡΤ, 2011). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=h5p4Mp6romg.] 

 

«Είναι ελεύθερος ανδρικός χορός που συναντάται στις περιοχές Έδεσσα και Νάουσα. 

Πήρε την ονομασία του από τα «γονατίσματα- καθίσματα» που εκτελούν οι χορευτές 

στη διάρκειά του (Καβακόπουλος, 1989, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.). Στην αρχή 

είναι αργός και στη συνέχεια γίνεται πηδηχτός και γρήγορος με στροφές, χτυπήματα, 

καθίσματα και με πτώση των χορευτών στα γόνατα στην κορύφωση του χορού. Το χορό 

αυτό τον χόρευαν οι φίλοι του γαμπρού μπροστά στο σεντόνι της πρώτης νύχτας του 

γάμου. Τα χέρια κινούνται ελεύθερα, σε πλάγια έκταση, ελαφρά λυγισμένα. Ο χορός έχει 

4 βήματα (εναλλαγή δεξιού- αριστερού ποδιού στο ρυθμό του χορού) που είναι 

ελεύθερα και γίνονται σύμφωνα με τη διάθεση του χορευτή σε όποια κατεύθυνση θέλει 

(εμπρός, πίσω ή πλάγια). Το μουσικό μέτρο είναι 15/8.» ( 1997: 252). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EPzjZouUwwc
https://www.youtube.com/watch?v=h5p4Mp6romg
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Τρεχάτος 

 

[«Τρεχάτος» (Διδυμαίος Απόλλων- Πολιτιστικός Σύλλογος Γέροντα Καβάλας-, 

2012). Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=r_4OXkwIQA4.] 

 

«Χορεύεται στο χωριό Νεοχωρούδα του νομού Θεσσαλονίκης. Είναι μικτός κυκλικός 

χορός, με λαβή των χεριών από τις παλάμες και λυγισμένους τους αγκώνες ή χαμηλά. 

Το μουσικό του μέτρο είναι εφτάσημο (7/16). Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη (στο 

πρώτο εκτελούνται 6 βήματα που επαναλαμβάνονται 12 φορές και το δεύτερο από 6 

βήματα που επαναλαμβάνονται τρεις φορές).» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 254). 

 

Ομορφούλα 

 

[«Ομορφούλα- Ν. Φλώρινας (Χοροστάσι «Αλέξανδρος»») (Χοροστάσι, 2011). 

Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=lq8Xpx-lIBQ.] 

 

     «Είναι μικτός κυκλικός χορός και χορεύεται σε ανοικτό κύκλο με λαβή των χεριών 

από τους καρπούς και τεντωμένους τους αγκώνες. Είναι ζωηρός, πηδηχτός και 

γρήγορος, χαρακτηριστικό των χορών της Φλώρινας. Το όνομά του το πήρε από τα 

λόγια κάποιου τραγουδιού που δε σώζεται σήμερα. Τα βήματα είναι 12 και το μουσικό 

μέτρο 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 257). 

 

Συμπεθέρα 

 

[«Συμπεθέρα- Ν. Φλώρινας (Χοροστάσι «Αλέξανδρος»)» (Χοροστάσι, 2011). 

Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=IN23QGhebIc.] 

 

«Είναι γυναικείος, γρήγορος, πηδηχτός και ζωηρός χορός που χορεύεται σε ανοικτό 

κύκλο. Είναι γαμήλιος χορός που τον χορεύουν οι συμπεθέρες προτού πάνε από το σπίτι 

της νύφης στο σπίτι του γαμπρού πριν από τις στέψεις. Η λαβή των χεριών είναι από 

τους καρπούς με τεντωμένους τους αγκώνες. Ο χορός έχει 16 βήματα και το μουσικό 

του μέτρο είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 259). 

https://www.youtube.com/watch?v=r_4OXkwIQA4
https://www.youtube.com/watch?v=lq8Xpx-lIBQ
https://www.youtube.com/watch?v=IN23QGhebIc
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3ος Αντικριστός Μακεδονίας 

 

[«Αντικρυστός Μακεδονικός- Λύκειο Ελληνίδων-Νάουσα- 1984»  (Λύκειο Ελληνίδων, 

1984). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=2vW28qSyuyE.] 

 

«Χορός της Μακεδονίας που χορεύεται από άντρες και γυναίκες αντικριστά (καρσί- 

απέναντι) σε ζευγάρια με απόσταση 3-4 μέτρα. Στο δεξί χέρι οι χορευτές κρατούν ένα 

μαντήλι που το κουνάνε στο ρυθμό του χορού. Το αριστερό χέρι, οι μεν γυναίκες το 

έχουν στη μεσολαβή, οι δε άνδρες πίσω στη μέση. Τα βήματα του χορού είναι δύο 

4άρια (γίνονται μία φορά αρχίζοντας με το δεξί πόδι και μία με το αριστερό), με τα 

οποία οι χορευτές εκτελούν διάφορους σχηματισμούς. Το μουσικό μέτρο είναι 9/8. 

Στην περιοχή της Κοζάνης ο χορός λέγεται και «Σκόρπιος» ή «Το Έντεκα».» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 261). 

 

 

Έντεκα 

 

[«Έντεκα- Κοζάνη- Παραδοσιακός Χορός»  (GPitral, 2014). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=Jm32kQjDuEg.] 

 

«Χορός από τη Δυτική Μακεδονία που χορεύεται κυρίως στο νομό Κοζάνης. Για την 

ονομασία του υπάρχει η εξής εκδοχή: «Στην περίοδο τους Τουρκοκρατίας οι Τούρκοι 

επέβαλαν απαγόρευση τους κυκλοφορίας από τους 11 το βράδυ και μετά. Οι Έλληνες 

λοιπόν αποχωρώντας από τα καφενεία και αφήνοντας τους παρέες τους εκείνη την ώρα 

χόρευαν αυτό το χορό, που τον ονόμασαν «Έντεκα».» Λέγεται και «Σκόρπιος», διότι 

χορεύεται και σκόρπια, χωρίς διάταξη στο χώρο. Τα βήματα είναι όμοια με τα 

αντίστοιχα του χορού «3ος Αντικριστός Μακεδονίας».» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 

263). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2vW28qSyuyE
https://www.youtube.com/watch?v=Jm32kQjDuEg
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Καστοριανός 

 

[«Μακεδονία- Χορός: Καστοριανός»  (Πολιτιστικός Σύλλογος Έδεσσας «Φίλοι 

Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού Έδεσσας», 2008). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=2ScPPhZugdc.] 

 

«Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στις περιοχές Καστοριάς- από όπου πήρε και την 

ονομασία του- και Σέρβια Κοζάνης. Ο χορός αποτελείται από τρία μέρη, η λαβή των 

χεριών είναι από τις παλάμες και το μουσικό μέτρο είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., 

κ.ά., 1997: 264). 

 

Μαρίνα 

 

«Γυναικείος, νυφιάτικος χορός από την περιοχή Γιδά που διαδόθηκε και στους 

γειτονικούς νομούς της Μακεδονίας, ενώ σήμερα χορεύεται και από γυναίκες και από 

άνδρες. Ο χορός έχει 10 βήματα και το μουσικό μέτρο είναι 11σημο (Boxell, 1990, στο 

Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.). Η λαβή, μέχρι το τέταρτο βήμα, είναι από τους παλάμες και 

τεντωμένους τους αγκώνες, και από το πέμπτο μέχρι το τελευταίο βήμα τα χέρια 

ανεβαίνουν και λυγίζουν τους αγκώνες.» (1997: 266). 

 

Στάνκενα ή Σταμούλα 

 

[«Στάνκενα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοπανού στα Κερασιώτικα «2017»  

(Γιώργος Θάνου, 2017). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=iYuRkLxjUy8.] 

 

«Ο χορός συναντάται στα χωριά της Αριδαίας και της Έδεσσας και είναι μικτός, 

κυκλικός χορός (μπροστά χορεύουν οι άνδρες και ακολουθούν οι γυναίκες). Χορεύεται 

στους γάμους από τους νιόπαντρους και τα συμπεθέρια. Αποτελείται από δύο μέρη 

(«διμερής χορός»), το αργό και το γρήγορο. Το αργό έχει 9 βήματα και η λαβή είναι 

από τους ώμους, ενώ στο γρήγορο η λαβή είναι από τους παλάμες με τους αγκώνες 

τεντωμένους. Το μουσικό μέτρο είναι 11σημο.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 268). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ScPPhZugdc
https://www.youtube.com/watch?v=iYuRkLxjUy8
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Μουλάιεβο 

 

[«Ακρίτες Αλμωπίας- Μολάεβο»  (Ακρίτες Αλμωπίας, 2015). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=56qw8MGDGwU.] 

 

«Κυκλικός συρτός χορός που χορεύεται κυρίως από νέους («λεβέντικος χορός»). Οι 

γυναίκες χορεύουν με τα πόδια χαμηλά, ακουμπώντας σχεδόν κάτω. Ο χορός είναι 

«διμερής» (αργός στο πρώτο μέρος με βήματα μπρος- πίσω και γρήγορος στο δεύτερο 

με πηδηχτούς βηματισμούς όλο μπροστά) και η μουσική περνά με αργό ρυθμό από το 

αργό στο γρήγορο μέρος. Η λαβή είναι από τους ώμους στο πρώτο μέρος και με λαβή 

από τους καρπούς με τεντωμένους τους αγκώνες στο δεύτερο. Ο «πρωτοχορευτής» 

κάνει χαρακτηριστικές κινήσεις και στροφές.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 271). 

 

Ελένη Άνοιξε την Πόρτα 

 

[«Ότφορε Λένω- Άνοιξε Ελένη. Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Πέλλας»  

(Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Πέλλας, 2013). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=hoEhWaybczM.] 

 

«Ερωτικός χορός που χορεύεται από κοπέλες σε γάμους και πανηγύρια. Με τον τρόπο 

αυτό  προκαλούν τους νέους να έρθουν να χορέψουν και αυτοί. Πήρε το όνομά του από 

το ομώνυμο τραγούδι που το συνοδεύει: «Άνοιξε Ελενίτσα την πορτούλα» (Μαγγούτης, 

1975). Ο χορός έχει δύο μέρη (το πρώτο μέρος αποτελείται από 6 και 10 βήματα και 

είναι αργό, ενώ το δεύτερο έχει 6 βήματα και είναι γρήγορο). Στο αργό μέρος χορεύουν 

οι γυναίκες και στο γρήγορο, το γρήγορο χασάπικο, που χορεύεται στην περιοχή της 

Έδεσσας, οι άντρες. Η λαβή είναι από τους ώμους.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 

274). 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=56qw8MGDGwU
https://www.youtube.com/watch?v=hoEhWaybczM
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Τρίτα Πάτα 

 

[«Χορός Τρίτα- Πάτα (Αριδαία, Μακεδονία)»  (Σύλλογος Οικισμού Εκτελωνιστών 

Δήμου Αλίμου, 2014). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=4p8fiHg3TTc.] 

 

«Χορεύεται στην περιοχή της Αριδαίας, Νάουσας και Έδεσσας. Είναι κυκλικός 

ανδρικός χορός, αλλά χορεύεται και από γυναίκες (Στράτου, 1975, στο 

Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.), με λαβή από τους ώμους. Ο «πρωτοχορευτής» αυτοσχεδιάζει 

και εκτελεί βαθιά καθίσματα και στροφές. Τα βήματα του χορού είναι 12 και το 

μουσικό του μέτρο 7/4 (Πραντσίδης, 1987, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.).» (1997: 

276). 

 

Δημητρούλα 

 

[«Ρουμλούκι α (Της Δημητρούλας). Ζουρνάδες»  (4Ε, 2013). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=F2mp5TQr3Is.] 

 

«Χορεύεται στην περιοχή Γιδάς της Αλεξάνδρειας. Είναι γυναικείος χορός και το όνομά 

του το οφείλει στο ομώνυμο τραγούδι που το συνοδεύει. Η λαβή των χεριών είναι από 

τις παλάμες με τεντωμένους τους αγκώνες –όταν η κίνηση γίνεται προς τη φορά του 

κύκλου- και με λυγισμένους τους αγκώνες –όταν η κίνηση γίνεται ναι μεν προς τη φορά 

του κύκλου, αλλά το μέτωπο είναι στραμμένο τους το κέντρο του κύκλου-. Ο χορός έχει 

12 βήματα, μουσικό μέτρο 7/16 και δύο μέρη (το πρώτο αργό και το δεύτερο γρήγορο).» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 277). 

 

Μακεδονικός Χορός (Μακεδονία Ξακουστή) 

 

[«Μακεδονία Ξακουστή- Ελληνική Μουσική Παράδοση- Λευκάδια»  (Ελληνική 

Μουσική Παράδοση, 2011). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ALp0T5YPss.] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4p8fiHg3TTc
https://www.youtube.com/watch?v=F2mp5TQr3Is
https://www.youtube.com/watch?v=7ALp0T5YPss
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     «Είναι ο πιο διαδεδομένος χορός της Μακεδονίας και προήλθε από το ομώνυμο 

τραγούδι που το συνοδεύει «Μακεδονία Ξακουστή». (Τα έτη 1920-1960 χορευόταν 

υποχρεωτικά από όλους τους μαθητές των δημοτικών σχολείων.) Είναι μικτός, 

κυκλικός χορός. Η λαβή είναι είτε από τους παλάμες με τεντωμένους τους αγκώνες, είτε 

από τους ώμους. Ο χορός έχει 15 βήματα και μουσικό μέτρο 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., 

κ.ά., 1997: 279). 

 

Συρτός Μακεδονίας (Καπουτζήδων) 

 

[«Συρτό Πυλαίας»  (Απόστολος Πετούσης, 2015). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=Luzf2qx_dVM.] 

 

«Ονομάζεται και Πυλαίας, διότι είναι χορός των κατοίκων της Πυλαίας ή 

Καπουτζήδας, που βρίσκεται στην Ανατολική Θράκη. Χορεύεται από άνδρες και 

γυναίκες με λαβή των χεριών από τις παλάμες και αποτελεί παραλλαγή του χορού 

«Καλαματιανός». Έχει 12 βήματα, το σταύρωμα του ποδιού γίνεται πίσω και όχι 

μπροστά (όπως στον Καλαματιανό), και τα χέρια σηκώνονται ψηλά στην ανάταση. Το 

μουσικό μέτρο είναι 7/8.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 280) 

 

Ακριτικός Φλωρίνης 

 

[«Μπουφιώτικος, Μακεδονία. Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Καλλινίκης «Προφήτης 

Ηλίας»  (Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Καλλινίκης «Προφήτης Ηλίας», 2017). 

Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=mu0RrCNFkJ0.] 

 

 «Είναι ζωηρός και γρήγορος χορός και την ονομασία του την πήρε από το χωριό 

Ακρίτας ή Μπούφι της Φλώρινας, στο οποίο χορεύεται. Έχει 12 βήματα και μουσικό 

μέτρο 2/4. Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες με λαβή των χεριών από τις παλάμες και 

το μέτρημα γίνεται ανά ένα.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 282). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Luzf2qx_dVM
https://www.youtube.com/watch?v=mu0RrCNFkJ0
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 

 Εικόνα 13                                         Παραδοσιακοί Χοροί Μετσόβου και Ηπείρου 2016.86 

 

Η Ήπειρος διαθέτει «πλούσια πολιτισμική παράδοση», επομένως και 

«μουσικοχορευτική», η οποία έχει τις απαρχές της στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Τα 

κοινά χαρακτηριστικά των χορών είναι ο «ηρωισμός» (που αποβαίνει από τους 

«αγώνες» των «ντόπιων» εκείνη την εποχή), η «πίκρα» και το «παράπονο» (λόγω της 

«σκλαβιάς»), και η «αργή κίνηση» (δηλώνει το «συντηρητισμό», τη «σταθερότητα» και 

τη «νοσταλγία» των περασμένων χρόνων). Οι χοροί των «Σαρακατσάνων» και των 

«Βλάχων» μάλιστα έχουν «αργόσυρτο ρυθμό», φανερώνοντας την «υπομονή» που 

έδειχναν λόγω των συνεχών «μετακινήσεών» τους. Στην Κεντρική Ήπειρο οι χοροί 

είναι περισσότερο «αυθεντικοί», καθώς δεν έχουν δεχθεί «επιρροές» από τις γύρω 

περιοχές. (Τόσκα, Κ., Σ., 1996).  

 

 

                                                           
86 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=so_SXKiUFYiPlwSfx6u4
BA&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF
%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE
%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%
BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%C
F%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3..0i24.511789.515955..516947...0.0..1.823.3298.0j11j2j1j6-
1......0....1..gws-wiz-img.......0i30.dRLCamIhDFA#imgrc=ZkaesB7YaXKOXM:. 
 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=so_SXKiUFYiPlwSfx6u4BA&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3..0i24.511789.515955..516947...0.0..1.823.3298.0j11j2j1j6-1......0....1..gws-wiz-img.......0i30.dRLCamIhDFA#imgrc=ZkaesB7YaXKOXM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=so_SXKiUFYiPlwSfx6u4BA&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3..0i24.511789.515955..516947...0.0..1.823.3298.0j11j2j1j6-1......0....1..gws-wiz-img.......0i30.dRLCamIhDFA#imgrc=ZkaesB7YaXKOXM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=so_SXKiUFYiPlwSfx6u4BA&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3..0i24.511789.515955..516947...0.0..1.823.3298.0j11j2j1j6-1......0....1..gws-wiz-img.......0i30.dRLCamIhDFA#imgrc=ZkaesB7YaXKOXM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=so_SXKiUFYiPlwSfx6u4BA&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3..0i24.511789.515955..516947...0.0..1.823.3298.0j11j2j1j6-1......0....1..gws-wiz-img.......0i30.dRLCamIhDFA#imgrc=ZkaesB7YaXKOXM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=so_SXKiUFYiPlwSfx6u4BA&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3..0i24.511789.515955..516947...0.0..1.823.3298.0j11j2j1j6-1......0....1..gws-wiz-img.......0i30.dRLCamIhDFA#imgrc=ZkaesB7YaXKOXM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=so_SXKiUFYiPlwSfx6u4BA&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3..0i24.511789.515955..516947...0.0..1.823.3298.0j11j2j1j6-1......0....1..gws-wiz-img.......0i30.dRLCamIhDFA#imgrc=ZkaesB7YaXKOXM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=so_SXKiUFYiPlwSfx6u4BA&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3..0i24.511789.515955..516947...0.0..1.823.3298.0j11j2j1j6-1......0....1..gws-wiz-img.......0i30.dRLCamIhDFA#imgrc=ZkaesB7YaXKOXM:
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Ζαγορίσιος 

 

[«Ζαγορίσιος (Ήπειρος)»  (Χορευτικό και Πολιτιστικό Εργαστήρι «Χοροπατήματα» , 

2015). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=akbP0GqLyFk.] 

 

«Λεβέντικος χορός που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στο Ζαγόρι της Ηπείρου. Η 

λαβή των χεριών είναι από τους καρπούς με λυγισμένους τους αγκώνες. Ο χορός έχει 

16 βήματα που χωρίζονται σε 4 τετράδες και μετρούνται ανά τέσσερα αργά. Το μουσικό 

μέτρο είναι 5/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 286). 

 

Συρτός στα Τρία 

 

[«Χοροί Ηπείρου- Παιδιά της Σαμαρίνας- Συρτό στα Τρία»  (ΕΡΤ3 Αρχείο, 2016). 

Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=eRAExkVM_FA.] 

 

«Είναι χορός με κινητικό μοτίβο που συναντάται σε όλες σχεδόν τις περιοχές τους 

Ελλάδας. Χορεύεται σε όλη την Ήπειρο και τη Θεσσαλία και τις περιοχές της 

Μακεδονίας από άνδρες και γυναίκες. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με 

λυγισμένους τους αγκώνες. Τα μουσικά μέτρα είναι δύο: ¾ ή 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., 

κ.ά., 1997: 289). 

 

Δόντια Πυκνά 

 

[«Δόντια Πυκνά»- Γιάννενα- Αλησμονώ και χαίρουμαι, θυμούμαι και δακρύζω»  

(ΕΡΤ3, 2007). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=SHo21jH63QI.] 

 

«Χορεύεται στην Ήπειρο και κυρίως στα Ιωάννινα από γυναίκες και άνδρες. Την 

ονομασία του την πήρε από τα λόγια του ομώνυμου τραγουδιού που το συνοδεύει 

«Δόντια πυκνά και μαργαριταρένια…» (Δήμας, 1981, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.,ά.). Ο 

χορός αποτελείται από δύο μέρη (στο πρώτο η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες 

λυγισμένα στους αγκώνες και στο δεύτερο από τις παλάμες τεντωμένα κάτω). Τα 

https://www.youtube.com/watch?v=akbP0GqLyFk
https://www.youtube.com/watch?v=eRAExkVM_FA
https://www.youtube.com/watch?v=SHo21jH63QI
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βήματα στο πρώτο μέρος είναι 12 και γίνονται τρεις φορές, ενώ στο δεύτερο γίνονται 

16 πηδηχτά βήματα.(Πολλοί χορεύουν το χορό σαν συρτό στα τρία.) Το μουσικό του 

μέτρο είναι 3/8.» (1997: 290). 

 

Μενούσης 

 

[«Μενούσης- «Ασκληπιός» Τρικάλων- 2017»  (Σωτήρης Γοργογέτας, 2017). 

Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=Xl8iJVt6pMA.] 

 

     «Είναι χορός της Ηπείρου και χορεύεται από άνδρες και γυναίκες με τη συνοδεία 

του τραγουδιού: «Ο Μενούσης, ο Μπιρμπίλης και ο Μεμέτ αγάς…». Η λαβή των 

χεριών είναι από τους ώμους και τα βήματα 10. Αρχική θέση είναι (όπως και στο χορό 

«Τσάμικο») με το δεξί πόδι να ακουμπά με τα δάχτυλα στο έδαφος σταυρωτά πάνω από 

το αριστερό.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 292). 

 

Ρόβας 

 

[«Ο Ρόβας»  (Πανηπειρωτικός Σύλλογος Μεσογείων και Λαυρεωτικής, 2010). 

Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=Hdxh1EnIZp0.] 

 

«Χορεύεται σε όλη την Ήπειρο και στα ορεινά της Βορειοδυτικής Θεσσαλίας. 

Γυναικείος χορός που η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα 

κάτω. Ο χορός έχει δύο μέρη (στο πρώτο γίνονται 32 βήματα που χωρίζονται σε 

τέσσερα 8άρια και στο δεύτερο γίνονται δύο 12άρια Καλαματιανό). Το μουσικό μέτρο 

είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 294). 

 

Γιαννιώτικος 

 

«Ηπειρώτικος χορός που χορεύεται κυρίως στην περιοχή των Ιωαννίνων, από την 

οποία πήρε και την ονομασία του («Γιαννιώτικος»). Ακόμα, λέγεται και «Γκιουλ 

Μπαξέ» από τα λόγια του τραγουδιού με το οποίο συνοδεύεται (Δήμας, 1981, στο 

Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.). Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες με λαβή των χεριών από 

τους παλάμες τεντωμένα κάτω. Αποτελείται από δύο μέρη (στο πρώτο γίνονται 15 

https://www.youtube.com/watch?v=Xl8iJVt6pMA
https://www.youtube.com/watch?v=Hdxh1EnIZp0
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βήματα από δύο φορές και στο δεύτερο τέσσερα 4άρια. Το μουσικό μέτρο είναι 2/4.» 

(1997: 296). 

 

Παλαμάκια 

 

[«Ήπειρος-Χορός: Παλαμάκια»  (Μουσικοχορευτικά Μονοπάτια, 2017). Ανακτήθηκε 

5 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=eFbwgsUD9Lc.] 

 

«Ζωηρός χορός που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στην Ήπειρο. Την ονομασία 

του την πήρε από την απότομη διακοπή της μουσικής κάθε 48 βήματα, όπου οι χορευτές 

σταματούν την εκτέλεση του χορού και κτυπούν παλαμάκια. Η λαβή των χεριών είναι 

από τις παλάμες τεντωμένα κάτω και οι χορευτές είναι πιασμένοι εναλλάξ (άνδρας- 

γυναίκα). Ο χορός έχει δύο μέρη και μουσικό μέτρο 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 

1997: 298). 

 

Τζίτζιρας ή Κοφτός 

 

[«Τζίτζιρας- Τασιά: Χορός Ηπείρου»  (Χορευτικά Μονοπάτια Αγιάς Λάρισας, 2018). 

Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=-Sh-7pYkuyQ.] 

 

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

και λυγισμένους τους αγκώνες. Ονομάζεται και «Κοφτός» από το απότομο σταμάτημα 

που γίνεται στο 22ο βήμα. Τα βήματα του χορού είναι 22 (τρία 6άρια και ένα 4άρι). Το 

μουσικό μέτρο είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 299). 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eFbwgsUD9Lc
https://www.youtube.com/watch?v=-Sh-7pYkuyQ
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Φεζοδερβέναγας 

 

[«Χοροί Ηπείρου- Φεζοδερβέναγας»  (Χορευτικό Τμήμα Δώρα Στράτου, 2016). 

Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=ka4MteTTvcY.] 

 

«Χορεύεται στην Ήπειρο, και κυρίως στην περιοχή των Ιωαννίνων, από άνδρες και 

γυναίκες. Την ονομασία του την οφείλει στα λόγια του τραγουδιού από το οποίο 

συνοδεύεται «Δε σ’ άρεσαν τα Γιάννενα Φεζοδερβέναγα». Ο χορός αποτελείται από 

δύο μέρη (το πρώτο είναι αργό και η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με 

λυγισμένους τους αγκώνες, ενώ το δεύτερο είναι γρήγορο και η λαβή είναι από τις 

παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω). Αναφορικά με τα βήματα, στο πρώτο μέρος 

είναι πέντε 3άρια τους τη φορά, ένα 6άρι επί τόπου και τέσσερα τριάρια αντίθετα τους 

φοράς. Στο δεύτερο τα βήματα είναι τέσσερα 6άρια τους τη φορά (σύνθετα βήματα) και 

τέσσερα 6άρια τους τα αριστερά. Τα μουσικά μέτρα είναι δύο (4/4 για το πρώτο μέρος 

και 2/4 για το δεύτερο).» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 300). 

 

Βασίλω Αρχόντισσα 

 

[«Βασίλω Αρχόντισσα Μύησις 2011»  (Μύησις, 2011). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=NhKFBhWYS4c.] 

 

«Την ονομασία του ο χορός την πήρε από τα λόγια του τραγουδιού που τον συνοδεύει, 

το οποίο αναφέρεται στην κόρη του άρχοντα από το Μέτσοβο, που άρπαξαν οι κλέφτες 

και την αντάλλαξαν με χρυσάφι όσο και το βάρος της (Δήμας, 1981). Χορεύεται στην 

περιοχή των Ιωαννίνων από άνδρες και γυναίκες με λαβή των χεριών από τις παλάμες 

και λυγισμένα στους αγκώνες. Τα βήματα του χορού είναι 6 και το μουσικό μέτρο είναι 

5/8.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 303). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ka4MteTTvcY
https://www.youtube.com/watch?v=NhKFBhWYS4c
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Βιργινάδα 

 

[«Γρηγόρης Καψάλης [Βιργινάδα]»  (Γρηγόρης Καψάλης, 2009). Ανακτήθηκε 5 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=RC2mOy2tpaM.] 

 

«Χορεύεται σχεδόν σε όλη την Ήπειρο, το Πωγώνι (Ράφτης, 1995, στο Μαλκογιώργος, 

κ.ά.) και το Ζαγόρι (Δήμας, 1981, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.). Χορεύεται με λαβή 

των χεριών από τις παλάμες λυγισμένα στους αγκώνες από γυναίκες και άνδρες. Την 

ονομασία του την οφείλει στα λόγια του τραγουδιού που το συνοδεύει «Δένδρο είχα 

στην αυλή μου μωρ’ Βιργινάδα μ’…». Τα βήματα είναι 12 και το μουσικό μέτρο 5/8.» 

(1997: 304). 

 

Γιάννης- Κώστας 

 

[«Γιάννη Κώστας»  (Χορευτικά Συρράκου, 2014). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=PiYk5g29-sE.] 

 

     «Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στο χωριό Συρράκο των Ιωαννίνων. Την 

ονομασία του ο χορός την οφείλει στον αγωνιστή Γιάννη- Κώστα που πήρε μέρος στις 

μάχες κατά την επανάσταση του 1821. Αποτελείται από δύο μέρη [το πρώτο μέρος είναι 

σε 5σημο ρυθμό και το δεύτερο μέρος σε 3σημο.» (Δήμας, 1989, στο Μαλκογιώργος, 

Α., κ.ά., 1997: 305). 

 

Γιατρός 

 

[«Γιατρός, Ηπειρώτικος Χορός»  (Σχολική Δράση- Αναστάσιος Τασινός, 2015). 

Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=fQ_SebxYcBs.] 

 

«Χορεύεται στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία από γυναίκες και άνδρες. Το όνομά 

του τα πήρε από τα λόγια του τραγουδιού που το συνοδεύει «Δεν μπορώ μανούλα μ’ δεν 

μπορώ, άει σύρε να φέρεις το γιατρό (το Νικολή)». Η λαβή των χεριών είναι από τους 

καρπούς με λυγισμένους τους αγκώνες. Τα βήματα του χορού είναι 11 (στο 11ο γίνεται 

https://www.youtube.com/watch?v=RC2mOy2tpaM
https://www.youtube.com/watch?v=PiYk5g29-sE
https://www.youtube.com/watch?v=fQ_SebxYcBs
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ένα απότομο σταμάτημα και ένα δυνατό χτύπημα του ποδιού) και τα μουσικά μέτρα δύο 

(2/4 ή 4/4).» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 306). 

 

Φυσούνι 

 

[«Φυσούνι, Χορευτικό Συλλόγου Διβριωτών Βορείου Ηπείρου 20/03/2017»  

(Αντάμωμα Αγιαντριτών, 2017). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ho14Z3sCts.] 

 

«Ηπειρώτικος χορός που χορεύεται κυρίως στην Πρέβεζα από γυναίκες. Την ονομασία 

του την πήρε πιθανόν από κάποιο αέρα που φυσάει στην περιοχή αυτή (Δήμας, 1981). 

Χορεύεται σε ευθεία γραμμή με λαβή από τους ώμους. Τα βήματα είναι 16 και 

χωρίζονται σε δύο μέρη (από δύο τεσσάρια στο καθένα). Το μουσικό μέτρο είναι 9/8 

και ο ρυθμός του γρήγορος σε αντίθεση με τους ηπειρώτικους χορούς.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 310). 

 

Κλέφτες 

 

[«Κλέφτες»  (Πανηπειρωτικός Σύλλογος Νέων Σερρών, 2009). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=8rLDVtjfpqg.] 

 

«Είναι κυκλικός χορός της Ηπείρου και χορεύεται κυρίως στην περιοχή των Αγράφων 

και το Σούλι (Κουσιάδης, 1949, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.). Είναι ανδρικός χορός 

(φανερώνει τη λεβεντιά των χορευτών) και χορεύεται με λαβή των χεριών από τις 

παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. (Το τραγούδι αναφέρεται στην εποχή πριν την 

επανάσταση του 1821, οπότε τα Γιάννενα ήταν κεντρική πόλη με ονομασία «Δοβλέτι». 

Ο Αλή Πασάς, ο τότε ηγεμόνας τους Ηπείρου, προσπαθούσε να εξαγοράσει τους 

κλέφτες δίνοντας ανταλλάγματα.) Το όνομά του το πήρε από το ομώνυμο τραγούδι που 

το συνοδεύει και αναφέρεται στους κλέφτες (Δήμας, 1989, στο Μαλκογιώργος, Α., 

κ.ά.). Τα βήματα είναι 24 (χωρίζονται σε τέσσερα 6άρια) και το μουσικό μέτρο είναι 

6/4.» (1997: σ. 312). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ho14Z3sCts
https://www.youtube.com/watch?v=8rLDVtjfpqg
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Μπεράτι Ηπείρου 

 

[«Εν Χορώ: ΕΤ1, Μπεράτι Βορείου Ηπείρου, Δήμος Ιωαννιτών»  (ΕΤ1- Μουσική 

Παράδοση, 2006). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=RBpqCn_u574.] 

 

     «Είναι ανδρικός χορός που χορεύεται στην Ήπειρο, ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές. 

Η λαβή είναι από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. Τα βήματα είναι είτε 16 

(χωρίζονται σε δύο 8άρια), είτε 14 (χωρίζονται σε δύο 7άρια). Το μουσικό μέτρο είναι 

8/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 314). 

 

 

Κατσαντώνης 

 

[«Κατσαντώνης, Χορευτικό Κάψης Ιωαννίνων, 1983»  (ΕΡΤ, 1983). Ανακτήθηκε 5 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=fwIt2Ktbi2o.] 

 

«Χορεύεται στην Ήπειρο, στις περιοχές Τσεπέλοβο, Δολιανά και Μέτσοβο (Στράτου, 

1970) κυρίως από άνδρες, και κάποιες φορές από γυναίκες. Η λαβή των χεριών είναι 

από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. Τα βήματα του χορού είναι 11 και το 

μουσικό μέτρο ¾.»(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 316). 

 

Σιαμαντάκας 

 

[«Οσμαντάκας- ΕΡΤ2- 1986- Γιρομέρι Φιλιατών»  (ΕΡΤ2, 1986). Ανακτήθηκε 5 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=nL-UghY1yF8.] 

 

«Ανδρικός, λεβέντικος χορός με λαβή από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. 

Έχει δύο μέρη που επαναλαμβάνονται δύο φορές το καθένα (πρώτα το πρώτο μέρος 

https://www.youtube.com/watch?v=RBpqCn_u574
https://www.youtube.com/watch?v=fwIt2Ktbi2o
https://www.youtube.com/watch?v=nL-UghY1yF8
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δύο φορές και έπειτα το δεύτερο). Το μουσικό μέτρο είναι 4σημο.» (Μαλκογιώργος, Α., 

κ.ά., 1997: 317). 

 

Συρτός Μετσόβου 

 

«Ηπειρώτικος χορός που χορεύεται στην περιοχή του Μετσόβου από γυναίκες και 

άνδρες. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες τεντωμένα κάτω. Οι χορευτές 

τοποθετούνται εναλλάξ (άνδρας, γυναίκα) ή οι άντρες σχηματίζουν ξεχωριστό κύκλο 

πίσω από τις γυναίκες. Τα βήματα του χορού μετρώνται ανάλογα με τη μουσική σε έξι ή 

επτά 12άρια και το μουσικό μέτρο είναι 7/8.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 320). 

 

Συγκαθιστά Μετσόβου 

 

[«Συγκαθιστοί, Μέτσοβο (Χοροστάσι, 2014)»  (Χοροστάσι, ). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=BcUCzgNAUfQ.] 

 

«Αντικριστός, ελεύθερος χορός που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες, κυρίως στην 

περιοχή του Μετσόβου, από όπου πήρε και την ονομασία του και κατ’ επέκταση σε όλη 

την Ήπειρο. Είναι ερωτικός χορός, καθώς γίνεται ένα ερωτικό παιχνίδι ανάμεσα τους 

άνδρες και τις γυναίκες κατά την εκτέλεσή του. Ο χορός έχει τρία μέρη (το πρώτο είναι 

αργό και λέγεται «περάσματα», το δεύτερο είναι λίγο πιο γρήγορο και ονομάζεται 

«σταυρωτά» και το τρίτο είναι το πιο γρήγορο και λέγεται «κύκλοι» και σε αυτό γίνεται 

η «έξοδος» του χορού. Ο χορός ξεκινά με τα ζευγάρια τοποθετημένα αντικριστά και με 

τα χέρια, οι γυναίκες στη μεσολαβή, και οι άντρες το αριστερό τους χέρι πίσω από τη 

μέση και το δεξί χαλαρά στην έκταση (τεντωμένο, στο ύψος του ώμου τους τη δεξιά 

πλευρά του χορευτή). Κατά τη διάρκεια του χορού οι άντρες αλλάζουν χέρια.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 321). 

 

Πωγωνίσιος (Βασιλικός) 

 

[«Πωγωνίσιος- Οι Ρίζες Ψαχνών»  (Χορευτικός Σύλογος Ψαχνών «Οι Ρίζες», 2013). 

Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=t-i2Uj00fdA.] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BcUCzgNAUfQ
https://www.youtube.com/watch?v=t-i2Uj00fdA
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«Χορεύεται σε όλη την Ήπειρο και κυρίως στην περιοχή της επαρχίας Πωγωνίου 

Ιωαννίνων, από όπου πήρε και το όνομά του. Είναι μικτός χορός και χορεύεται με το 

τραγούδι «Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου», γι’ αυτό λέγεται και «Βασιλικός». Ο 

χορός αρχίζει είτε με το δεξί, είτε με το αριστερό πόδι και αποτελείται από δύο μέρη (το 

πρώτο έχει 6 βήματα που γίνονται έξι φορές και το δεύτερο έξι βήματα που γίνονται 

τέσσερις φορές) και το μέτρημα γίνεται ανά τρία βήματα. Η λαβή των χεριών είναι από 

τις παλάμες με τεντωμένους τους αγκώνες και τα μουσικό μέτρο είναι δύο (4/4 και 

2/4).» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 325). 

 

Βλάχα Κονίτσης 

 

[«Χορός: Βλάχα Κόνιτσας»  (Φίλοι παραδοσιακής μουσικής και χορού Έδεσσας, 

2015). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=wT18J6t3xSY.] 

 

     «Χορεύεται στην περιοχή Κόνιτσα της Ηπείρου από γυναίκες με λαβή των χεριών 

από τις παλάμες. Ακόμα ονομάζεται και «Κεντημένη Ποδιά» από τα λόγια του 

τραγουδιού από το οποίο συνοδεύεται «Στην κεντημένη σου ποδιά μωρ’ βλάχα…».  

Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη (το πρώτο έχει 8 βήματα που γίνονται δύο φορές και 

το δεύτερο έχει βήματα του χορού «Καλαματιανού» που γίνονται και αυτά δύο 

φορές).» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 327). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wT18J6t3xSY
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 

 Εικόνα 14                                                               Χοροί Στερεάς Ελλάδας.87 

 

Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει πολλούς χορούς σε διαφορετικές περιοχές. Παράδειγμα 

αποτελεί η Ρούμελη, όπου οι χοροί έχουν «έντονο ρυθμό» και «ισχυρή μελωδία». Στα 

«ορεινά μέρη» πάλι εκτελούνται «κλειστοί χοροί», όπου οι «χορευτές,-τριες» είναι σε 

«κοντινή θέση» μεταξύ τους. Στην Ευρυτανία, οι χοροί προέρχονται από τους 

«κλέφτες» της Τουρκοκρατίας και χαρακτηρίζονται από «ηρωικό πνεύμα, λαμπρότητα, 

λεβεντιά, ζωντάνια, κινήσεις ελεύθερες αλλά σταθερές», που συμβολίζουν τον «πόθο» 

για «ελευθερία».  Αναφορικά με την Αττική, οι χοροί είναι διαφορετικοί για κάθε 

περιοχή. Έτσι, οι «χοροί» των Αρβανιτών «δε συναντώνται σε καμία άλλη περιοχή», 

τα «χωριά» της Βορειοδυτικής Αττικής «διατηρούν» ανόθευτη τη «μουσικοχορευτική» 

τους «παράδοση», οι «χοροί» στα Μέγαρα έχουν «νησιώτικη επίδραση». Σχετικά με 

την Εύβοια, οι χοροί είναι πάλι ποικίλοι ανάλογα με την περιοχή. Στην Κεντρική και 

Βόρεια Εύβοια οι «χοροί» είναι «επηρεασμένοι» από τις γειτονικές περιοχές της 

Στερεάς Ελλάδας, γι’ αυτό διαθέτουν «έντονους ρυθμούς», «χαρούμενους σκοπούς», 

«ζωντάνια» και «χάρη». Στη Νότια Εύβοια από την άλλη πλευρά οι «χοροί 

                                                           
87 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=uJHSXIy8JszMwQKo_b
WQAw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE
%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5
%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1
%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%
BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%C
E%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...487257.493951..494747...0.0..1.264.2
785.11j9j2......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.naU7JJoPHCw#imgrc=vM-mvrnu1sl0VM:. 
 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=uJHSXIy8JszMwQKo_bWQAw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...487257.493951..494747...0.0..1.264.2785.11j9j2......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.naU7JJoPHCw#imgrc=vM-mvrnu1sl0VM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=uJHSXIy8JszMwQKo_bWQAw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...487257.493951..494747...0.0..1.264.2785.11j9j2......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.naU7JJoPHCw#imgrc=vM-mvrnu1sl0VM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=uJHSXIy8JszMwQKo_bWQAw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...487257.493951..494747...0.0..1.264.2785.11j9j2......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.naU7JJoPHCw#imgrc=vM-mvrnu1sl0VM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=uJHSXIy8JszMwQKo_bWQAw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...487257.493951..494747...0.0..1.264.2785.11j9j2......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.naU7JJoPHCw#imgrc=vM-mvrnu1sl0VM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=uJHSXIy8JszMwQKo_bWQAw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...487257.493951..494747...0.0..1.264.2785.11j9j2......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.naU7JJoPHCw#imgrc=vM-mvrnu1sl0VM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=uJHSXIy8JszMwQKo_bWQAw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...487257.493951..494747...0.0..1.264.2785.11j9j2......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.naU7JJoPHCw#imgrc=vM-mvrnu1sl0VM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=uJHSXIy8JszMwQKo_bWQAw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...487257.493951..494747...0.0..1.264.2785.11j9j2......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.naU7JJoPHCw#imgrc=vM-mvrnu1sl0VM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=uJHSXIy8JszMwQKo_bWQAw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...487257.493951..494747...0.0..1.264.2785.11j9j2......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.naU7JJoPHCw#imgrc=vM-mvrnu1sl0VM:
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συνδέονται» με νησιώτικες περιοχές και είναι περισσότερο «ζωηροί» και «πεταχτοί». 

(Τόσκα, Κ., Σ., 1996).  

Λουλουβίκος 

 

[«Λουλουβίκος»- Μέγαρα- «Στα χρώματα του σιταριού»  (Χορευτικός Όμιλος 

Θεσσαλονίκης, 2013). Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=nSXg_A_7Q2s.] 

 

Λαμπρή Καμάρα 

 

[«Δημοτικά τραγούδια του Πάσχα-Λαμπρή Καμάρα»  (ΕΡΤ1, 2016). Ανακτήθηκε 5 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=LxQETo6Og-g.] 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nSXg_A_7Q2s
https://www.youtube.com/watch?v=LxQETo6Og-g
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 

 Εικόνα 15              Παραδοσιακοί Χοροί και Τραγούδια της Θεσσαλίας από Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο 
Δαμασίου 8/7/2017.88 

 

Η Θεσσαλία παρουσιάζει πολλές «χορευτικές ιδιομορφίες» που προέρχονται από τις 

αντίστοιχες «διαφορές» στη «γεωμορφολογία» της (συνδυασμός «ορεινού» και 

«παραλιακού τοπίου»). Έτσι, στις «ορεινές περιοχές», που συνορεύουν με Ήπειρο, 

Ρούμελη και Μακεδονία, οι «χοροί» είναι «σταθεροί», «δυναμικοί» και «επιβλητικοί», 

«προβάλλουν» τον «κορυφαίο χορευτή» και συνοδεύονται από «τραγούδια» -χωρίς τη 

συνοδεία των μουσικών οργάνων- τα οποία «αναφέρονται» και συμβολίζουν τους 

«κλεφταρματολούς» των Αγράφων, τα «γεγονότα» εκείνης της «εποχής», τον «τρόπο 

ζωής» και «εργασίας» τους. Αντίθετα, στις «παράλιες περιοχές» του Πηλίου που 

βρίσκονται κοντά στις Σποράδες, οι «χοροί» έχουν υιοθετήσει μία «νησιώτικη 

ιδιομορφία», όντας περισσότερο «ήρεμοι» και «γαλήνιοι», «ομαδικοί» και «ισότιμοι». 

(Τόσκα, Κ., Σ., 1996).  

                                                           
88 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=qJPSXPelNoWZ1fAPvK
KIkAQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%
BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%C
E%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE
%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5
%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.462783.467587..46785
4...0.0..0.241.2811.0j17j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30.Y8Bn61AVN_0#imgrc=0Kevi6_HniBPyM:. 
 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=qJPSXPelNoWZ1fAPvKKIkAQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.462783.467587..467854...0.0..0.241.2811.0j17j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30.Y8Bn61AVN_0#imgrc=0Kevi6_HniBPyM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=qJPSXPelNoWZ1fAPvKKIkAQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.462783.467587..467854...0.0..0.241.2811.0j17j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30.Y8Bn61AVN_0#imgrc=0Kevi6_HniBPyM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=qJPSXPelNoWZ1fAPvKKIkAQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.462783.467587..467854...0.0..0.241.2811.0j17j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30.Y8Bn61AVN_0#imgrc=0Kevi6_HniBPyM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=qJPSXPelNoWZ1fAPvKKIkAQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.462783.467587..467854...0.0..0.241.2811.0j17j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30.Y8Bn61AVN_0#imgrc=0Kevi6_HniBPyM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=qJPSXPelNoWZ1fAPvKKIkAQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.462783.467587..467854...0.0..0.241.2811.0j17j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30.Y8Bn61AVN_0#imgrc=0Kevi6_HniBPyM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=qJPSXPelNoWZ1fAPvKKIkAQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.462783.467587..467854...0.0..0.241.2811.0j17j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30.Y8Bn61AVN_0#imgrc=0Kevi6_HniBPyM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=qJPSXPelNoWZ1fAPvKKIkAQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.462783.467587..467854...0.0..0.241.2811.0j17j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30.Y8Bn61AVN_0#imgrc=0Kevi6_HniBPyM:
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Γιούργια στα Παλούρια (Το Νερό στο Ρέμα) 

 

[«Γιούργια στα Παλούρια- «Ασκληπιός Τρικάλων»- ΕΤ1- 2003»  (ΕΤ1, 2003). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=tm0L9zfOKKs.] 

 

«Ο χορός αυτός ονομάζεται και «Το Νερό στο Ρέμα» από το ομώνυμο τραγούδι που το 

συνοδεύει «Το νερό στο ρέμα γάργαρο κυλάει…». Χορεύεται κυρίως στην περιοχή του 

Τυρνάβου Θεσσαλίας από άνδρες και γυναίκες, με λαβή των χεριών από τις παλάμες 

τεντωμένα κάτω. Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη των 16 βημάτων το καθένα, που 

μετρούνται σε 4άρια και έχει μουσικό μέτρο 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 

330). 

 

Σβαρνιάρα 

 

[«Σβαρνιάρα Καραγκούνα- Χορευτικό εργαστήρι Νέας Ιωνίας»  (Χορευτικό 

Εργαστήρι Νέας Ιωνίας, 2013). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=aDWxGbUfpJ4.] 

 

«Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στα χωριά της Θεσσαλίας. Ο χορός χορεύεται με 

διάφορους τρόπους, με αργά και στρωτά βήματα. Συνήθως χορεύεται με 6 βήματα σαν 

το χορό «Συρτό στα Τρία» ή με (σημειωτά) βήματα του χορού «Πωγωνίσιος» όλο 

μπροστά. Στα χωριά που κατοικούν κυρίως «Καραγκούνηδες» χορεύεται με τα 8 

βήματα του χορού «Καραγκούνα». Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες και 

λυγισμένους τους αγκώνες. Το μουσικό μέτρο είναι 4/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 

1997: 332). 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tm0L9zfOKKs
https://www.youtube.com/watch?v=aDWxGbUfpJ4
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Πέρα στον Πέρα Μαχαλά 

 

[«Πέρα στον πέρα Μαχαλά- Θεσσαλία»  (Γόγας, 2009). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=dX21eJQdMys.] 

 

«Θεσσαλικός χορός που χορεύεται στην περιοχή της Καρδίτσας από γυναίκες. Είναι 

χορός που χορεύει η νύφη την παραμονή του γάμου και η λαβή είναι από τους αγκώνες 

αγκαζέ. Τα βήματα είναι 10.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 333). 

 

Συρτός Πηλίου 

 

[«Κυριακή στο Χωριό- Δράκεια Πηλίου- Συρτά»  (ΕΤ3- Κυριακή στο Χωριό, 2015). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=5y2WBbTqeHY.] 

 

«Χορός που χορεύεται στο Πήλιο και ιδιαίτερα στο Κεραμίδι. Χορεύεται από άνδρες 

και γυναίκες με λαβή των χεριών από τις παλάμες και λυγισμένους τους αγκώνες. Τα 

βήματα είναι 12 και το μουσικό μέτρο 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 334). 

 

Της Γαλανής το Φόρεμα 

 

[«Της Γαλανής το φόρεμα/ Καραγκούνα- Σύλλογος Θεσσαλών Νέων Σερρών 

«Παναγιάς Ξενιάς»  (13η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση, 2015). Ανακτήθηκε 6 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=imn4y-3KkWY.] 

 

«Χορός του Πηλίου που χορεύεται από γυναίκες με λαβή των χεριών από τις παλάμες 

σταυρωτά ή από τις παλάμες με τα χέρια κάτω. Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη (στο 

πρώτο γίνονται δύο 12άρια του χορού «Καλαματιανός», με το δεξί πόδι να πατά 

σταυρωτά πίσω από το αριστερό στο 11ο βήμα, ή τέσσερα 6άρια σταυρωτά βήματα του 

χορού «Καλαματιανός» πάλι με το δεξί πόδι να πατά πίσω από το αριστερό, με μέτωπο 

ελαφρά τους τα δεξιά και στο δεύτερο εκτελούνται τέσσερα 8άρια πηδηχτά βήματα). Τα 

μουσικά μέτρα είναι δύο (7/8 για το πρώτο μέρος και 2/4 για το δεύτερο).» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 335). 

https://www.youtube.com/watch?v=dX21eJQdMys
https://www.youtube.com/watch?v=5y2WBbTqeHY
https://www.youtube.com/watch?v=imn4y-3KkWY
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Καγγέλι 

 

[«Λιβανατέικο Καγγέλι»  (Δημ. Βαγγέλης, 2011). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=hiMkosbBhL0.] 

 

«Χορεύεται στη Θεσσαλία και την Ήπειρο από άνδρες και γυναίκες. Είναι ελεύθερος 

πηδηχτός χορός στον οποίο οι χορευτές εκτελούν τις Στροφές- «Καγγέλια» (από την 

οποία πήρε και την ονομασία του). Χορεύεται με τα βήματα του Καλαματιανού, πάνω 

στα οποία γίνονται διάφορες φιγούρες. Η λαβή των χεριών είναι αρχικά από τις 

παλάμες και πιασμένοι σε κύκλο τελείως κλειστό, ενώ στη συνέχεια οι χορευτές,-τριες 

γίνονται ζευγάρια και χορεύουν ελεύθερα με τους φιγούρες. Το μουσικό μέτρο είναι 

7/8.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 337). 

 

Αρβανιτοβλάχικος 

 

[«Χοροί Πελοποννήσου- Αρβανιτοβλάχικος»  (Ταξιδεύουμε χορεύοντας, 2017). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=vrhD0azXMVQ.] 

 

«Την ονομασία του ο χορός την πήρε από τους Αρβανιτόβλαχους. (Νομάδες που 

ασχολούνταν με την κτηνοτροφία. Σήμερα είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στις περιοχές 

τους Θεσσαλίας διαθέτοντας κυρίως κτηνοτροφικές μονάδες.) Χορεύεται συνήθως 

ελεύθερα από άντρες και γυναίκες που στη συνέχεια σχηματίζουν ζευγάρια. Η κίνηση 

των χεριών στους άντρες είναι ελεύθερη, φέρνοντας πάντα μπροστά ίδιο χέρι και πόδι ή 

έχουν τα χέρια τους πίσω από τη μέση. Οι γυναίκες πάλι έχουν τα χέρια στη μεσολαβή 

και όταν γίνονται ζευγάρια, αυτές βρίσκονται από την εσωτερική πλευρά του κύκλου. 

Τα ζευγάρια πιάνονται με τα εσωτερικά τους  χέρια λυγισμένα στο ύψος του κεφαλιού, 

και με τα εξωτερικά τους (αριστερό για τη γυναίκα και δεξί για τον άντρα) βρίσκονται 

στη μεσολαβή και ελεύθερα ψηλά. Τα βήματα του χορού μετρούνται σε 4άρια ή 3άρια 

(το πρώτο 4άρι αρχίζει με το δεξί πόδι και το δεύτερο με το αριστερό). Το μουσικό 

μέτρο είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 339).    

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hiMkosbBhL0
https://www.youtube.com/watch?v=vrhD0azXMVQ
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Μπεράτι Θεσσαλίας 

 

[«Μπεράτι/ Θεσσαλία»  (Τριήμερο Παραδοσιακών Χορών, 2011). Ανακτήθηκε 6 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=CLTBiJsi_Ac.] 

 

«Χορεύεται από γυναίκες και άνδρες στη Θεσσαλία, μα και στην Ήπειρο. Χορευόταν 

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

εκκλησία. Ανήκει στην ομάδα των «Συγκαθιστών» και είναι χορός «Δρόμου» (δεν έχει 

σταθερό σχήμα, αλλά ελευθερία και μεγάλη ποικιλία τους κινήσεις). Τα βήματα του 

χορού είναι έξι και χορεύονται επί τόπου, τα τρία δεξιά και τα άλλα τρία αριστερά, ή 

και τα έξι τπρος τα εμπρός. Πάνω στα βασικά βήματα του χορού μπορεί ο κάθε 

χορευτής να αυτοσχεδιάσει και να εκτελέσει (ανάλογα με την ψυχική διάθεση και τα 

βιώματα του) τις ποικιλίες, τις στροφές ανδρών και γυναικών, καθίσματα, χτυπήματα. 

Το μουσικό μέτρο είναι 7/8.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 341).    

 

Κλειστός Αργιθέας 

 

[«Κλειστός Αργιθέας/ Σουσάνα- Θεσσαλία»  (Τριήμερο Παραδοσιακών Χορών, 

2011). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=0FJzrlCvPgw.] 

 

«Χορεύεται στην περιοχή «Αργιθαία» των Αγράφων από άνδρες και γυναίκες, με τους 

άνδρες στην αρχή του κύκλου και τις γυναίκες να ακολουθούν στο τέλος του κύκλου. Ο 

χορός έχει δύο μέρη (το πρώτο έχει 8 βήματα με λαβή των χεριών αγκαζέ, και το 

δεύτερο 5 με λαβή από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες). Την ονομασία του ο 

χορός την οφείλει είτε στο ό,τι οι χορευτές είναι πολύ κοντά (κλειστά) εξαιτίας της 

λαβής αγκαζέ, είτε στο ό,τι στο δεύτερο μέρος κλείνουν τους τα μέσα του κύκλου. 

Θεωρείται ο αντιπροσωπευτικότερος πασχαλιάτικος χορός και χορεύεται την Κυριακή 

του Πάσχα το απόγευμα στην πλατεία του χωριού, όπου γίνεται μεγάλο γλέντι και 

σέρνουν το χορό πρώτα οι γεροντότεροι. Τα μουσικά μέτρα είναι δύο (στο πρώτο μέρος 

είναι 3/4 και χορεύεται ως «Τσάμικος» και στο δεύτερο μέρος είναι 2/4 και χορεύεται 

σε 2σημο ρυθμό ως «Πωγωνίσιος.» (Διαμαντά, 1988, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 

1997: 342).    

 

https://www.youtube.com/watch?v=CLTBiJsi_Ac
https://www.youtube.com/watch?v=0FJzrlCvPgw
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Τάι- Τάι 

 

[«Τάι- Τάι»  (Σύλλογος Οξυωτών Νέας Αγχιάλου, 2012). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=9A5KOVK7NZE.] 

 

«Είναι τελετουργικός χορός Βυζαντινής προέλευσης και χορεύεται στο Αηδονοχώρι της 

Καρδίτσας. Χορεύεται την Τρίτη ημέρα της Διακαινησίμου από γυναίκες και άνδρες. Οι 

χορευτές σχηματίζουν δύο κύκλους με λαβή των χεριών από τις παλάμες. Οι χορευτές 

του εξωτερικού κύκλου περνούν τα χέρια πάνω από τα κεφάλια των αντιστοίχων του 

εσωτερικού, σχηματίζοντας έτσι έναν κύκλο. Ανήκει στην κατηγορία των διπλών χορών 

(Διαμαντά, 1988, στο Μαλκογιώργος, κ.ά.). Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη (στο 

πρώτο μέρος γίνονται 6 βήματα και στο δεύτερο μέρος, αφού ξαναγίνουν δύο κύκλοι, 

γίνονται 8 βήματα).Την ονομασία του ο χορός την πήρε από τα λόγια του τραγουδιού 

που το συνοδεύει, από τις επαναλαμβανόμενες συλλαβές των λέξεων «τ’ αϊνέβαινε». Το 

μουσικό μέτρο είναι 2/4.» (1997: 345). 

 

Καραμπατάκι 

 

[«Καραμπατάκι {Σύλλογος Αργιθεατών Καρδίτσας 6.1.2018}»  (Σύλλογος 

Αργιθεατών Καρδίτσας «Η Μέριμνα», 2018). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=mIoctnWcaQ8.] 

 

«Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στη Θεσσαλία και σε κάποιες περιοχές της 

Ηπείρου. Σύμφωνα με μία εκδοχή, το «καραμπατάκι» ήταν ένα πουλί που άλλαζε 

τόπους (αποδημητικό), γι’ αυτό και το «Καραμπατάκι» ήταν χορός των αγωγιατών 

(μεταφορείς τους εποχής) (Διαμαντά, 1988). Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες 

με λυγισμένους τους αγκώνες. Τα βήματα είναι 13 (ο χορός αρχίζει με το αριστερό 

πόδι) και το μουσικό μέτρο 7/8.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 347).   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9A5KOVK7NZE
https://www.youtube.com/watch?v=mIoctnWcaQ8
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Ρουγκατσιάρικος 

 

[«Ρουγκατσιάρικος- Πολιτιστικός Σύλλογος Τυρνάβου»  (16η Πανελλήνια Χορευτική 

Συνάντηση, 2018). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=h4vNs_S3d_E.] 

 

«Χορεύεται την ημέρα των Φώτων στην περιοχή Φαρσάλων, στο Πεδινό Καρδίτσας, 

στο Μαλαμάτι Καρδίτσας και στο Ζάρκο Τρικάλων, σε τοπικό έθιμο. 

(«Ρουγκατσιάρης» είναι αυτός που χλευάζει τους γύρω του. Φορά προβιές, έχει πολλά 

κουδούνια περασμένα σε ζώνη στη μέση του και άλλα μικρότερα στον ώμο του. Τα 

άτομα που ντύνονται με τέτοιο τρόπο σχηματίζουν μία παρέα και γυρίζουν από γειτονιά 

σε γειτονιά στο χωριό χορεύοντας το χορό αυτό, με ανταπόδοση φιλέματα και 

κεράσματα των νοικοκυρών.) (Διαμαντά, 1988, στο Μαλκογιώργος, κ.ά.). Ο χορός 

οφείλει την ονομασία του στους συντελεστές αυτού του χορού, τους 

«Ρουγκατσιάρηδες». Είναι πηδηχτός και γρήγορος χορός, με ύφος δυναμικό, εύθυμο 

και σατιρικό και χορεύεται ελεύθερα χωρίς λαβή. Τα βήματα είναι 6 και χορεύονται 

όπως τα 6 πρώτα βήματα του χορού «Καλαματιανός» με πήδημα στα βήματα 1 και 4. 

Το μουσικό μέτρο είναι 7/8.» (1997: 349).    

 

Καραγκούνα 

 

[«Δημοτικά Θεσσαλίας, 02, «Καραγκούνα»»  (ΝΕΤ- Στην Υγειά μας, 2009). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=IHlz_1dS7v0.] 

 

«Είναι αργός και μεγαλοπρεπής χορός των πλούσιων γυναικών από τον κάμπο της 

Θεσσαλίας. Σήμερα χορεύεται και από άνδρες, αλλά στα επίσημα χορευτικά 

παρουσιάζεται μόνο με γυναίκες. Το όνομά του ο χορός το πήρε από το θέμα του 

τραγουδιού από το οποίο συνοδεύεται «Άντε Καραγκούνα- Γκούνα Καραγκούνα». 

(«Καραγκούνηδες» είναι μία ράτσα κατοίκων της πεδινής κεντροδυτικής Θεσσαλίας.) 

Μία άλλη εκδοχή είναι ότι προήλθε από το «Καρά- Γκούνα», που σημαίνει «μαύρη 

γούνα». (Η στολή της «Καραγκούνας» είναι από τις ωραιότερες της Ελλάδας και κάνει 

το ύφος του χορού ακόμα πιο μεγαλοπρεπές.) Στη Θεσσαλία ξεκινούν συνήθως με τη 

«Σβαρνιάρα» ή τη «Χοντρή Καραγκούνα» όπως λέγεται, που χορεύεται με αργά βήματα 

συνέχεια προς τη φορά με τη συνοδεία του τραγουδιού «Καραγκούνα πάει στη βρύση». 

Αφού χορευτεί κάποιες φορές η «Χοντρή Καραγκούνα», αρχίζει ο χορός με τη συνοδεία 

του προαναφερθέντος τραγουδιού «Άντε Καραγκούνα- Γκούνα Καραγκούνα». Η λαβή 

https://www.youtube.com/watch?v=h4vNs_S3d_E
https://www.youtube.com/watch?v=IHlz_1dS7v0
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των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες ή με τα χέρια 

τεντωμένα κάτω. Ο χορός αποτελείται από τέσσερα μέρη (τρία μέρη των 8 βημάτων και 

δύο δωδεκάρια του χορού «Καλαματιανός». Τα μουσικά μέτρα είναι δύο (αργό και 

γρήγορο) από 2/4 το καθένα. Οι τρόποι με τους οποίους χορεύεται είναι πολλοί, αλλά 

συνήθως χορεύεται με τα βήματα του χορού «Πωγωνίσιος.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 

1997: 353).    

 

Πηλιορείτικος 

 

[«Πηλιορείτικος (Θεσσαλία)»  (Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς « Ο Μπάλλος», 

2016). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από:  

https://www.youtube.com/watch?v=O0cb9yUHGKM.] 

 

«Είναι ορεινός χορός της Θεσσαλίας που χορεύεται στο Πήλιο σε γρήγορο ρυθμό με 

πηδηχτά βήματα. (Έρχεται έτσι σε αντίθεση με το χορό «Καραγκούνα» που είναι 

πεδινός και χορεύεται αργά89.) Ο Πηλιορείτικος είναι μικτός χορός αλλά χορεύεται 

κυρίως από γυναίκες, με λαβή των χεριών από τις παλάμες. Οι χορευτές κάνουν 

διάφορους ελιγμούς και σχηματίζουν λαβύρινθο. Το μουσικό μέτρο είναι 2/4.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.: 358).    

 

Γεωργαλάκης 

 

[«Γεωργαλάκης- Αθλητικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πορταριάς «Το Ορμίνιον»  

(16η Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση, 2018). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από:  

https://www.youtube.com/watch?v=jSEfkT2oyrQ.] 

 

«Είναι μικτός κυκλικός χορός του Πηλίου με λαβή των χεριών από τους ώμους. Ο 

χορός έχει δύο μέρη [το πρώτο μέρος έχει 16 βήματα (ουσιαστικά 8 βήματα που 

επαναλαμβάνονται δύο φορές, από τα οποία 4 γίνονται προς τα δεξιά και άλλα 4 προς 

τα αριστερά) και το δεύτερο μέρος πάλι 16 (4*4) που ολοκληρώνονται σε 8 μουσικά 

μέτρα]. Το μουσικό μέτρο είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 360).    

 

                                                           
89 «Η μορφολογία του εδάφους παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του τοπικού χορού μίας περιοχής.» (1997: 

358).    

https://www.youtube.com/watch?v=O0cb9yUHGKM
https://www.youtube.com/watch?v=jSEfkT2oyrQ
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 

 

 

Εικόνα 16            Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Αθλητικού/ Πολιτιστικού Συλλόγου "Ηρακλής" 9/1/2016. 
Χοροί Ιονίου.90 

 

Αη- Γιώργης 

 

[«Αϊ- Γιώργης, Κέρκυρα (Χοροστάσι)»  (Χοροστάσι, 2013). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=9HfqvkVk-YM.] 

 

«Χορεύεται στην Κέρκυρα με τη συνοδεία του τραγουδιού «Κάτω στον Άη- Γιώργη στο 

κρύο το νερό σκότωσαν το Γιάννη…», από το οποίο πήρε και την ονομασία του. 

Γυναικείος χορός που οι χορεύτριες κρατούν μεγάλα μαντίλια μπροστά τους από τις δύο 

                                                           
90 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=fpXSXIG7DMGKapbFo
_AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B
F%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF
%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%
BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%C
F%85&gs_l=img.3...514537.517725..518038...0.0..1.285.2142.0j10j2......0....1..gwswizimg.......0i24j0i3
0.aCjRIlAHgNo#imgrc=b3VmhKzuksU22M:. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9HfqvkVk-YM
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=fpXSXIG7DMGKapbFo_AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...514537.517725..518038...0.0..1.285.2142.0j10j2......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.aCjRIlAHgNo#imgrc=b3VmhKzuksU22M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=fpXSXIG7DMGKapbFo_AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...514537.517725..518038...0.0..1.285.2142.0j10j2......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.aCjRIlAHgNo#imgrc=b3VmhKzuksU22M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=fpXSXIG7DMGKapbFo_AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...514537.517725..518038...0.0..1.285.2142.0j10j2......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.aCjRIlAHgNo#imgrc=b3VmhKzuksU22M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=fpXSXIG7DMGKapbFo_AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...514537.517725..518038...0.0..1.285.2142.0j10j2......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.aCjRIlAHgNo#imgrc=b3VmhKzuksU22M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=fpXSXIG7DMGKapbFo_AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...514537.517725..518038...0.0..1.285.2142.0j10j2......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.aCjRIlAHgNo#imgrc=b3VmhKzuksU22M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=fpXSXIG7DMGKapbFo_AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...514537.517725..518038...0.0..1.285.2142.0j10j2......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.aCjRIlAHgNo#imgrc=b3VmhKzuksU22M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=fpXSXIG7DMGKapbFo_AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...514537.517725..518038...0.0..1.285.2142.0j10j2......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.aCjRIlAHgNo#imgrc=b3VmhKzuksU22M:
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άκρες, τεντωμένα, και συγχρόνως είναι πιασμένες μεταξύ τους με λαβή από τις παλάμες 

τεντωμένα κάτω. Τα βήματα είναι 10 και το μουσικό μέτρο 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., 

κ.ά., 1997: 370).   

 

Κορακιανίτικος 

 

[«Λύκειο Ελληνίδων Κέρκυρας, Κορακιανίτικος, 31 Ιουλίου 2014»  («Λευκή Νύχτα» 

Εμπορικού Συλλόγου, 2014). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ991i3KJrw.] 

 

«Είναι γυναικείος χορός που χορεύεται στην Κέρκυρα. Αποτελείται από δύο μέρη (το 

πρώτο χορεύεται με λαβή των χεριών από τις παλάμες τεντωμένα κάτω και το δεύτερο 

με λαβή από τους ώμους). Τα βήματα είναι 8 για κάθε μέρος (16 συνολικά)-4 προς τα 

δεξιά και άλλα 4 προς τα αριστερά- και το μουσικό μέτρο 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., 

κ.ά., 1997: 371).    

 

Θιακός 

 

[«Θιακός Λευκάδας»  (Χορευτικό Δήμου Νίκαιας, 2010). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=2AZpQT3N_FU.] 

 

«Χορεύεται στη Λευκάδα από άντρες και γυναίκες με λαβή των χεριών από τις παλάμες 

τεντωμένα κάτω. Την ονομασία του την οφείλει στην «Ιθάκη», το «Ομηρικό Θιάκι». Ο 

χορός έχει δύο μέρη που εκτελούνται εναλλάξ (το αργό, που έχει 12 βήματα και 

εκτελείται 4 φορές, και το γρήγορο, που έχει 6 βήματα και εκτελείται 8 φορές). Το 

μουσικό μέτρο είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 372).    

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ991i3KJrw
https://www.youtube.com/watch?v=2AZpQT3N_FU
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Συρτός Κεφαλονιάς 

 

[«Διβαράτικος Συρτός ή Γυρουζάτο, Κεφαλονιά (Χοροστάσι)»  (Χοροστάσι, 2013). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=IZPCayWMkHM.] 

 

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

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

έχει 12 βήματα και μουσικό μέτρο ¾.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 374).    

 

Μπάλος Κεφαλονιάς 

 

[«Σαν τον Μπάλο του Δειλήνη δε χορεύει άλλο σαΐνι»- Χορός στα Διλινάτα 

Κεφαλονιάς»  (Εξωραϊστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Διλινάτων Κεφαλονιάς, 

2017). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=EmOQsRFHywI.] 

 

«Χορεύεται στην Κεφαλονιά από γυναίκες και άνδρες. Οι χορευτές χορεύουν σε κύκλο 

πιασμένοι εναλλάξ (σε αντίθεση με τους «Μπάλους»  των νησιών του Αιγαίου που 

χορεύονται αντικριστά σε ζευγάρια). Τα βήματα είναι όμοια με τα αντίστοιχα του χορού 

«Συρτός Κεφαλονιάς». Το πρώτο, ή και περισσότερα ζευγάρια, στη διάρκεια του χορού 

αποχωρίζονται και εκτελούν διάφορες φιγούρες (ψαλιδάκια, σταυρωτά βήματα, 

στροφές κ.λ.π.), χορεύοντας ελεύθερα πάνω στο ρυθμό, αντικριστά. Το μουσικό μέτρο 

είναι 2/4.»  (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 375).    

 

Μέρμηγκας Κεφαλονιάς 

 

[«Μέρμηγκας ή Κουτσός, Κεφαλονιά (Χοροστάσι)»  (Χοροστάσι, 2013). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=9AgmBzsgXHI.] 

 

«Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στην Κεφαλονιά. Το όνομά του το οφείλει στο 

ομώνυμο τραγούδι από το οποίο συνοδεύεται. Η λαβή των χεριών είναι από τις 

παλάμες τεντωμένα κάτω. Οι χορευτές σχηματίζουν δύο κύκλους (στον εσωτερικό 

https://www.youtube.com/watch?v=IZPCayWMkHM
https://www.youtube.com/watch?v=EmOQsRFHywI
https://www.youtube.com/watch?v=9AgmBzsgXHI
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τοποθετούνται οι γυναίκες και στον εξωτερικό οι άνδρες) και εκτελούν το χορό σε δύο 

μέρη. Στο πρώτο μέρος οι άνδρες πιάνουν τα χέρια τους πάνω από τα κεφάλια των 

γυναικών που βρίσκονται στα κενά μπροστά σχηματίζοντας ένα κύκλο, και εκτελούν 6 

βήματα επαναλαμβανόμενα πέντε φορές (όμοια με το χορό «Συρτός στα Τρία»). Στο 

δεύτερο μέρος περνούν οι άντρες τα χέρια τους πάνω από τα κεφάλια των γυναικών 

σχηματίζοντας δύο κύκλους, και εκτελούν επτά βήματα επαναλαμβανόμενα πάλι πέντε 

φορές. Το μουσικό μέτρο είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 376).    

 

Κερκυραϊκός (Ρούγα) 

 

[«Ρούγα Κερκυραϊκός- Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σινίων Κέρκυρας»  (13η 

Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση, 2015). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=2D_wZqu7mTk.] 

 

«Χορεύεται από γυναίκες σε κύκλο, με λαβή των χεριών από τις παλάμες με έναν άνδρα 

μπροστά ή και δεύτερο πίσω. Οι γυναίκες χορεύουν τα βασικά βήματα, ενώ οι άνδρες 

εκτελούν διάφορες φιγούρες (στροφές, πηδήματα, καθίσματα). Επίσης ο χορός 

χορεύεται και από ζευγάρια με μέτωπο προς τη φορά του χορού και πιασμένοι από τα 

δάκτυλα με λυγισμένους τους αγκώνες και το ελεύθερο χέρι στη μεσολαβή. (Σύμφωνα 

με την παράδοση, ο χορός πρωτοχορεύτηκε από τον Οδυσσέα στο νησί των Φαιάκων –

σημερινή Κέρκυρα- με την κόρη του βασιλιά Αλκίνοου, Ναυσικά, και τις υπόλοιπες 

κοπέλες της αυλής κατά το γλέντι που έγινε προς τιμήν του «ξένου».) Ο χορός είναι 

γνωστός και σαν «Ρούγα», από τα στενά σοκάκια της Κέρκυρας που λέγονται 

«Ρούγες», αλλά και από τα λόγια του τραγουδιού που το συνοδεύει «Δω σ’ αυτή τη 

γειτονιά στην παραπάνω ρούγα…». Έχει 12 βήματα (τα 7 γίνονται προς τη φορά του 

κύκλου και τα υπόλοιπα 5 αντίθετα), τα οποία μετρώνται όπως και στο χορό 

«Καλαματιανό», και μουσικό μέτρο 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 378).    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2D_wZqu7mTk
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Μπάλος Λευκάδας 

 

[«21ο Φολκλορικό Φεστιβάλ Λαοδάμα Κέρκυρας, Χορευτικό Αρίλλα- Μπάλος 

Λευκάδας, 24/03/2018»  (Χορευτικός Όμιλος Λαοδάμας Κέρκυρας, 2018). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=O3KNtU9hMxM.] 

 

«Χορεύεται στη Λευκάδα από άνδρες και γυναίκες. Η λαβή των χεριών είναι από τις 

παλάμες με τεντωμένους τους αγκώνες. Ο χορός έχει δύο μουσικά μέτρα και κατ’ 

επέκταση δύο μέρη (4/8 στο πρώτο μέρος και 7/8 στο δεύτερο).» (Μαλκογιώργος, Α., 

κ.ά., 1997: 381).    

 

Μηλιά 

 

[«Μηλιά Λευκάδα»  (Τσιακούλιας, Τ., 2018). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=EQOiCxJy7Ro.] 

 

«Χορός από τη Λευκάδα που χορεύεται από γυναίκες και άνδρες. Έχει δύο μέρη (το 

αργό, που η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες και 

αποτελείται από τρία μέρη που το καθένα έχει 6 βήματα,  και το γρήγορο που χορεύεται 

ελεύθερα). Το μουσικό μέτρο στα πρώτα τρία μέρη είναι 4/4 και στο τέταρτο 7/8 

(Περιστέρης, 1987, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.). Αναφορικά με τα χέρια, οι άνδρες τα 

έχουν πίσω από τη μέση και οι γυναίκες στη μεσολαβή.» (1997: 382).    

 

Μπαρμπούνι 

 

«Χορός από τη Λευκάδα που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες, με λαβή από τις 

παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες.» Έχει δύο μέρη που εναλλάσσονται μεταξύ τους 

(το αργό, με το οποίο ξεκινά ο χορός και που περιλαμβάνει 8 βήματα 

επαναλαμβανόμενα κατά τέσσερις φορές, και συνεχίζει το γρήγορο, που περιλαμβάνει 

12 βήματα- τα αντίστοιχα του χορού «Καλαματιανός»- επαναλαμβανόμενα και αυτά 

κατά τέσσερις φορές. Τα μουσικά μέτρα είναι δύο (4/4 για το πρώτο μέρος και 7/8 για 

το δεύτερο).» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 385).    

 

https://www.youtube.com/watch?v=O3KNtU9hMxM
https://www.youtube.com/watch?v=EQOiCxJy7Ro
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

 

 Εικόνα 17                                                           Σύμη: Η Νύφη του Αιγαίου.91 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=hZfSXKDzGqiXlwShlrC
YBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF
%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE
%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%
BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%
CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...445867.450063..450960...0.0..0.218.1596.3j9j1......0....1..gws-
wiz-img.......0i24j0i30.X--OyMGZong#imgrc=TVOt2pNQ1D2m5M:. 
 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=hZfSXKDzGqiXlwShlrCYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...445867.450063..450960...0.0..0.218.1596.3j9j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.X--OyMGZong#imgrc=TVOt2pNQ1D2m5M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=hZfSXKDzGqiXlwShlrCYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...445867.450063..450960...0.0..0.218.1596.3j9j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.X--OyMGZong#imgrc=TVOt2pNQ1D2m5M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=hZfSXKDzGqiXlwShlrCYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...445867.450063..450960...0.0..0.218.1596.3j9j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.X--OyMGZong#imgrc=TVOt2pNQ1D2m5M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=hZfSXKDzGqiXlwShlrCYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...445867.450063..450960...0.0..0.218.1596.3j9j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.X--OyMGZong#imgrc=TVOt2pNQ1D2m5M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=hZfSXKDzGqiXlwShlrCYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...445867.450063..450960...0.0..0.218.1596.3j9j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.X--OyMGZong#imgrc=TVOt2pNQ1D2m5M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=hZfSXKDzGqiXlwShlrCYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...445867.450063..450960...0.0..0.218.1596.3j9j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.X--OyMGZong#imgrc=TVOt2pNQ1D2m5M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=hZfSXKDzGqiXlwShlrCYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...445867.450063..450960...0.0..0.218.1596.3j9j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.X--OyMGZong#imgrc=TVOt2pNQ1D2m5M:
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Συρτός Ρόδου (Πηδηχτός Ρόδου) 

 

[«Πηδηχτός Ρόδου»  (Ελληνική Παράδοση, 2013). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=ojzfeqSIdbQ.] 

 

«Είναι Δωδεκανησιακός χορός που χορεύεται κυρίως στη Ρόδο από άνδρες και 

γυναίκες. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τεντωμένους τους αγκώνες ή τα 

χέρια τεντωμένα κάτω και χορεύεται με τη συνοδεία του τραγουδιού «Μισεύω και τα 

μάτια μου». Έχει 11 βήματα (που μετρώνται στο ρυθμό του χορού «Καλαματιανός») 

και μουσικό μέτρο 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 388).    

 

Σηλυβριανός Συρτός 

 

[«Σηλυβριανός (Συρτός)- [Πλωμάρι Λέσβου]»  (ΕΡΤ3- Ο Τόπος και το Τραγούδι του, 

2016). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=VGd12M5XRM.] 

 

«Χορός που οφείλει την ονομασία του στην περιοχή «Σηλυβρία» του Εύξεινου Πόντου. 

Χορεύεται στα νησιά του Αιγαίου από γυναίκες και άνδρες (εναλλάξ, με τον 

«καβαλιέρο» πάντα μπροστά) και συνδέεται πολύ συχνά με το χορό «Μπάλο» (γι’ αυτό 

πριν το Μπάλο χορεύεται ο Σηλυβριανός Συρτός). Η λαβή των χεριών είναι από τις 

παλάμες και τα βήματα μετρούνται σε 6άρια,  με ρυθμό «Καλαματιανού». Στηρίζεται 

στην «Προμενάντ Βαλς (αλλαγές βήματος)» και χωρίζεται σε 4 βήματα. Το μουσικό 

μέτρο είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 390).    

 

Μπάλος 

 

[«Μπάλος Νάξου- Δόρα Στράτου 2013» (Σχολή Δόρα Στράτου, 2013). Ανακτήθηκε 6 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=zuz0Yp-9yVg.] 

 

«Υπάρχουν πολλοί χοροί με το όνομα «Μπάλος», αλλά σχεδόν όλοι έχουν τα ίδια συρτά 

και στρωτά χαρακτηριστικά βήματα. Είναι χαρούμενος ερωτικός χορός που χορεύεται 

σε ζευγάρια, στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Σχετικά με τη λαβή, το δεξί χέρι του 

https://www.youtube.com/watch?v=ojzfeqSIdbQ
https://www.youtube.com/watch?v=VGd12M5XRM
https://www.youtube.com/watch?v=zuz0Yp-9yVg
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«καβαλιέρου (άνδρα)» και το αριστερό τοης «ντάμας (γυναίκας)» είναι στην «πρόταση» 

ελαφρά λυγισμένα στον αγκώνα, ενώ τα άλλα χέρια βρίσκονται στη μέση (για τον 

«καβαλιέρο) και στη μεσολαβή (για την «ντάμα»)-στη διάρκεια του χορού οι χορευτές 

αφήνουν τη λαβή μεταξύ τους-. Ο καβαλιέρος προσπαθεί με χαμόγελο και διάφορες 

φιγούρες να εκφράσει την ερωτική του διάθεση, ενώ αυτή με χάρη και κάποια 

φιλαρέσκεια του ξεφεύγει. Ο χορός έχει τα ίδια βήματα με τα αντίστοιχα του χορού 

«Σηλυβριανός» (βήματα μπροστά, βήματα μπροστά- πίσω, σταυρωτά, ψαλιδάκι) και 

κάθε ζευγάρι κάνει όποια φιγούρα θέλει, εκτός αν για λόγους εντυπωσιασμού εκτελούν 

όλα τα ζευγάρια τις ίδιες φιγούρες. Το μουσικό μέτρο είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., 

κ.ά., 1997: 394).    

 

Σούστα Ρόδου (Δωδεκανησιακή Σούστα) 

 

[«Σούστα Ρόδου» (Λύκειο Ελληνίδων Ρόδου «Εργάνη Αθηνά», 2011). Ανακτήθηκε 6 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=gotAVHQQoJY.] 

 

«Χορεύεται από γυναίκες και άνδρες σε όλα τα Δωδεκάνησα αλλά κυρίως στην περιοχή 

της Ρόδου. Την ονομασία του την οφείλει στα μικρά «Σουσταριστά» βήματα που 

χαρακτηρίζουν το χορό. Έχει 6 βήματα, δύο μέρη (αργό και γρήγορο) και μουσικό 

μέτρο 2/4. Συχνά συνοδεύεται από το τραγούδι «Πέρα στον πέρα Κάμπο». Η λαβή των 

χεριών γίνεται σταυρωτά (το δεξί χέρι του χορευτή κάτω από το αριστερό του 

προηγούμενου).» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 396).    

 

Ικαριώτικος 

 

[«Παλαιός Ικαριώτικος- Ικαρία» (Σύλλογος Πελοποννησίων- Μελισσίων Δήμου 

Πεντέλης», 2013). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=wTvVOcPJ5SM.] 

 

     «Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στην περιοχή της Ικαρίας, όπου οφείλει και το 

όνομά του. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες τεντωμένα κάτω. Ο χορός έχει 

δύο μέρη (το πρώτο έχει 8 βήματα- 4 δεξιά και άλλα 4 αριστερά-, που 

επαναλαμβάνονται δύο φορές, ενώ το πρώτο έχει 12 βήματα προς το κέντρο του κύκλου 

αρχίζοντας με το δεξί πόδι, και άλλα 12 προς τα πίσω αρχίζοντας με το αριστερό- που 

επαναλαμβάνονται και αυτά από δύο φορές-). Χορεύεται με 9 βήματα που γίνονται 

https://www.youtube.com/watch?v=gotAVHQQoJY
https://www.youtube.com/watch?v=wTvVOcPJ5SM
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συνέχεια προς τη φορά, αλλά με διαφορετική μουσική και τραγούδι. Το μουσικό του 

μέτρο είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 399).    

 

Τσιριγώτικος 

 

[«Κυθηραϊκός ή Τσιριγώτικος- Κύθηρα Χοροστάσι» (Χοροστάσι, 2016). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=bcwLbnR-G74.] 

 

«Χορεύεται στην περιοχή των Κυθήρων, που παλαιότερα λεγόταν «Τσιρίγο», από όπου 

πήρε και την ονομασία του. Συναντάται και με το όνομα «Μπουρδάρικος», από τη λέξη 

«Μπούρδα» (βράκα που φορούν οι άνδρες. (Μπίκος, 1969, στο Μαλκογιώργος, Α., 

κ.ά.). Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες με λαβή των χεριών από τους ώμους ή από 

τις παλάμες με τα χέρια λυγισμένα τους αγκώνες. Έχει 6 πηδηχτά βήματα, πάνω στα 

οποία γίνονται διάφορες φιγούρες και μουσικό μέτρο 2/4. Χορεύεται με τη συνοδεία του 

τραγουδιού: «Στην άκρη στον Κάβο Μαληά,         πιο πάνω από την Κρήτη.         Εις το 

Τσιρίγο τ’ όμορφο,         γεννήθη η Αφροδίτη…». (1997: 403).    

 

Γιαρ- Γιαρ 

 

[«Γιαρ Γιαρ Σαμοθράκης- Παράσταση μαθητών- Δόρα στράτου 2010» (Συγκρότημα 

Δόρας Στράτου, 2016). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=-qoIE7s2y6M.] 

 

«Είναι χορός της Σαμοθράκης, που χορεύεται από γυναίκες και άνδρες σε κύκλο, με 

λαβή των χεριών από τις παλάμες και τεντωμένους τους αγκώνες. Χορεύεται υπό τη 

συνοδεία των τραγουδιών: «Γιάρ- Γιάρ»- από όπου πήρε την ονομασία του- και «Σαν 

βγάλει η λυγαριά κρασί» (Παπαχρήστος, 1972). Έχει 12 βήματα, που χωρίζονται σε 

δύο μέρη, και μουσικό μέτρο 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 406).  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bcwLbnR-G74
https://www.youtube.com/watch?v=-qoIE7s2y6M
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Κεχαγιάδικος Λήμνου 

 

[«Τσαχαγιάδικος, Λήμνος (Χοροστάσι)» (Χοροστάσι, 2013). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=6q6W90N50jk.] 

 

«Ανδρικός ζωηρός χορός της περιοχής Λήμνος. Οι χορευτές χορεύουν σε ανοικτό 

κύκλο με μέτωπο προς τη φορά του, χωρίς κάποια λαβή μεταξύ τους. Τα χέρια 

βρίσκονται σε ελαφριά κάμψη ανοιχτά, με ενωμένους τους αντίχειρες και τους μέσους 

δακτύλους, ούτως ώστε να «κροταλίζουν» σε όλη τη διάρκεια του χορού 

χαρακτηριστικά.» Οι κινήσεις/ βήματα είναι 6 και το μουσικό μέτρο 7/8. Αποτελείται 

από δύο μέρη (το πρώτο μέρος χορεύεται κυκλικά και τα βήματα επαναλαμβάνονται 5 

φορές, ενώ το δεύτερο χορεύεται ελεύθερα εμπρός- πίσω και τα παραπάνω βήματα 

επαναλαμβάνονται 4 φορές). Ο χορός πήρε το όνομά του από το τραγούδι που το 

συνοδεύει «Βρε Κεχαγιά, βρε Κεχαγιά περήφανε με τις πλατιές λαγάρες». 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 408).    

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6q6W90N50jk
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                       Εικόνα 18                 Παραδοσιακοί Χοροί- Διακοπές στην Κρήτη- Κρητικόπουλο.92 

 

Συρτός Κρήτης (Χανιώτικος) 

 

[«Κρήτη- Συρτός Χανιώτικος» (Χορευτικός Τομέας Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, 2010). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=kx7kmDZta1E.] 

 

«Κυκλικός χορός που χορεύεται σε όλη την Κρήτη, κυρίως στην περιοχή των Χανίων, 

από όπου πήρε και την ονομασία: «Χανιώτικος». Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες 

με λαβή των χεριών από τις παλάμες και λυγισμένους τους αγκώνες. Τα βήματα είναι 

12 (μετρούνται ανά 3 σε ρυθμό του χορού «Καλαματιανός») και το μουσικό μέτρο 2/4.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 412).        

Πεντοζάλης (Πεντοζάλι) 

 

                                                           
92  Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=lzLVXLimNY26kwWnx
pewDw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE
%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%
CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B
7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1161851.1165608..1165920...0.0..0.117.1307.0j12......0....1..gws-wiz-
img.......0i30.T8NWqLqHP_w#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kx7kmDZta1E
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=lzLVXLimNY26kwWnxpewDw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1161851.1165608..1165920...0.0..0.117.1307.0j12......0....1..gws-wiz-img.......0i30.T8NWqLqHP_w#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=lzLVXLimNY26kwWnxpewDw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1161851.1165608..1165920...0.0..0.117.1307.0j12......0....1..gws-wiz-img.......0i30.T8NWqLqHP_w#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=lzLVXLimNY26kwWnxpewDw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1161851.1165608..1165920...0.0..0.117.1307.0j12......0....1..gws-wiz-img.......0i30.T8NWqLqHP_w#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=lzLVXLimNY26kwWnxpewDw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1161851.1165608..1165920...0.0..0.117.1307.0j12......0....1..gws-wiz-img.......0i30.T8NWqLqHP_w#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=lzLVXLimNY26kwWnxpewDw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1161851.1165608..1165920...0.0..0.117.1307.0j12......0....1..gws-wiz-img.......0i30.T8NWqLqHP_w#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=lzLVXLimNY26kwWnxpewDw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1161851.1165608..1165920...0.0..0.117.1307.0j12......0....1..gws-wiz-img.......0i30.T8NWqLqHP_w#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=lzLVXLimNY26kwWnxpewDw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1161851.1165608..1165920...0.0..0.117.1307.0j12......0....1..gws-wiz-img.......0i30.T8NWqLqHP_w#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
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[«Σαν θες να μάθεις»- Κουρήτες- Πεντοζάλι-Μαρτσάκης Σκορδαλός» (ΕΤ1- «Ήθος 

Αρμονιών, Γένων και Ρυθμών: Μουσική Παράδοση με τον Γιώργο Μυλωνά», 2013). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=UYZMrFWnMes.] 

 

«Γρήγορος πηδηχτός χορός με εντυπωσιακές φιγούρες, και χορεύεται σε όλη την Κρήτη 

από άνδρες και γυναίκες με λαβή των χεριών από τους ώμους. Στα κρητικά «Ζάλα» 

σημαίνει βήματα και η ονομασία του χορού προέκυψε από το «πέντε Ζάλα», επειδή ο 

χορός έχει 5 βήματα, όπως το μετρούν οι Κρητικοί (Δήμας, 1981, στο Μαλκογιώργος, 

κ.ά.). Ο χορός έχει δύο μέρη (αρχίζει με το αργό- ονομάζεται «κοντυλιές»-, που 

αποτελείται από 6-8 βήματα, και συνεχίζει με το γρήγορο μέρος, που έχει 8 βήματα) και 

δύο μουσικά μέτρα για το καθένα (4/4 για το αργό και 2/4 για το γρήγορο). Ο χορός 

αρχίζει είτε με το δεξί, είτε με το αριστερό πόδι, και εκτελούνται τα ίδια βήματα, αλλά 

με διαφορετική σειρά αρίθμησης. Το μέτωπο του χορού είναι πάντα προς το κέντρο του 

κύκλου.» (1997: 415).    

 

Καστρινός (Μαλεβυζιώτικος) 

 

[«Πάσχα στα Χανιά- Καστρινός Μαλεβυζιώτης» (Σχολές Μαυρόκωστα, 2019). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=0Q9LU_hJaHg.] 

 

«Αντιπροσωπευτικός χορός της Κρήτης, που χορεύεται σε όλο το νησί από γυναίκες και 

άνδρες, κυρίως στην περιοχή του Ηρακλείου, που λεγόταν παλιότερα «Κάστρο», γι’ 

αυτό ο χορός ονομάζεται «Καστρινός» (όπως και «Μαλεβυζιώτικος» από την 

περιφέρεια της «Μαλεβυζίας». Χορεύεται στα δάκτυλα των ποδιών με γρήγορα και 

πηδηχτά βήματα, με λαβή των χεριών από τις παλάμες και λυγισμένους τους αγκώνες. 

Τα βήματα είναι 16 και εκτελούνται με τρεις τρόπους (είτε 8 προς τα δεξιά, αρχίζοντας 

με το δεξί πόδι και άλλα 8 προς τα αριστερά, ξεκινώντας με το αριστερό, είτε γίνονται 8 

βήματα μπροστά, προς το κέντρο, και 8 προς τα πίσω, είτε επί τόπου, όταν ο 

«πρωτοχορευτής» εκτελεί διάφορες φιγούρες (στροφές, πηδήματα, ψαλίδια). Το 

μουσικό μέτρο είναι 2/4.»  (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 420).    

 

 

 

Σούστα Κρήτης 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYZMrFWnMes
https://www.youtube.com/watch?v=0Q9LU_hJaHg
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[«Μιχάλης Καλλέργης- Σούστα» (ΝΕΤ- Στην Υγειά μας, 2010). Ανακτήθηκε 6 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=P1A7o-0PTfA.] 

 

     «Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες, αντικριστά σε ζευγάρια, σε όλη την Κρήτη. Την 

ονομασία του την πήρε από το «σουστάρισμα» των ποδιών που κάνουν οι χορευτές 

κατά την εκτέλεση των βημάτων. Αρχίζει σε κύκλο με λαβή των χεριών από τις παλάμες 

και λυγισμένα στους αγκώνες και συνεχίζει με το σχηματισμό ζευγαριών αντικριστά, με 

τα χέρια οι γυναίκες στη μεσολαβή και οι άνδρες να τα κουνούν ελεύθερα. Ο χορός 

αποτελείται από 6 βήματα, που μετρώνται είτε όπως τα αντίστοιχα στο χορό 

«Καλαματιανό» (1-2,3-4-5, 5-6, είτε σε 3άρια που αρχίζουν ένα με δεξί πόδι και ένα με 

αριστερό. Το μουσικό μέτρο του χορού είναι 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 

423).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P1A7o-0PTfA
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΠΟΝΤΟΥ 

 

 

 

Εικόνα 19                             Παραδοσιακά Τραγούδια Πόντου- Επιστροφή στην Παράδοση.93 

 

Οι χοροί του Πόντου, όπως και όλα τα έθιμα της περιοχής, διατηρούν τη «σύνδεσή» 

τους με το «αρχαιοελληνικό πνεύμα» (π.χ. «Διονυσιακό στοιχείο»), και ταυτοχρόνως 

παρουσιάζουν «επιρροές» από το «βυζαντινό πολιτισμό». Στους χορούς αυτούς 

κυρίαρχα συστατικά είναι το «ηρωικό στοιχείο με πολεμικές αναδρομές, η ταχύτητα, η 

πολυπλοκότητα, ο ζωηρός ρυθμός, η ιδιόμορφη χορευτική κίνηση και η ποικιλία». 

(Τόσκα, Κ., Σ., 1999). 

 

 

 

                                                           
93 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=JzfVXMGAHc2HwPAP
9Mmx2AI&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%
CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%
BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA
%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE
%BF%CF%85&gs_l=img.3...286833.289789..290112...0.0..0.129.1203.8j4......0....1..gws-wiz-
img.......0i24j0i30.belsUvLBzyM#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:. 
  

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=JzfVXMGAHc2HwPAP9Mmx2AI&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...286833.289789..290112...0.0..0.129.1203.8j4......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.belsUvLBzyM#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=JzfVXMGAHc2HwPAP9Mmx2AI&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...286833.289789..290112...0.0..0.129.1203.8j4......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.belsUvLBzyM#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=JzfVXMGAHc2HwPAP9Mmx2AI&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...286833.289789..290112...0.0..0.129.1203.8j4......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.belsUvLBzyM#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=JzfVXMGAHc2HwPAP9Mmx2AI&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...286833.289789..290112...0.0..0.129.1203.8j4......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.belsUvLBzyM#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=JzfVXMGAHc2HwPAP9Mmx2AI&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...286833.289789..290112...0.0..0.129.1203.8j4......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.belsUvLBzyM#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=JzfVXMGAHc2HwPAP9Mmx2AI&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...286833.289789..290112...0.0..0.129.1203.8j4......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.belsUvLBzyM#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=JzfVXMGAHc2HwPAP9Mmx2AI&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...286833.289789..290112...0.0..0.129.1203.8j4......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.belsUvLBzyM#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
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Τικ (Διπλό) 

 

[«Τικ Διπλό- Καλόν Κορίτσ’- Νομός Κοζάνης (Χοροστάσι)» (Χοροστάσι, 2011). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=9AKml87S8k8.] 

 

«Πολύ γνωστός Ποντιακός χορός που χορεύεται από όλους τους Πόντιους, άνδρες και 

γυναίκες. Το όνομά του το οφείλει στο «σπάσιμο» (λύγισμα) στο γόνατο που γίνεται 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του («Τικ σο γόνατον»). Ο χορός έχει 10 βήματα και 

μουσικό μέτρο 2/4. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους τους 

αγκώνες, και αναφορικά με την απόσταση των χορευτών, είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. 

Επίσης, υπάρχει και ο χορός «Τικ (Μονό) με 6 βήματα.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 

1997: 428).  

 

Κότσαρι 

 

[«Κότσαρι- Νομός Κοζάνης (Χοροστάσι- «Αλέξανδρος»)» (Χοροστάσι, 2011). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=f0JC_D2Gqk4.] 

 

«Χορεύεται από όλους τους Ποντίους, γυναίκες και άνδρες, με λαβή από τους ώμους. 

Χορευόταν στην περιοχή «Καρς», που βρίσκεται κοντά στον Καύκασο της Ρωσίας. Την 

ονομασία του την πήρε είτε από τη λέξη «κοτς», που στο ποντιακό ιδίωμα σημαίνει 

«φτέρνα» είτε από τη λέξη «κος», που στα ποντιακά ερμηνεύεται ως «τράγος» (ιερό 

ζώο τους Διονυσιακής λατρείας). Ακόμη, είναι πολύ έντονο το «σπάσιμο- λύγισμα» στο 

γόνατο, Τα βήματα είναι 8 και το μουσικό μέτρο 2/4.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 

432). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9AKml87S8k8
https://www.youtube.com/watch?v=f0JC_D2Gqk4
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Ομάλ (Τραπεζούντας) 

 

[«Πόντος- Ομάλ- Ούτσαϊ»)» (Χορευτικός Τομέας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

2010). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=RA760SLAYEA.] 

 

«Χορεύεται από όλους τους Ποντίους, άνδρες και γυναίκες με λαβή των χεριών από τις 

παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες και κατάγεται από την περιοχή της 

«Τραπεζούντας». Έχει 12 βήματα (που χωρίζονται σε τρία μέρη, με 4 βήματα το 

καθένα) και μουσικό μέτρο 9/8.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 434). 

 

Εμπροπίς ή Κοτσιχτόν Ομάλ (Κερασούντας) 

 

[«Εμπροπίς- Από το Σύλλογο Ποντίων Δάφνης- 20 Δεκεμβρίου 2018» (Σύλλογος 

Ποντίων Δάφνης, 2018). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=CnmyX6IBxoM.] 

 

«Χορός της περιοχής Κερασούντας που χορεύεται από όλους τους Ποντίους, γυναίκες 

και άνδρες, με λαβή των χεριών από τις παλάμες και τεντωμένους τους αγκώνες. 

Επίσης, ονομάζεται και «Λάχανα», από τον τίτλο του τραγουδιού που το συνοδεύει: 

«Λάχανα πουλίμ λάχανα». Ο χορός έχει 6 βήματα, όμοια με τα 6 πρώτα αντίστοιχα του 

χορού «Καλαματιανός», αλλά με πήδημα στα βήματα 1 και 4, και μουσικό μέτρο 9/8. 

Οι χορευτές έχουν σε μερικά 6άρια ψηλά τα χέρια τους με λυγισμένους τους αγκώνες, 

και σε κάποια άλλα τα χέρια τους χαμηλά με τεντωμένους τους αγκώνες.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 436). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RA760SLAYEA
https://www.youtube.com/watch?v=CnmyX6IBxoM
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Κοτς 

 

[«Κοτς Σαμψούντα- Σύλλογος Ποντίων Κορδελίου 2» (Σύλλογος Ποντίων 

Κορδελίου, 2013). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs0A6ELlJ7M.] 

 

«Χορός από την περιοχή «Τραπεζούντα» του Πόντου. Χορεύεται από άνδρες και 

γυναίκες με λαβή των χεριών από τις παλάμες. Την ονομασία του την οφείλει στα 

χτυπήματα που γίνονται με τη φτέρνα («κοτς») στο έδαφος κατά την εκτέλεσή του. Τα 

βήματα είναι 8 (εκτελούνται με το χαρακτηριστικό «τρέμουλο» των ποντιακών χορών) 

και το μουσικό μέτρο 2/4.» (Κουτσογιαννόπουλος, 1966, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 

1997: σ. 437). 

 

Τρυγώνα 

 

[«Τρυγόνα Τραπεζούντας- Ματσούκας» (5ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα «Εν 

αρμονία χορεύουσιν», 2017). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kfxx7JolA.] 

 

«Προέρχεται από την περιοχή της Τραπεζούντας του Πόντου. Χορεύεται από γυναίκες 

και άνδρες με λαβή των χεριών από τις παλάμες τεντωμένα κάτω. Το μουσικό μέτρο 

είναι 2/4 και τα βήματα 8 (Κουτσογιαννόπουλος, 1966, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.). 

Στα πρώτα 4 βήματα η μετακίνηση είναι προς τα αριστερά, τα χέρια είναι είτε 

λυγισμένα στους αγκώνες, είτε τεντωμένα στη «λοξή ανάταση», και το μέτωπο είναι είτε 

στραμμένο προς το κέντρο του κύκλου, είτε με μικρή κλίση προς τα αριστερά». Τα 

επόμενα 4 βήματα γίνονται επί τόπου, τα χέρια κινούνται τεντωμένα κάτω, πίσω και 

εμπρός (στο βήμα 5 πίσω, στο 6 μπροστά, στο 7 πίσω και στο 9 μπροστά), το σώμα έχει 

μέτωπο στραμμένο προς το κέντρο του κύκλου, αλλά το κεφάλι είναι γυρισμένο δεξιά. Ο 

χορός προχωρά πάντα προς την αριστερή φορά.» (1997: 439). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs0A6ELlJ7M
https://www.youtube.com/watch?v=Kfxx7JolA


[127] 
 

Σερενίτσα 

 

[«Σερενίτσα, από το Σύλλογο Ποντίων Δάφνης 20 Δεκεμβρίου 2018» (Σύλλογος 

Ποντίων Δάφνης, 2018). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=IhdtOb9Nmnw.] 

 

«Ποντιακός χορός που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες σε ποντιακές εκδηλώσεις 

(γιορτές, γάμους). Την ονομασία του ο χορός την πήρε από τις λέξεις «Χαίρε Αννίτσα» 

(«Σερενίτσα ή Σερανίτσα), που σύμφωνα με την παράδοση, πρόκειται για την Άννα 

Κομνηνή,  Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου. Τα βήματα είναι 16 (στα πρώτα 8 τα χέρια 

είναι πιασμένα από τις παλάμες τεντωμένα κάτω, και στα επόμενα 8 ανεβαίνουν ψηλά 

με λυγισμένους τους αγκώνες) και το μουσικό μέτρο 7/16.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 

1997: 440). 

 

Κοτσαγκέλι 

 

[«Χορός Κοτσαγκέλ» (Συμβολή στην έρευνα του Ποντιακού χορού- Επιμέλεια: 

Ζουρνατζίδης, Ν., 2011). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=BT8GfzT52Ds.] 

 

«Μικτός, ζωηρός χορός που χορεύεται στο γλέντι του γάμου. Η λαβή των χεριών είναι 

από τις παλάμες με τους αγκώνες τεντωμένους. Τα βήματα είναι 6 (επαναλαμβάνονται 

συνέχεια και εκτελούνται προς τη φορά με την εκτέλεση διάφορων ελιγμών και το 

μέτωπο είναι στραμμένο προς τη φορά του κύκλου) και το μουσικό μέτρο 7/16.» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 442). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IhdtOb9Nmnw
https://www.youtube.com/watch?v=BT8GfzT52Ds
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

 

Εικόνα 20                                                     Παραδοσιακοί Κυπριακοί Χοροί.94 

 

2ος Ανδρικός Αντικριστός Κύπρου 

 

[«Κυπριακοί Παραδοσιακοί Χοροί- 1ος, 2ος, 3ος Ανδρικός Αντικριστός (Λαογραφικός 

Όμιλος Ψιμολόφου)» (Λαογραφικός Όμιλος Ψιμολόφου, 2014). Ανακτήθηκε 6 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=ff99o9OOHJw.] 

 

«Χορεύεται αντικριστά με τα χέρια στην έκταση. Τα βήματα του χορού είναι 6 (όπου οι 

χορευτές κάνουν διάφορες φιγούρες, όπως στροφές, χτυπήματα κ.ά.) και το μουσικό 

μέτρο 7/8.» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 446). 

 

                                                           
94  Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYW
wCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B
F%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF
%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%
BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%C
F%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-
img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ff99o9OOHJw
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
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Ζεϊμπέκικος Κύπρου 

 

[«Κυπριακός Ζεϊμπέκικος- Απτάλικος- Δήμος Αγίου Δομετίου» (Δήμος Αγίου 

Δομετίου, 2013). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=IZxpjrKmViU.] 

 

«Χορεύεται ελεύθερα (οι χορευτές δεν πιάνονται μεταξύ τους) με τα χέρια στην έκταση 

ελαφρά λυγισμένα και κινούμενα στο ρυθμό του χορού. Την ονομασία του την οφείλει 

στους «Ζεϊμπέκηδες», φυλή που μετανάστευσε από τη Θράκη στη Μικρά Ασία 

(Τσαρούχης, 1963, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.). Στην τουρκική «Ζεϊμπέκι» σημαίνει 

παλικάρι (Μαζαράκη, 1984, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.). Θεωρείται ακόμα 

πολεμικός χορός, αφού οι «Ζεϊμπέκηδες» ήταν πολεμική φυλή (Mouzaki, 1981, στο 

Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.). Στην Κύπρο χορεύουν τις μορφές του χορού αυτού, με 

διαφορετικά κάθε φορά ονόματα («Απτάλικος», «Σκαλιώτικος», Κλέφτικος», «Τη 

Στάμνας», «Μπαγλαμαδάκια», «Καλοχωρίτικος» κ.ά.). Τα βήματα είναι 9 (χορεύονται 

μπρος- πίσω, δεξιά- αριστερά και εκτελούνται διάφορες φιγούρες, όπως στροφές, 

χτυπήματα κ.ά.) και το μουσικό μέτρο 9/8.» (1997: 448). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZxpjrKmViU
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

 

 

                                  Εικόνα 21             Ελληνικοί Χοροί κατά περιοχές- Πελοπόννησος.95 

 

Οι χοροί της Πελοποννήσου συνδέονται με «ιστορικά γεγονότα» της «περιοχής» και 

«συνδέουν» το «ηρωικό» με το «μουσικό στοιχείο». Στο εσωτερικό της οι χοροί είναι 

πιο «σταθεροί», στις νότιες περιοχές περισσότερο «ανάλαφροι», καθώς έχουν πολλές 

«επιρροές» από τα νησιά, στις δυτικές υπάρχουν «επιρροές» από τα Επτάνησα και 

στις ανατολικές από τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τις Κυκλάδες. Οι «κυριότεροι 

χοροί» της Πελοποννήσου είναι οι «Καλαματιανοί», οι «Συρτοί» και οι «Τσάμικοι». 

Πρόκειται για χορούς που χαρακτηρίζονται από «δυναμισμό» κα «ταχύτητα» και 

ταυτόχρονη «ελαφράδα» και «χάρη». Τα «τραγούδια» που τους συνοδεύουν 

αναφέρονται σε «ιστορικά γεγονότα», «ηρωικά πρόσωπα» του τόπου, «αξίες» όπως η 

«λεβεντιά» και η «αντρειοσύνη», «ανθρώπινα συναισθήματα» όπως η «αγάπη», η 

«ξενιτειά», η «λευτεριά» και «γεγονότα του καθημερινού βίου», όπως ο «γάμος», οι 

«εθιμογραφικές εκδηλώσεις», τα «πανηγύρια» και άλλες «ομαδικές διασκεδάσεις». 

(Τόσκα, Κ., Σ., 1996).  

 

 

                                                           
95  Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM-
2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%
CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%
BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%8
1%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF
%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE
%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-
wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:. 
 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM-2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM-2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM-2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM-2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM-2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM-2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM-2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM-2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
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Καρυατίδων (Αραχωβίτικος) 

 

[«Χορός Καρυάτιδων (Καρυές Αρκαδίας)»  (Φίλοι Παραδοσιακής Μουσικής και 

Χορού Έδεσσας, 2015). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=TmQicUajlJU.] 

 

«Ο χορός έχει σχέση με τον ομώνυμο χορό που χόρευαν οι παρθένες των Καρυών 

(πόλη που βρισκόταν κατά την αρχαιότητα στα σύνορα Αρκαδίας και Λακωνίας). Ο 

σημερινός χορός συνοδεύεται από το τραγούδι που αναφέρεται στις Καρυάτιδες της 

Ακρόπολης των Αθηνών. Χορεύεται στην περιοχή Αράχωβα τους Πελοποννήσου, που 

παλιότερα ονομαζόταν «Καρυαί», γι’ αυτό ο χορός ονομάζεται και «Αραχωβίτικος». 

Χορεύεται μόνο από γυναίκες, οι οποίες με λαβή των χεριών από τις παλάμες 

σχηματίζουν δύο κύκλους, έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό. Ο χορός αποτελείται 

από δύο μέρη. Στο πρώτο, πριν από την έναρξη του χορού, οι χορεύτριες του 

εξωτερικού κύκλου περνούν τα χέρια τους πάνω από τα κεφάλια των αντίστοιχων του 

εσωτερικού, που βρίσκονται στα κενά μπροστά τους και σχηματίζουν έτσι έναν 

ομοιογενή κύκλο. Στο δεύτερο περνούν τα χέρια τους πάλι πάνω από τα κεφάλια των 

χορευτριών του εσωτερικού κύκλου, αλλά αυτή τη φορά χορεύουν σε δύο ξεχωριστούς 

κύκλους. Τα μουσικά μέτρα είναι αντίστοιχα δύο (2/4 για το πρώτο μέρος και 7/8 για το 

δεύτερο).» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 364).    

 

Τσακώνικος 

 

[«Θέατρο «Δώρα Στράτου» 4 Ιουλίου 2014 (14/07) Τσακώνικος Χορός»  (Φωτίου, 

Γ., Π., 2014). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=NlAL_HfYxBA.] 

 

«Χορεύεται στην περιοχή Τσακωνία της επαρχίας Κυνουρίας του νομού Αρκαδίας, από 

όπου πήρε και την ονομασία του. (Σύμφωνα με τον Όμηρο, το χορό τον εφηύρε ο 

Δαίδαλος, ο οποίος τον δίδαξε στην Αριάδνη, κόρη του βασιλιά Μίνωα, και αυτή με τη 

σειρά της στο Θησέα. Ο τελευταίος φθάνοντας στη Δήλο, αφού έκανε θυσία στην 

Αφροδίτη, χόρεψε μαζί με τις νέες και τους νέους παριστάνοντας την πολυπλοκότητα 

του λαβύρινθου, κάνοντας διάφορους ελιγμούς. Η αρχαία ονομασία του χορού ήταν 

«Γέρανος», όπως αναφέρεται στον Πλούταρχο και το Λουκιανό. Χορεύεται από άνδρες 

και γυναίκες, οι οποίοι είναι πιασμένοι αγκαζέ, γυρισμένοι προς τη φορά με το δεξί χέρι 

κάθε χορευτή κάτω από το αριστερό του επόμενου και το αριστερό από πάνω. Ο χορός 

έχει δύο μέρη (το αργό, που έχει 5 βήματα, τα οποία εκτελούνται 8 φορές, και το 

https://www.youtube.com/watch?v=TmQicUajlJU
https://www.youtube.com/watch?v=NlAL_HfYxBA
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γρήγορο, που έχει και αυτό 5 βήματα που εκτελούνται από 8 φορές). Κατά τη διάρκεια 

του χορού γίνονται «ελιγμοί» και «κουλουριάσματα». Όταν ο «πρωτοχορευτής» θέλει 

να ξεκουλουριάσει, σχηματίζουν με το δεύτερο μία καμάρα με τα χέρια τους και οι 

υπόλοιποι περνούν από κάτω (αναπαριστώντας την είσοδο και έξοδο του Θησέα από το 

λαβύρινθο). Το μουσικό μέτρο του χορού είναι 5/4/ Σήμερα συνοδεύεται και από το 

τραγούδι: «Σου είπα μάνα μ’ πάντρεψέ με».» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 366).    
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ 

 

 

 

 Εικόνα 22                                    Σαρακατσάνοι- Σταυρωτός [Χορός των σταυραδελφών].96 

 

Διπλός 

 

[«Διπλός Χορός» (Σύλλογος Σαρακατσάνων Νομού Σερρών «Ο Κατσαντώνης», 

2015). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=9QmIqi_xCZw.] 

 

«Χορός των Σαρακατσάνων που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες. Την ονομασία του 

την πήρε είτε από το χαρακτηριστικό ότι χορεύεται σε «Δύο Κύκλους», είτε από τα 

                                                           
96  Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=fDrVXMjUEZLPwQL26I
KYBQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%
BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%
CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%C
E%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF
%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%
89%CE%BD&gs_l=img.3...283467.288618..289267...0.0..0.304.3448.10j10j3j1......0....1..gws-wiz-
img.......0i30j0i24.IWkuii2nyTM#imgrc=qrHgS_5eW7zuGM:. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9QmIqi_xCZw
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=fDrVXMjUEZLPwQL26IKYBQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...283467.288618..289267...0.0..0.304.3448.10j10j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.IWkuii2nyTM#imgrc=qrHgS_5eW7zuGM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=fDrVXMjUEZLPwQL26IKYBQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...283467.288618..289267...0.0..0.304.3448.10j10j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.IWkuii2nyTM#imgrc=qrHgS_5eW7zuGM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=fDrVXMjUEZLPwQL26IKYBQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...283467.288618..289267...0.0..0.304.3448.10j10j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.IWkuii2nyTM#imgrc=qrHgS_5eW7zuGM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=fDrVXMjUEZLPwQL26IKYBQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...283467.288618..289267...0.0..0.304.3448.10j10j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.IWkuii2nyTM#imgrc=qrHgS_5eW7zuGM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=fDrVXMjUEZLPwQL26IKYBQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...283467.288618..289267...0.0..0.304.3448.10j10j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.IWkuii2nyTM#imgrc=qrHgS_5eW7zuGM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=fDrVXMjUEZLPwQL26IKYBQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...283467.288618..289267...0.0..0.304.3448.10j10j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.IWkuii2nyTM#imgrc=qrHgS_5eW7zuGM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=fDrVXMjUEZLPwQL26IKYBQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...283467.288618..289267...0.0..0.304.3448.10j10j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.IWkuii2nyTM#imgrc=qrHgS_5eW7zuGM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=fDrVXMjUEZLPwQL26IKYBQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...283467.288618..289267...0.0..0.304.3448.10j10j3j1......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.IWkuii2nyTM#imgrc=qrHgS_5eW7zuGM:
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λόγια του τραγουδιού που το συνοδεύει «Κάτω στην άσπρη πέτρα…         Διπλός χορός 

που γένιτι»,   και στο γύρισμα   «Στα τέσσερα διπλώνιτι, στα πέντε ξεδιπλώνιτι» 

(Σερμπέζης, 1984, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.). Τα βήματα του χορού για τους άνδρες 

είναι όμοια με τα αντίστοιχα του χορού «Συρτός στα Τρία», ενώ για τις γυναίκες έχουν 

μικρές διαφορές. Οι χορευτές πιάνονται σε δύο κύκλους με τους άνδρες να είναι 

μπροστά και τις γυναίκες να ακολουθούν. Αρχικά, οι χορευτές του εξωτερικού κύκλου 

που βρίσκονται στα κενά αυτών του εσωτερικού, περνούν τα χέρια τους πάνω από τα 

κεφάλια των δεύτερων σχηματίζοντας έναν κύκλο (με σταυρωτή λαβή), με τα χέρια 

τεντωμένα κάτω πιασμένα από τις παλάμες και ξεκινούν να χορεύουν. Στη συνέχεια, οι 

χορευτές του εξωτερικού κύκλου περνούν τα χέρια τους πάλι πάνω από τα κεφάλια των 

εσωτερικών, αποσυνδέοντας τον ενιαίο κύκλο και σχηματίζοντας πάλι δύο κύκλους. 

(Στο δεύτερο αυτό σχήμα οι άνδρες χορεύουν με λαβή από τις παλάμες και λυγισμένους 

τους αγκώνες, ενώ οι γυναίκες από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω μέχρι το 5ο 

βήμα, και στο 6ο βήμα λυγίζουν τους αγκώνες.) Στο τέλος του χορού σχηματίζουν όλοι  

πάλι έναν ενιαίο κύκλο. Το μουσικό μέτρο του χορού είναι 2/4.» (1997: 454). 

 

Κατσάδικος (Καλτσάδικος) 

 

[«Χορός Αηδημητρινών Κατερίνης 18-02-2012» (Χορός Αηδημητρινών Κατερίνης, 

2012). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=Otfk0FeUwkk.] 

 

«Σαρακατσάνικος χορός που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες με λαβή από τις 

παλάμες και λυγισμένους τους αγκώνες (μπροστά τοποθετούνται οι άνδρες και 

ακολουθούν οι γυναίκες). Συνοδεύεται από διάφορα τραγούδια, χαρακτηριστικότερα 

των οποίων είναι: «Είμαστε οι δόλιοι λιγοστοί», «Βαρκούλα» (Σερμπέζης, 1984, στο 

Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.). Συναντάται και με την ονομασία «Στα Τρία», επειδή τα 

βήματά του είναι όμοια του χορού «Συρτός στα Τρία». Ο χορός αποτελείται από δύο 

μέρη (το πρώτο μέρος χορεύεται με τα 6 βήματα του «Συρτού στα Τρία», ενώ στο 

δεύτερο εκτελούνται ένα ψαλιδάκι και ένα κάθισμα, κάνοντας τα βήματα 8. Το μουσικό 

μέτρο είναι 2/4.» (1997: 456). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Otfk0FeUwkk
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Σταυρωτός 

 

[«Σταυρωτός (Ποιος έλατος κρατάει δροσιά)- Ο Σταυραετός στο «22ο Μοθοπόρι 

Αροθυμίας» 16-09-2018» (22ο Μοθοπόρι Αροθυμίας, 2018). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=MwkNdHfvD6o.] 

 

«Είναι Σαρακατσάνικος χορός που χορεύεται κατά κανόνα μόνο από άντρες. Υπάρχουν 

δύο εκδοχές για την ονομασία του. Η πρώτη είναι ότι το οφείλει στο «σχήμα» του, διότι 

τον χορεύουν τέσσερις χορευτές πιασμένοι με δύο μαντήλια σχηματίζοντας «σταυρό». 

(Με αυτόν τον τρόπο τον χόρευαν οι «κλεφταρματωλοί» πριν από κάθε πολεμική 

επιχείρηση και συμβόλιζε τον όρκο που έδιναν για αλληλεγγύη μεταξύ τους.) Σύμφωνα 

με τη δεύτερη εκδοχή, πήρε το όνομά του από τα «σταυραδέρφια97» που τον χορεύουν 

(Σερμπέζης, 1984, στο Μαλκογιώργος, Α., κ.ά.). (Αυτό ισχύει είτε επειδή ο χορός τους 

χορεύεται και με δύο άτομα πιασμένα με ένα μαντήλι, είτε γιατί οι Σαρακατσάνοι 

γίνονται πολύ συχνά «σταυραδέλφια»). Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη (το αργό, 

όπου οι χορευτές στέκονται συνήθως επί τόπου λικνιζόμενοι στο ρυθμό του τραγουδιού, 

και το γρήγορο, όπου εκτελούνται 16 βήματα στο ρυθμό του χορού «Τσάμικο») και 

μουσικό μέτρο 3/4. Κυριότερο τραγούδι που συνοδεύει το χορό είναι: «Βγήκε Αντώνης 

στ’ Άγραφα ν’ Αντώνη, ν’ Αντώνη, άιντε γεια σου, βρε Κατσαντώνη να μάσει 

παλικάρια…».» (1997: 457). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 «Τεχνητή συγγένεια, αδερφικού δεσμού, ανάμεσα σε πρόσωπα που τα συνδέει κάποια φιλία.» (1997: 

457). 

https://www.youtube.com/watch?v=MwkNdHfvD6o
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΒΛΑΧΩΝ 

 

 

 

 Εικόνα 23                 "Χοροί των Αρμάνων Ελλήνων (Βλάχων)".  Σύλλογος Βλάχων Βέροιας- Συγκαθιστός. 
Αρχείο ΕΡΤ 1984.98 

 

Ζαχαρούλα 

 

[«Ζαχαρούλα- Νομός Σερρών (Χοροστάσι, «Αλέξανδρος»)» (Χοροστάσι, 2011). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=ovXvhZyUpPA.] 

 

«Χορεύεται από τους Βλάχους στην περιοχή της Νάουσας. Χορεύεται από άνδρες και 

γυναίκες με δύο τρόπους. Κατά τον πρώτο, χορεύεται είτε σε ξεχωριστούς κύκλους 

                                                           
98  Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=njvVXJTpK4jJwQLDr5D
YBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF
%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE
%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%
BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%C
E%BD&gs_l=img.3...345727.349505..350960...0.0..0.110.1727.13j5......0....1..gws-wiz-
img.......0i30j0i24.VSB_mDDl7qY#imgrc=jn9-iRWGBZPh4M:. 

https://www.youtube.com/watch?v=ovXvhZyUpPA
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=njvVXJTpK4jJwQLDr5DYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...345727.349505..350960...0.0..0.110.1727.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.VSB_mDDl7qY#imgrc=jn9-iRWGBZPh4M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=njvVXJTpK4jJwQLDr5DYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...345727.349505..350960...0.0..0.110.1727.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.VSB_mDDl7qY#imgrc=jn9-iRWGBZPh4M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=njvVXJTpK4jJwQLDr5DYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...345727.349505..350960...0.0..0.110.1727.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.VSB_mDDl7qY#imgrc=jn9-iRWGBZPh4M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=njvVXJTpK4jJwQLDr5DYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...345727.349505..350960...0.0..0.110.1727.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.VSB_mDDl7qY#imgrc=jn9-iRWGBZPh4M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=njvVXJTpK4jJwQLDr5DYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...345727.349505..350960...0.0..0.110.1727.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.VSB_mDDl7qY#imgrc=jn9-iRWGBZPh4M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=njvVXJTpK4jJwQLDr5DYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...345727.349505..350960...0.0..0.110.1727.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.VSB_mDDl7qY#imgrc=jn9-iRWGBZPh4M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=njvVXJTpK4jJwQLDr5DYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...345727.349505..350960...0.0..0.110.1727.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.VSB_mDDl7qY#imgrc=jn9-iRWGBZPh4M:
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(μέσα οι γυναίκες- έξω οι άνδρες), είτε μικτά στον ίδιο κύκλο, με λαβή από τις παλάμες 

και λυγισμένους τους αγκώνες. Σύμφωνα με το δεύτερο τρόπο, χορεύεται ζευγαρωτά σε 

κυκλικό σχηματισμό, χωρίς λαβή. Την ονομασία του την οφείλει σε κάποια κοπέλα που 

ονομαζόταν «Ζαχαρούλα».» (Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 460). 

 

Τσαρίτσανη 

 

«Βλάχικος χορός που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες σε δύο ξεχωριστούς κύκλους 

(στον εσωτερικό τοποθετούνται οι γυναίκες και στον εξωτερικό κύκλο οι άνδρες).» 

(Μαλκογιώργος, Α., κ.ά., 1997: 462). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 

 

 Εικόνα 24                  46ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών- 3ο Διασχολικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.99 

 

 

Στα Τρία (Συρτός στα Τρία) 

 

«Χορεύεται στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την 

Πελοπόννησο και αλλού. Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες σε ανοικτό κύκλο. Οι 

βασικές κινήσεις είναι έξι, οι οποίες από τους άνδρες εκτελούνται ζωηρά, ενώ από τις 

                                                           
99  Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=_jzVXMbAOqqY1fAP-
PC3AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE
%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7
%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%
AF%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%B
A%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%
CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B
5%CE%AF%CE%BF&gs_l=img.3...362942.375577..376187...10.0..0.961.7577.14j6j5j0j2j4j1......0....1..g
ws-wiz-img.......0i24j0i30.E5cZMzz6DQ4#imgrc=HDm1794KW5wtQM:. 
 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=_jzVXMbAOqqY1fAP-PC3AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&gs_l=img.3...362942.375577..376187...10.0..0.961.7577.14j6j5j0j2j4j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.E5cZMzz6DQ4#imgrc=HDm1794KW5wtQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=_jzVXMbAOqqY1fAP-PC3AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&gs_l=img.3...362942.375577..376187...10.0..0.961.7577.14j6j5j0j2j4j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.E5cZMzz6DQ4#imgrc=HDm1794KW5wtQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=_jzVXMbAOqqY1fAP-PC3AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&gs_l=img.3...362942.375577..376187...10.0..0.961.7577.14j6j5j0j2j4j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.E5cZMzz6DQ4#imgrc=HDm1794KW5wtQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=_jzVXMbAOqqY1fAP-PC3AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&gs_l=img.3...362942.375577..376187...10.0..0.961.7577.14j6j5j0j2j4j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.E5cZMzz6DQ4#imgrc=HDm1794KW5wtQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=_jzVXMbAOqqY1fAP-PC3AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&gs_l=img.3...362942.375577..376187...10.0..0.961.7577.14j6j5j0j2j4j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.E5cZMzz6DQ4#imgrc=HDm1794KW5wtQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=_jzVXMbAOqqY1fAP-PC3AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&gs_l=img.3...362942.375577..376187...10.0..0.961.7577.14j6j5j0j2j4j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.E5cZMzz6DQ4#imgrc=HDm1794KW5wtQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=_jzVXMbAOqqY1fAP-PC3AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&gs_l=img.3...362942.375577..376187...10.0..0.961.7577.14j6j5j0j2j4j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.E5cZMzz6DQ4#imgrc=HDm1794KW5wtQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=_jzVXMbAOqqY1fAP-PC3AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&gs_l=img.3...362942.375577..376187...10.0..0.961.7577.14j6j5j0j2j4j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.E5cZMzz6DQ4#imgrc=HDm1794KW5wtQM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=_jzVXMbAOqqY1fAP-PC3AM&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF&gs_l=img.3...362942.375577..376187...10.0..0.961.7577.14j6j5j0j2j4j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.E5cZMzz6DQ4#imgrc=HDm1794KW5wtQM:
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γυναίκες περισσότερο στρωτά. Χαρακτηριστικά τραγούδια του χορού είναι: «Άσπρο 

τριαντάφυλλο κρατώ», «Εξέφεξε η Ανατολή», «Κοντούλα Λεμονιά», «Σιδηροβέργινο 

κλουβί», «Γιάννη μου το μαντίλι σου», «Πότε θα έρθει η άνοιξη», «Πέρασε ένα 

καλοκαίρι», «Τα αρμέξανε τα πρόβατα», «Ντελή παπάς», «Παιδιά της Σαμαρίνας». Η 

πιο διαδεδομένη μορφή «Συρτού» στην Ελλάδα είναι ο «Καλαματιανός» (Συρτός 

Πελοποννήσου) που χορεύεται σε δώδεκα βήματα.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 142-

145). 

 

Χασάπικος- Χασαπιά 

 

«Χορός που προήλθε από το Βυζάντιο. Χορεύεται σε διάφορες περιοχές και συναντάται 

με τις ονομασίες «Κασάμπικος, Κασάπικος, Μακελάρικος», «Χασαπιά ή 

Χασαποσέρβικο» (για τη Μακεδονία), «Συρτός Χασάπικος» (για τη Θράκη), 

«Πολίτικος Χασάπικος» (για τα νησιά του Αιγαίου), «Χασάπικος ή Χασαπιά» (για τη 

σημερινή Ελλάδα γενικά). Ο Χασάπικος συναντάται σε δύο μορφές: τον αργό, που 

χορεύεται μόνο από άνδρες με διάφορες φιγούρες, και το γρήγορο, που χορεύεται και 

από τα δύο φύλα. Ο χορός «Ζορμπάς ή Συρτάκι» αποτελείται από τρία μέρη, τα δύο 

πρώτα από τα οποία αποτελούν το «Χασάπικο» (το πρώτο μέρος τον αργό, και το 

δεύτερο το γρήγορο).» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 146-149). 

 

Αϊ- Γιώργης 

 

«Χορεύεται στη Λευκίμμη (νότια χωριά του νησιού της Κέρκυρας) με τη συνοδεία του 

τραγουδιού «Γιαννάκη». Προέρχεται από Σουλιώτες πρόσφυγες που ζούσαν στους 

Παξούς. Γυναικείος χορός, που χορεύεται σε ανοικτό κύκλο με λαβή των χεριών από 

τις παλάμες και τεντωμένα κάτω (κρατώντας ή όχι πολύχρωμα μαντήλια) και με τα 

χέρια να κινούνται δεξιά- αριστερά.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 153). 

 

 

 

Σβαρνιάρα- Καραγκούνα 

 

«Χορός των «Καραγκούνηδων» στον κάμπο της Θεσσαλίας που συναντάται με δύο 

μορφές: τη «Σβαρνιάρα» και την «Καραγκούνα». Χορεύεται στα Ζαγοροχώρια και την 

Καρδίτσα της Ηπείρου «στα δύο»,  με «βαρύ χαρακτήρα», κυρίως από γυναίκες, στα 
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Γρεβενά ως «βαρύς στρωτός» κυρίως από άνδρες και στα Τρίκαλα, είτε  με τη μορφή 

«στα τρία» από γυναίκες και άνδρες, είτε σε χωριά από γυναίκες.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 

2008: 155- 159). 

 

Παλαμάκια 

 

«Κυκλικός εύθυμος χορός που χορεύεται στην Ήπειρο και από τα δύο φύλα σε δημόσιες 

χορευτικές εκδηλώσεις και πανηγύρια.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 160). 

 

Ποδαράκι- Ζερβοδέξιος- Ντάχτιρι 

 

«Χορεύεται με παραλλαγές στη Δυτική και Βόρεια Θράκη. Στα Γιαννιτσά ονομάζεται 

από τους Καρυώτες «Τριπόδης», στο Κίτρος Πιερίας από τους Μπανιώτες της Βόρειας 

Θράκης «Ποδαράκι», στα Μονόσπιτα Νάουσας από πρόσφυγες από το Μ. Βογιαλίκι 

«Τρουπκανίτσα», στα Τρίκαλα Ημαθίας από πρόσφυγες από το Μ. Μοναστήρι 

«Ζερβοδέξ(ι)ος», από τους πρόσφυγες της Μεσημβρίας στη Μαύρη Θάλασσα «Το 

Φλουρί» και στη Δυτική Θράκη «Ντάχτιρντι», «Ντάχτιλι», «Ντάχτιρι», «Ταχτί». 

Χορεύεται σε ανοικτό κύκλο από άνδρες και γυναίκες.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 162-

167). 

 

Συρτός Νησιώτικος 

 

«Χορεύεται σε όλο τον Ελληνικό νησιωτικό θαλάσσιο χώρο είτε σε ζευγάρια («Συρτός 

Χίου»), είτε σε ανοικτό κύκλο («Συρτός Λέρου» κ.ά.).» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 169-

170). 

 

 

 

Τσακώνικος 

 

«Χορός με πανάρχαιες ελληνικές ρίζες που χορεύεται στην περιοχή Τσακωνιά 

(Κυνουρία) τους Πελοποννήσου. Συναντάται με διάφορες μορφές όπως: «Τέσσερα», 
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«Στα Τρία» (Τα Τσία), «Πέρα η μεριά», «Κλειστέ» (Κλειστός Τσακώνικος). Τα 

τραγούδια που συνοδεύουν το χορό είναι «Σου ειπά μανά μ’», «Κινήσαν τα 

Τσαμόπουλα» κ.ά..» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 172). 

 

Τικ 

 

«Ο πιο διαδεδομένος χορός στον Πόντο, χορεύεται κυκλικά και από τα δύο φύλα. 

Βασικές του ονοματοδοσίες είναι: «Τικ Μονό» και «Τικ Διπλό» ανάλογα με τη μορφή 

που παίρνει κάθε φορά, και «Τικ αργό» και «Τικ γρήγορο» ανάλογα με το ρυθμό του. 

Συναντάται με διάφορες παραλλαγές και ονομασίες ανάλογα με την περιοχή και τον 

τρόπο που χορεύεται. Όταν οι χορευτές,-τριες έχουν λυγισμένα τα γόνατα, ονομάζεται 

«Τικ σο γόνατον», ενώ όταν οι κινήσεις γίνονται με αναπηδήσεις, λαμβάνει την 

ονομασία «Τικ Λαγκευτόν». Στην περιοχή «Ακ Νταγ Ματέν» οι μελωδίες που 

συνοδεύουν το χορό ονομάζονται «ζουρνά Τίκια» (από το όργανο «ζουρνάς» που τους 

συνοδεύει). Στην περιοχή της Τραπεζούντας πάλι, διαφορετικά χωριά εκτελούν το χορό 

με διαφορετικό τρόπο, οπότε και του έχουν δώσει και διαφορετική ονοματολογία. Έτσι, 

στην Ίμερα ονομάζεται «Χυτόν», στα χωριά της Ματσούκας λέγεται «Από παν’ και 

‘κα» και «Τ’ απάν και ‘κα», στην περιοχή Akcapat συναντάται αντίστοιχα ως 

«Ατσαπάτ», στον Κεντρικό και Ανατολικό Πόντο και στο Καρς ως «Τικ Τρομαχτόν», 

στη Νικόπολη ως «Τιτιρεμέ» («τιτιρεμέ» σημαίνει «τρομαχτά», στο Ακ Νταγ Ματέν, στο 

Τσορούμ και στις περιοχές του Δυτικού Πόντου, σε χωριά του Καρς και του Όφεως ως 

«Λάζικον» ή «Της Λαζίας», στην περιοχή «Κιουμούς Ματέν» ως «Τσουρτούγουζους», 

στην Αργυρούπολη και το Σέρρα Ποταμό ως «Σέρρα» αντίστοιχα.»  (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 

2008: 180-191).  

 

Τσάμικος 

 

«Χορεύεται στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Δυτική 

Μακεδονία και από τους Βλάχους και τους Σαρακατσαναίους στην Κεντρική και 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μικρές παραλλαγές. Στη θεσσαλική του μορφή 

χορεύεται υπό τη συνοδεία των τραγουδιών «Τρικαλινή μου Πέρδικα» και 

«Νταηλιάνα». Ονομάζεται και «Κλέφτικος» (από τους γνωστούς «κλέφτες» της 

ελληνικής επανάστασης του ’21), όπως και «Αρβανίτικος» (περισσότερο στους 

ορεινούς τόπους). (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 193- 196). 

 

Έντεκα 
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[«Έντεκα- Κοζάνη- Παραδοσιακός Χορός» (Hellas, 2014). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=Jm32kQjDuEg.] 

 

«Μικτός χορός που χορεύεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της Δυτικής 

Μακεδονίας (Γρεβενά, Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά κ.ά.). Είναι «δρομικός 

αποκριάτικος χορός» που χορεύεται είτε ελεύθερα τους δρόμους, είτε γύρω από τις 

αποκριάτικες φωτιές. Ονομάζεται επίσης «Ξετσάκωτος», «Σκόρπιος» και στη Σιάτιστα 

«Αϊβασιλιάτικος». Τα χέρια κινούνται ελεύθερα ή είναι στη μεσολαβή.» (Βαβρίτσας, Γ., 

Ν., 2008: 197). 

 

Πεντοζάλι 

 

«Ένας από τους γνωστότερους χορούς στην Κρήτη, που χορεύεται από γυναίκες και 

άνδρες- παλιότερα χορευόταν μόνο από άνδρες («αντρίστικος χορός»). Είναι ζωηρός, 

γρήγορος χορός που χορεύεται σε ανοικτό κύκλο. Αποτελείται από δύο μέρη: την 

εισαγωγή («Σιγανός Πεντοζάλης») και τα βασικά μέρη.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 

199). 

 

Ζωναράδικος 

 

«Μικτός  χορός, ο δημοφιλέστερος τους Θράκης, που χορεύεται σε ανοικτό κύκλο. 

Είναι γνωστός και με τα ονόματα «Ντούζκος, Ριχτός, Αλατζάδικος, Τσέστος, 

Κουλουριστός». Στο Διδυμότειχο, όπως και σε κάποιες περιοχές της Θράκης, μπροστά 

τοποθετούνται οι άνδρες και ακολουθούν οι γυναίκες, ώστε από τη μία να επιτρέπεται η 

συμμετοχή ανδρών και γυναικών, αλλά από την άλλη να είναι εμφανής ο διαχωρισμός 

των δύο φύλων. Ο χορός συνοδεύεται από τραγούδια όπως: «Παλικάρια μου 

Δερβενιώτικα», «Λιανοχορταρούδια», «Στο χωρίο Μεταξάδες», «Σ’ αυτό τ’Αλώνι», 

«Ήτανε πέντε- έξι νταήδες» κ.ά..» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 201-203). 

 

Ομάλ (Καρσλήδικο) 

 

«Χορεύεται σε όλη την περιοχή του Πόντου από άνδρες και γυναίκες. Μερικά 

τραγούδια που τον συνοδεύουν είναι ο «Μάραντον», το «Σερράντα μήλα κόκκινα» κ.ά.. 

Στην περιοχή του Καρς ο χορός ονομάζεται και «Καρσλήδικον Ομάλ» ή «Σιγανόν», 

αλλά και «Παϊπούρτ», στην Τραπεζούντα «Απλόν/ Μονόν Ομάλ», σε αντίθεση με το 

https://www.youtube.com/watch?v=Jm32kQjDuEg
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«Διπλόν Ομάλ», στο Ακ Νταγ Ματέν «Τιζ Ομάλ» και «Ομάλ της Νύφης» (το τελευταίο 

χορεύεται μόνο στο γάμο).» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 205). 

 

Ιβγάστι παλικάρια μου 

 

«Χορός των Λαζαρινών της περιοχής «Αιανή» στην Κοζάνη, που χορεύεται στις 

εορταστικές εκδηλώσεις το Σάββατο του Λαζάρου. Εκτελείται μπροστά στην εκκλησία 

της Παναγίας του χωριού και οι στίχοι του θυμίζουν τους «μαύρους χρόνους» της 

σκλαβιάς. Τα χέρια κινούνται δεξιά αριστερά με λαβή από τους αγκώνες.» (Βαβρίτσας, 

Γ., Ν., 2008: 207). 

 

Ταπεινός ή Ταπ’νός 

 

[«Τ’ Αρμένου γιος (Ταπεινός- Πασχαλιάτικος) Μύησις 2010» (Μύησις- Όμιλος 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης, 2010). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=m_OoxHQEVWA.] 

 

«Μικτός χορός, που χορεύεται σε ανοικτό κύκλο στην περιοχή «Ασβεστάδες» της 

Δυτικής Θράκης. Βασίζεται στα βήματα του χορού «Στα Τρία» και έχει στρωτό, 

«ταπεινό» χαρακτήρα και αργή ρυθμική αγωγή. Ο χορός ονομάζεται και «Αραδιαστείτε 

στο χορό» από το ομώνυμο τραγούδι που το συνοδεύει.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 

208). 

 

Αετός Χίου 

 

«Μικτός αποκριάτικος χορός του τύπου «Στα Τρία» που χορεύεται στα νότια χωριά του 

νησιού της Χίου με μικρές παραλλαγές. Χορευόταν τραγουδιστά, όπου κάποιος άρχιζε 

το τραγούδι και επαναλάμβαναν οι υπόλοιποι. Χορεύεται σε ανοικτό κύκλο, με 

σταυρωτή λαβή των χεριών, τα οποία είναι πιασμένα από τις παλάμες χιαστί.» 

(Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 210). 

 

Μακρυνίτσα 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m_OoxHQEVWA
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«Μικτός τοπικός χορός της Νάουσας, που χορεύεται σε ανοικτό κύκλο σε όλες τις 

περιστάσεις, αλλά ιδίως στο έθιμο «Μπούλα» της Αποκριάς. Χορεύεται σε ανάμνηση 

της καταστροφής της πόλης κατά την περίοδο της επανάστασης του 1822». (Βαβρίτσας, 

Γ., Ν., 2008: 211). 

 

Μπαζαργκάνα 

«Κυκλικός, γυναικείος κυρίως, χορός που συναντάται στις περιοχές Πρέβεζα, 

Ζαγοροχώρια, Πωγώνι του γεωγραφικού διαμερίσματος της Ηπείρου. Στην Πρέβεζα 

ονομάζεται «Φυσούνι» (που σημαίνει «αέρας»), στα Ζαγοροχώρια «Μπαζαργκάνα» 

και στο Πωγώνι χορεύεται με τη συνοδεία του τραγουδιού «Ελενάκι- Κατινάκι».» 

(Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 213). 

 

Ρουσούλαινα 

 

[«Ρουσούλενα» (Πολιτιστικός Σύλλογος- «Αθανάσιος Χριστόπουλος», 2015). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=iw0WLHSLzlM.] 

 

«Τοπικός γυναικείος χορός της Καστοριάς, το «ποιητικό θέμα» του οποίου αναφέρεται 

σε μία νέα κοπέλα, την Πηνελόπη του Καρανά, η οποία, ενώ είχε αρραβωνιασθεί με 

κάποιο νέο, ήθελε έναν άλλο, το Ρουσούλη, το γιο της Ρουσούλαινας. Ο διάλογος που 

γινόταν ανάμεσα σε αυτήν και τους γείτονες, αποτέλεσε και τους στίχους του τραγουδιού 

από το οποίο συνοδεύεται ο χορός: «-Πηνελόπη Καρανά ποια θα κάνεις πεθερά;         -

…και τώρα και τώρα, τη Ρουσούλαινα, τη Ρουσούλαινα.». Χορεύεται σε ανοικτό κύκλο 

και η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες, με λυγισμένους τους αγκώνες (σε σχήμα 

«W»). Το χαρακτηριστικό στοιχείο που έκανε το χορό δημοφιλή είναι τα κτυπήματα της 

αριστερής γροθιάς στην παλάμη της δεξιάς.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 215). 

 

 

 

Νικολ(ι)ός 

 

«Τοπικός γυναικείος χορός της Σιάτιστας και της Γαλατινής Σιατίστης στο νομό 

Κοζάνης. Χορεύεται από φωνητική μουσική, συνοδευόμενος από το τραγούδι «Μπρέ 

Νικολιό» και έχει δύο διαφορετικά κινητικά μοτίβα.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 217). 

https://www.youtube.com/watch?v=iw0WLHSLzlM
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Μενούσης 

 

«Μικτός κυκλικός χορός της Ηπείρου, που σε ορισμένες περιοχές της Δυτικής 

Μακεδονίας χορεύεται κυρίως από γυναίκες. Πήρε το όνομά του από το ομώνυμο 

τραγούδι που το συνοδεύει «Ο Μενούσης κι ο Μπιρμπίλης».» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 

2008: 219). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 

 

 

              Εικόνα 25-    Γυμνάσιο Πάρου- Βιωματική Δράση- Παραδοσιακοί Χοροί της Νησιωτικής Ελλάδας.100 

 

Στα Δύο (Πωγωνίσιος) 

 

«Μικτός κυκλικός χορός που συναντάται στο Πωγώνι και τις περιοχές της Ηπείρου. 

Παλιά χορευόταν χωριστά από τους άντρες και τις γυναίκες σε μία, δύο ή περισσότερες 

σειρές, κάτι που σήμερα δεν τηρείται. Κάποια από τα τραγούδια που το συνοδεύουν 

είναι: «Ο βασιλικός», «Το Δέλβινο», «Τ’ Αρχοντόπουλο», «Η Τριγώνα», «Η 

Γενοβέφα», «Κλάματα» (γαμήλιος οργανικός σκοπός).» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 

225). 

                                                           
100 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPz
pGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%C
E%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%8
5%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4
%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%
AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&
gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4D
XU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:. 
 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:


[147] 
 

Τσουράπια 

 

«Μικτός κυκλικός χορός, που χορεύεται με μικροπαραλλαγές από τους σλαβόφωνους 

πληθυσμούς της Μακεδονίας. Οι ονομασίες και παραλλαγές του χορού είναι: 

«Καμπάνο Μωρέ Μήτρο», «Παρδαλές Κάλτσες», «Σάρεβε Τσουράπια», «Σερένιν 

Τσουράπ», «Χρωματιστά Τσουράπια». Στην περιοχή Ορεινή Σερρών ονομάζεται 

«Τράκα- τράκα» ή «Σερένιν Τσουράπ» (σημαίνει «παρδαλά τσουράπια»).» 

(Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 228). 

 

Μπεράτι 

 

«Είναι μικτός, ελεύθερος (μη κυκλικός, καθώς οι χορευτές,-τριες δεν πιάνονται μεταξύ 

τους) χορός. Αποτελεί ένα είδος «εισαγωγικού χορού», καθώς με αυτόν αρχίζει το 

γλέντι κάθε ομάδας που συμμετέχει σε ένα κοινωνικό γεγονός. Μερικά από τα 

τραγούδια που συνοδεύουν το χορό είναι: «Μπαίνω μές’ τα’ αμπέλι», «Μια μικρή 

κοντούλα», «Εμένα η μάννα μου μ’ έχει μοναχό», «Για πάρε(σ)με, για πάρε(σ)με», «Δε 

στο ‘πα μια δε στο ‘πα δυο» κ.ά..»  (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 230). 

 

Γύρισμα 

 

«Μικτός χορός που χορεύεται «σκόρπια» ως ανεξάρτητος χορός, αλλά κυρίως 

ακολουθεί  ένα χορευτικό σχήμα ως συνέχεια («γύρισμα», από το οποίο πήρε και το 

όνομά του, καθώς οι χορευτές,-τριες την ώρα που επέλεγαν να συμβεί αυτή η συνέχεια, 

απευθύνονταν στους μουσικούς με το παράγγελμα «γύρνα το») άλλων χορών όπως το 

Μπεράτι, ο Συγκαθιστός, ο Στρωτός κ.ά.. Οι χορευτές κινούνται ελεύθερα στο χώρο 

εκτελώντας εκτός από τα βασικά βήματα, και φιγούρες όπως «στροφές, καθίσματα, 

αναπηδήσεις». Συχνά οι χορευτές, δύο- δύο, πιάνονται με λαβή από τους ώμους και 

εκτελούν καθίσματα και μετακινήσεις δεξιά- αριστερά σε καθιστή θέση. Σε ελάχιστες 

περιπτώσεις (όταν ο χορός εκτελείται με τη συνοδεία φλάμπουρου σε γάμους) οι 

χορευτές κρατιούνται από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. Χορεύεται κυρίως 

στα Γρεβενά, αλλά με παραλλαγμένη μορφή και στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, 

τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Κάποια από τα τραγούδια που συνοδεύουν το χορό είναι: 

«Μαρία λεν την Παναγιά», «Μαχαίρι Μαυρομάτικο», «Τον άνθρωπο το μερακλή», 

«Τασιά μωρέ Τασιά», «Όσα φτερά», «Τ’ ορφανό παιδί», «Δυο πουλάκια τα καημένα», 

κ.ά..» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 231). 
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Ικαριώτικος 

 

«Μικτός κυκλικός χορός που χορεύεται σε όλη την Ικαρία και στο νησί «Φούρνοι» σε 

όλες τις περιστάσεις. Ο χορός συναντάται και με τις ονομασίες «Τσαμούρικος» ή 

«Περαμαρίτικος» και αποτελείται από δύο κινητικά μοτίβα.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 

234). 

 

Καγκελευτός Ιερισσού 

 

«Τοπικός πασχαλιάτικος χορός που χορεύεται στη θέση «Ιερισσό101» της Χαλκιδικής 

στη θέση «μαύρο αλώνι» την Τρίτη μέρα του Πάσχα. Χορεύεται σε ανοικτό κύκλο, με 

τους άνδρες να προηγούνται και τις γυναίκες να ακολουθούν.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 

2008: 236). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 «Για το σχήμα του χορού έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες. Μία από αυτές είναι η εξής.  Όταν το 

1821 επαναστάτησαν οι Έλληνες της Χαλκιδικής, οι Τούρκοι κυριάρχησαν και οι πρόκριτοι, φοβούμενοι 

για αντίποινα, έφυγαν στα βουνά. Με τον ερχομό του Πάσχα όμως, η Ιερισσός φαινόταν στους Τούρκους 

έρημη δίχως τους Ρωμιούς. Για αυτό τους βρήκαν και τους παρήγγειλαν να κατέβουν και δε θα τους 

πείραζαν. Την Τρίτη μέρα του Πάσχα έφτασαν όλοι οι Έλληνες της περιοχής στα αλώνια. Οι Τούρκοι δεν 

τους πείραξαν, αλλά τους έβαλαν να περάσουν κάτω από αψίδα που σχημάτιζαν οι Τούρκοι στρατιώτες 

με τα σπαθιά τους προς υπόδειξη της υποταγής τους. Πέρασαν όλοι οι Έλληνες, εκτός από έναν νεαρό 

που ντράπηκε για αυτήν την ταπείνωση, άρπαξε τα σπαθιά και τα πέταξε. Οι Τούρκοι τον έσφαξαν επί 

τόπου μπροστά στα μάτια της καλής του. Από τότε, κάθε Τρίτη της Διακαινησίμου στην Ιερισσό, στις  11 

το πρωί, και ποτέ άλλοτε, οι κάτοικοι βγαίνουν στου «Μαύρου Νιού το αλώνι» και χορεύουν το χορό 

προς μνημόσυνό του, σηκώνοντας τα χέρια ψηλά σαν ασπίδα, με τους υπόλοιπους να περνούν από κάτω. 

Σύμφωνα με μία άλλη ερμηνεία (Μακεδονικό Ημερολόγιο, 1939, στο Βαβρίτσας, Γ., Ν.,), το 1854, όταν 

οι Τούρκοι έκαψαν την Ιερισσό, τα γυναικόπαιδα κατέφυγαν στο Άγιο Όρος. Όταν τους επέτρεψαν να 

γυρίσουν, έγινε εκεί το αντίστοιχο επεισόδιο από έναν ηρωικό έφηβο.» (2008: 236). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ 

ΛΥΚΕΙΟ- ΤΕΕ 

 

 

 

Εικόνα 26  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας- Παραδοσιακοί 
Χοροί.102 

 

Ζαγορίσιος 

 

«Μικτός κυκλικός χορός που χορεύεται σε ανοικτό κύκλο, κυρίως στα Ζαγοροχώρια 

τους Ηπείρου, από όπου πήρε και το όνομά του. Μερικά τραγούδια που το συνοδεύουν 

είναι: «Η Αλεξάνδρα», «Ο Κωνσταντάκης», «Το Καπέσοβο», καθώς και  ο ομώνυμος 

σκοπός «Ζαγορίσιος».» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 239). 

 

 

 

 

                                                           
102 Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-
Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE
%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%B
D%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%C
E%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE
%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B
5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%C
F%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..g
ws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:. 
 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJ-Yr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:
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Τρεχάτος 

 

 «Μικτός κυκλικός χορός που χορεύεται στο χωριό Νεοχωρούδα της Θεσσαλονίκης και 

αποτελείται από τρία διαφορετικά κινητικά μοτίβα.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 242). 

 

Μπαϊτούσκα 

 

«Μικτός κυκλικός χορός που χορεύεται με μικρές παραλλαγές σε όλη τη Θράκη σε όλες 

τις περιστάσεις.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 244). 

 

Γκάιντα 

 

«Αντρικός, κυρίως, κυκλικός χορός που συναντιέται στη Δυτική, Κεντρική και 

Ανατολική Μακεδονία και αποτελείται από ένα αργό και ένα γρήγορο μέρος. Στο αργό 

μέρος οι λαβές είναι από τους ώμους στην Αλμωπία, με τα χέρια λυγισμένα στους 

αγκώνες στο Ρουμλούκι, ή με τα χέρια να ανεβοκατεβαίνουν στο Φλάμπουρο Σερρών. 

Στο γρήγορο μέρος οι λαβές είναι με τα χέρια πιασμένα κάτω στις περιοχές Αλμωπία 

και Ρουμλούκι, ή με τα χέρια να ανεβοκατεβαίνουν στο Φλάμπουρο Σερρών.» 

(Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 246-252). 

 

Κότσαρι 

 

«Μικτός κυκλικός και δημοφιλής χορός των Ελληνοποντίων του Καυκάσου. Η 

ονομασία του προέρχεται πιθανόν από τη λέξη «Κότς’» που σημαίνει φτέρνα, καθώς 

χορεύεται στις φτέρνες των ποδιών.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 254). 

 

Τροϊρω 

 

«Μικτός χορός που χορεύεται σε κλειστό κύκλο και προέρχεται από τα χωριά Μικρό 

και Μεγάλο Βογιαλίκι της Ανατολικής Ρωμυλίας. Σήμερα χορεύεται στα χωριά 

Ξυλαγανή Κομοτηνής, Βαφειοχώρι Κιλκίς και Μονόσπιτα Νάουσας, όπου 

εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας. Πήρε το όνομά του  (Τροϊρω, 
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Τριγύρω) από τη χορογραφική του δομή, που έχει έντονα κινητικό, ολόγυρα, 

περιεχόμενο.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 255). 

 

Ζεϊμπέκικος Κύπρου 

 

«Ο Ζεϊπέκικος ή Ζεϊπέκικο είναι ατομικός χορός, ενώ κάποιος ταυτόχρονα κτυπά 

παλαμάκια στο χορευτή. Εκτελείται έπειτα από τους Καρσιλαμάδες και το Συρτό. Στην 

Κύπρο υπάρχουν διάφοροι τύποι με διάφορες ονομασίες όπως ο «Απτάλικος» στην 

Αττάλεια.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 257). 

 

Λυτός- Λεβέντικος (Πουστσένο) 

 

«Μικτός κυκλικός χορός, ο πιο δημοφιλής στην περιοχή της Φλώρινας. Ονομάζεται και 

«Αμολυτή Γκάιντα», «Λεβέντικος», «Πούσνοτο», «Πουστσένο», «Πουστένο». Ακόμα, 

ανάλογα με το χωριό, τον τρόπο παιξίματος, τη ρυθμική αγωγή, τους μουσικούς και τα 

άτομα που χόρευαν το χορό έπαιρνε τις ονομασίες: «Αλωνιώτικος», «Γκάιντα 

Πουστσένο», «Πετεινάρι», «του Αγροφύλακα», «του Κρατερού», «Στάρτσκο Πουστένο» 

(«Στάρτσκο» σημαίνει «γερόντικο», γι’ αυτό το χόρευαν μόνο γέροι και μόνο άντρες), 

«Πετλέτο Πουστσένο» («Πετλέτο» σημαίνει «πετεινάρι» και πήρε το όνομα αυτό διότι 

είναι πηδηχτός χορός  κ.ά..»  (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 259). 

 

Μπεράτικος ή «Μπεράτσε» 

 

[«Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Φλάμπουρου. Μπεράτικος Φλάμπουρου» 

(Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Φλάμπουρου, 2011). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=k6Tk0xL1RII.] 

 

«Χορεύεται στις περιοχές Φλάμπουρο και Δροσοπηγή της Φλώρινας από άνδρες και 

γυναίκες σε όλες τις περιστάσεις. Το σχήμα του είναι ο ανοικτός κύκλος και η λαβή των 

χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. Σύμφωνα με το Μάνο 

(1996) στα χωριά του κάμπου του νομού χορεύεται ένας χορός με παρόμοια μελωδία, ο 

αργός «Λυτός», τον οποίο ονομάζουν «Μπαϊράτσε» για να ξεχωρίζει από τον 

«Μπεράτσε». Η ονομασία του χορού έχει την ίδια ρίζα με τους χορούς «Μπεράτι» της 

Ηπείρου και τον αντίστοιχο «Μπεράτι» τους Θεσσαλίας, που όμως είναι διαφορετικοί 

χοροί. Οι νεότεροι σε ηλικία εκτελούν το χορό με μεγαλύτερη ζωντάνια από ό,τι οι 

https://www.youtube.com/watch?v=k6Tk0xL1RII
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μεγαλύτεροι, οι οποίοι κάνουν πιο «στρωτά» βήματα. Ακόμη, οι άνδρες 

πραγματοποιούν τις «άρσεις» των ποδιών με μεγαλύτερη έκταση και ένταση από τις 

γυναίκες. Ο χορός παρουσιάζει ομοιότητα ως προς το ρυθμό, το κινητικό σχήμα και τη 

μελωδία με τον αντίστοιχο «Λυτό» ή αλλιώς «Πουστσένο» (πηδηχτός χορός των 

σλαβόφωνων χωριών του νομού Φλώρινας με αργά βήματα). Η μουσική συνοδεία του 

χορού είναι είτε οργανική, είτε φωνητική, ανάλογα με την εκάστοτε περίσταση.» 

(Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 262). 

 

Συγκαθιστός Γρεβενών 

 

[«Βγήκα ψηλά στα μάρμαρα- Δεσκάτη Γρεβενών (ΧΕΝΙ)» (Χορευτικό Εργαστήρι 

Νέας Ιωνίας, 2011). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=3CAjQd8X2QQ.] 

 

«Μικτός, αργός και «βαρύς» αντικριστός χορός που χορεύεται συνήθως στους γάμους. 

Οι χορευτές τοποθετούνται αντικριστά σε ζευγάρια (συνήθως άνδρας και γυναίκα) και 

δίχως να πιάνονται μεταξύ τους, έχοντας τα χέρια ελεύθερα ή στη μέση, κινούνται 

δεξιά- αριστερά εκτελώντας, εκτός από τις βασικές κινήσεις, και κάποιες φιγούρες 

όπως «στροφές», «καθίσματα» κ.ά.. Ο χορός στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα ονομάζεται 

«Συγκαθκός», και στις περιοχές του νομού (Καραπατάκης, 1976, στο Βαβρίτσας, Γ., 

Ν.) συναντάται με διάφορες ονομασίες («Ξεκοπός», «Συρτός», «Τσάμικος», 

«Αρβανίτικος»).  Κάποια τραγούδια που συνοδεύουν το χορό είναι: «Πάρε τα γκιούμια 

σ’ κι έλα», «Το μαύρο το μαντίλι», «Ν’ ακούς τα’ αηδόνι πως λαλεί», «Ξύπνα καημένη 

Αναστασιά», «Έχασα μαντίλι», «Σύρε να πεις τη μάνα σου», «Λεβέντης είσαι μάτια 

μου», κ.ά..» (2008: σ. 263). 

 

Στρωτός 

 

[«Κοντούλα Βλάχα (Στρωτός Χορός)» (Σύλλογος Σπηλαιωτών Θεσσαλονίκης, 2013). 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=LEDtHSckW1s.] 

 

«Χορεύεται σε ανοικτό κύκλο από γυναίκες και άντρες και αποτελεί το δημοφιλέστερο 

χορό του τοπικού ρεπερτορίου. Παλιότερα ο χορός εκτελούνταν σε δύο ή τρεις σειρές 

ανάλογα με την περίσταση και τον αριθμό των συμμετεχόντων, με τους άντρες 

τοποθετημένους μπροστά στο εσωτερικό του κύκλου και τους γυναίκες πίσω (η 

τοποθέτηση αυτή ίσχυε για όλους τους χορούς του τοπικού ρεπερτορίου που 

https://www.youtube.com/watch?v=3CAjQd8X2QQ
https://www.youtube.com/watch?v=LEDtHSckW1s


[153] 
 

εκτελούνταν σε ανοικτό κύκλο). Χορεύεται σε όλες τις περιστάσεις, και όταν πρόκειται 

για γάμο (τη στιγμή που η νύφη «βγαίνει στο χορό») εκτελείται σε αργή ρυθμική αγωγή 

(«βαρύς στρωτός»). Τα βασικότερα τραγούδια με τη συνοδεία των οποίων  «έβγαινε» η 

νύφη στο χορό ήταν: «Μέσα στον απάνω πύργο» και «Άϊστε συντρόφισσες». Άλλα 

τραγούδια με τα οποία γενικά χορεύεται ο χορός είναι: «Η Λαφίνα», «Τρικαλινή μου 

πέρδικα», «Πουλιά πετούμενα», «Η κοντούλα βλάχα», «Διαμάντω ποιος σε φίλησε». Η 

ονομασία του προέρχεται πιθανόν από τα «στρωτά βήματα» με τα οποία εκτελείται. Η 

λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες, με λυγισμένους ή τεντωμένους τους αγκώνες, 

ανάλογα με τη θέση των χορευτών». (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 267). 

 

Πηδηχτός Ρόδου 

 

«Μικτός κυκλικός χορός που χορεύεται στη Ρόδο και σε άλλα γειτονικά νησιά με 

μικροπαραλλαγές (π.χ. «Ροδίτικος» στη Λέρο). Παρουσιάζει ομοιότητα με τον Κρητικό 

χορό «Συρτό Χανιώτικο». Το όνομά του μάλλον το πήρε από την έντονη κινητικότητα 

που τον χαρακτηρίζει.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 269). 

 

Νιζάμικος 

 

«Αντρικός κυκλικός χορός της Νάουσας, που χορεύεται χωριστά και από γυναίκες, με 

πιο «στρωτά» όμως βήματα και στην περίπτωση αυτή ονομάζεται «Μελικές». 

(Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 271). 

 

Παραμυθιώτικος 

 

[«Παραμυθιά- (Παραμυθιώτικος- Τασούλας)» (Δήμος Αγίων Αναργύρων, Δημοτικό 

Πολιτιστικό Κέντρο «Σπύρος Αποστόλου», 2010). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVR_3Hfzsc0.] 

 

«Μικτός κυκλικός χορός της Ηπείρου, που πήρε το όνομά του προφανώς από την 

περιοχή της Παραμυθίας. Στην περιοχή αυτή, ο χορός δεν ήταν τόσο γνωστός με αυτό 

το όνομα, όσο σε γειτονικές περιοχές (Δήμας, 1993, στο Βαβρίτσας, Γ., Ν.). Ο χορός 

έχει δύο μοτίβα, ανάλογα με τα οποία εναλλάσσεται και η λαβή των χεριών πάνω- 

κάτω.» (2008: σ. 272). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVR_3Hfzsc0
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Τριανταφυλλιά 

 

[«Απάνου στην Τριανταφυλλιά- Νομός Χαλκιδικής (Χοροστάσι)» (Χοροστάσι, 

2010). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=eLFksPnGTrg.] 

 

«Γυναικείος, σταυρωτός χορός του Πολυγύρου και της ευρύτερης περιοχής της 

Χαλκιδικής. Το όνομά του το πήρε από το ομώνυμο τραγούδι που το συνοδεύει «Απάνω 

στην Τριανταφυλλιά». Η λαβή των χεριών είναι με τα χέρια πιασμένα από τις παλάμες 

χιαστί.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 274). 

 

Μπουλονάσαινα 

 

[«Μπουλονάσαινα» (Ντέπυ Πέπη, 2016). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=ghiJOx1q1G8.] 

 

«Εκφραστικός χορός που χορεύεται κυρίως από γυναίκες στα Ζαγοροχώρια της 

Ηπείρου. Το ποιητικό θέμα του τραγουδιού αναφέρεται στην αρπαγή από το χωριό 

Σκαμνέλι της νύφης του Μπουλονάση από τη συμμορία του Αποστολάκη με σκοπό τα 

λύτρα.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 276). 

 

Βασιλαρχόντισσα 

 

«Μικτός κυκλικός χορός που χορεύεται στις περιοχές της Ηπείρου με διάφορες 

παραλλαγές. Παλιότερα χορευόταν χωριστά από τους άντρες και τις γυναίκες, κάτι που 

στη σημερινή εποχή έχει καταργηθεί.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 278). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLFksPnGTrg
https://www.youtube.com/watch?v=ghiJOx1q1G8
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Στάνκαινα (Μολάεβο) 

 

«Μικτός κυκλικός χορός, ο δημοφιλέστερος στην ευρύτερη περιοχή της Αλμωπίας. 

Αποκτά διαφορετικό όνομα ανάλογο της μελωδίας (οι οποίες είναι πάνω από δέκα) που 

το συνοδεύει κάθε φορά, π.χ. «Σουλεϊμάνοβο», «Μπούκιτε» κ.ά.. Παλιότερα λεγόταν 

«Μολάεβο», ενώ σήμερα «Μολάεβο» ονομάζεται ο γρήγορος χορός και «Στάνκαινα» ο 

πιο αργός. Παλιά χορευόταν χωριστά από γυναίκες και άντρες, κάτι που σήμερα δεν 

ισχύει.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 280). 

 

Αλωνιώτικος (του Τσότσου) 

 

[«Αλωνιώτικος Φλώρινας- Πολιτιστικός Σύλλογος Φερών Η Αγία Σοφία» 

(Πολιτιστικός Σύλλογος Φερών Η Αγία Σοφία, 2013). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=LQbjTbATS4Y.] 

 

«Μικτός κυκλικός χορός που χορεύεται στα χωριά Άλωνα, Ακρίτας, Κρατερό και σε 

άλλα κοντινά με αυτά χωριά της Φλώρινας. Στα Άλωνα μάλιστα ο χορός ονομάζεται 

και «του Τσότσου» από τη μεγάλη οικογένεια των Τσότσιδων που χόρευαν το χορό. 

Κατά μία άλλη εκδοχή, το όνομά του το πήρε από τον κλαριντζή Παντελή (Πάνε) 

Τσώτσο. Οι κινήσεις παρουσιάζουν ομοιότητα με τις αντίστοιχες του χορού 

«Λεβέντικος», αλλά ο διαφορετικός ρυθμός τους τις επικαλύπτει. Ο χορός τους έχει ίδια 

κινητική και ρυθμική, αλλά διαφορετική μελωδική δομή με τον αντίστοιχο 

«Ομορφούλα». Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες είτε τεντωμένα χαμηλά, είτε 

λυγισμένα τους αγκώνες. (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 282). 

 

Ζαχαρούλα 

 

«Μικτός, κυκλικός, δημοφιλής χορός κυρίως των Βλάχων του Σίου και του Πάικου, ο 

οποίος σήμερα χορεύεται από όλους τους Βλάχους και όχι μόνο. Την ονομασία του την 

απέκτησε από το ομώνυμο τραγούδι που τον συνοδεύει «Σιούνται τα δένδρα σιούνται 

Ζαχαρούλα». Παλιά χορευόταν χωριστά από γυναίκες και άνδρες σε δύο, τρεις ή 

περισσότερες σειρές. Η λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια λυγισμένα στους 

αγκώνες». (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 284). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LQbjTbATS4Y
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Ρηνιώ 

 

[«Ρηνιώ μ’ (Πανάθεμα τη μάνα σου) Σύλλογος Θεσσαλών Αχαρνών» (Σύλλογος 

Θεσσαλών, 2018). Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=WX2e0mR7ths.] 

 

«Μικτός κυκλικός χορός του γάμου που χορεύεται στην περιοχή Δάσκιο της Ημαθίας. 

Χαρακτηρίζεται ως «τραγουδιστός χορός», καθώς το τραγούδι (στίχος) αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της μουσικής συνοδείας του χορού. Η λαβή των χεριών είναι 

από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες.» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 286). 

 

Φεζοδερβέναγας 

 

«Μικτός κυκλικός Ηπειρώτικος χορός που χορεύεται και στη Δυτική Μακεδονία με τη 

μορφή του χορού «Συρτός στα Τρία». Το όνομά του το έλαβε από το ομώνυμο τραγούδι 

που το συνοδεύει, το ποιητικό θέμα του οποίου αναφέρεται στο Φεζοδερβέναγα.» 

(Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 288). 

 

Διπάτ 

 

«Ένας από τους αρχαιότερους και πιο διαδεδομένους χορούς των Ελλήνων του 

Πόντου. Συναντάται ακόμη με τις ονομασίες «Ομάλ» (στην Τραπεζούντα), «Διπλόν 

Ομάλ» (στο Καρς), «Γιαβατόν», «Κοδεσποινιακόν» (ο πρέπων χορός για τους 

οικοδέσποινες ή αλλιώς τις γυναίκες). Συνοδεύεται από ποικιλία ιστορικών, ακριτικών, 

κοινωνικών και ερωτικών τραγουδιών, κάποια από τα οποία είναι: «Μονόγιαννες», 

«Μάραντον», «Αϊτένς επεριπέτανεν», «Τη Τρίχας το γεφύρ’», «Λιομάνα» (Λεμόνα), 

«Χαμαίμηλον», «Η κορ’ επήεν σο παρχάρ» κ.ά..» (Βαβρίτσας, Γ., Ν., 2008: 291). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WX2e0mR7ths
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Γαλάζιος Πετεινός Λαλεί (Κόκκινος Πετεινός Λαλεί) 

 

[«Γαλάζιος Πετεινός (Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης)- Μακεδονικά τραγούδια » (ΕΤ3- Ο 

τόπος και το τραγούδι του- Μικρό μουσικό ταξίδι στη Μυγδονία, 2016). Ανακτήθηκε 

6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=9Kj7TSgrmLM.] 

 

«Γυναικείος τοπικός χορός της περιοχής Πυλαίας (Καπουτζήδας) στη Θεσσαλονίκη. 

Πήρε το όνομά του από το ομώνυμο τραγούδι που το συνοδεύει. Ονομάζεται ακόμα και 

«Κόκκινος Πετεινός Λαλεί». Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τεντωμένους 

τους αγκώνες χαμηλά και στην εξέλιξη του χορού ανεβοκατεβαίνουν.» (Βαβρίτσας, Γ., 

Ν., 2008: 293). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Kj7TSgrmLM
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα δεδομένα της έρευνας που σχετίζονται με την έμφυλη 

διαφοροποίηση στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς κατά γεωγραφική περιοχή, 

όπως και συνολικά. Οι χοροί (βάσει της έμφυλης διαφοροποίησης) έχουν χωριστεί σε 

οκτώ κατηγορίες: κατά είδος ανάλογα με το φύλο (μικτός, ανδρικός, γυναικείος) στη 

σύγχρονη μορφή τους, ανά είδος αναλόγως του φύλου (μικτός, ανδρικός, γυναικείος) 

στην παλιά τους μορφή, κατά είδος ανάλογα με το φύλο (μικτός, ανδρικός, 

γυναικείος) σε ξεχωριστές περιοχές, στη θέση των χορευτών αναλόγως του φύλου 

στη σύγχρονη μορφή τους, στη θέση των χορευτών αναλόγως του φύλου στην παλιά 

τους μορφή, στον τρόπο εκτέλεσης του χορού ανάλογα με το φύλο στη σύγχρονη 

μορφή τους, στον τρόπο εκτέλεσης του χορού ανάλογα με το φύλο στην παλαιά 

μορφή του, στην τοποθέτηση των χεριών των χορευτών ανάλογα με το φύλο. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ 

ΧΟΡΟΙ ΜΙΚΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 

Καλαματιανός ×   

Τσάμικος ×   

Περατιανός ×   

Χασάπικος ×   

Σύνολο 4 0 0 

Σύνολο % 100% 0% 0% 

 

Πίνακας 38      Βασικοί Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί- Είδος Χορού Ανάλογα με το Φύλο στη Σύγχρονη 
Μορφή του. 

      

Οι βασικοί ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί φαίνεται ότι χορεύονται και από τα δύο 

φύλα. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ 

ΧΟΡΟΙ ΜΙΚΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 

Καλαματιανός ×   

Τσάμικος  ×  

Περατιανός ×   

Χασάπικος  ×  

Σύνολο 2 2 0 

Σύνολο % 50% 50% 0% 
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Πίνακας 39     Βασικοί Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί- Είδος Χορού αναλόγως του Φύλου στην Παλαιά 
Μορφή του.      

      

Στην παλιά τους μορφή οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί χορεύονταν άλλοι από τα 

δύο φύλα και άλλοι (50%) μόνο από άνδρες. Υπάρχει κάποια υπερτέρηση των 

ανδρών. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ 

ΒΗΜΑΤΑ/ 

ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΠΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 

ΔΥΟ ΦΥΛΑ 

ΒΗΜΑΤΑ/ 

ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΠΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 

ΜΟΝΟ ΑΠΟ 

ΑΝΔΡΕΣ 

ΒΗΜΑΤΑ/ 

ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΠΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 

ΜΟΝΟ ΑΠΟ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Καλαματιανός × Ψαλίδια  

Τσάμικος ×   

Περατιανός ×   

Χασάπικος Γρήγορο Μέρος Αργό Μέρος  

Σύνολο 4 2 0 

Σύνολο % 100% 50% 0% 

 

Πίνακας 40      Βασικοί Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί- Τρόπος Εκτέλεσης Μικτών Χορών ανάλογα με το 
Φύλο. 

 

Τα περισσότερα βήματα και φιγούρες των βασικών ελληνικών παραδοσιακών χορών 

εκτελούνται και από τα δύο φύλα. Κάποια άλλα- που είναι πιο δύσκολα, σε 

σημαντικό ποσοστό (50%) εκτελούνται μόνο από άνδρες, καθώς θεωρείται ότι οι 

άνδρες μπορούν να αναλάβουν τα δύσκολα εγχειρήματα. Φαίνεται κάποια 

υπερτέρηση του ανδρικού φύλου. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 

ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ 

ΟΜΟΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ 

ΦΥΛΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΑΝΤΡΕΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Καλαματιανός ×   

Τσάμικος × 
Χέρια ψηλά (στις 

στροφές) 

Χέρια στη μεσολαβή 

(στις στροφές) 
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Περατιανός ×   

Χασάπικος ×   

Σύνολο 4 1 1 

Σύνολο % 100% 25% 25% 

 

Πίνακας 41      Βασικοί Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί- Τοποθέτηση Χεριών στους Μικτούς Χορούς ανάλογα 
με το Φύλο. 

 

Σε όλους τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς η τοποθέτηση των χεριών, όσον 

αφορά τα δύο φύλα είναι όμοια στα βασικά βήματα. Σε κάποιες φιγούρες όμως 

(25%), η τοποθέτηση των χεριών είναι διαφορετική ανάλογα με το φύλο, κάνοντας 

εμφανή τη διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι άνδρες έτσι έχουν 

τα χέρια ψηλά, φανερώνοντας την ελευθερία, την ανωτερότητα και την προστασία 

έναντι των γυναικών. Οι γυναίκες πάλι, έχοντας τα χέρια στη μεσολαβή, φανερώνουν 

την κομψότητα και χάρη των γυναικών, αλλά και τη δέσμευση και τη συνοδεία τους 

από τους άνδρες. 

 

Οι βασικοί ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί φαίνεται ότι χορεύονται και από τα δύο 

φύλα. Στην παλιά τους μορφή χορεύονταν άλλοι από τα δύο φύλα και άλλοι (50%) 

μόνο από άνδρες. Υπάρχει λοιπόν κάποια υπερτέρηση των ανδρών σε αυτό το 

κομμάτι. Τα περισσότερα βήματα και φιγούρες εκτελούνται και από τα δύο φύλα. 

Κάποια άλλα- που είναι πιο δύσκολα, σε σημαντικό ποσοστό (50%) εκτελούνται 

μόνο από άνδρες, καθώς θεωρείται ότι οι αυτοί μπορούν να αναλάβουν τα δύσκολα 

εγχειρήματα. Φαίνεται κάποια υπερτέρηση του ανδρικού φύλου. Η τοποθέτηση των 

χεριών, όσον αφορά τα δύο φύλα είναι όμοια στα βασικά βήματα. Σε κάποιες 

φιγούρες όμως (25%), η τοποθέτηση των χεριών είναι διαφορετική ανάλογα με το 

φύλο, κάνοντας εμφανή τη διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι 

άνδρες έτσι έχουν τα χέρια ψηλά, φανερώνοντας την ελευθερία, την ανωτερότητα και 

την προστασία έναντι των γυναικών. Οι γυναίκες πάλι, έχοντας τα χέρια στη 

μεσολαβή, φανερώνουν την κομψότητα και χάρη των γυναικών, αλλά και τη 

δέσμευση και τη συνοδεία τους από τους άνδρες. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ ΜΙΚΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 

Σουφλιουτούδα   × 

Γιάννη Μ’ 

Γιαννάκη Μ’ 
×   

Του Μαμά τα 

Παλικάρια 
×   

Γίκνα ×   
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Της Παπαδιάς 

τα Παραθύρια 
×   

Μαντηλάτος ×   

Κουτσός ×   

Ποδαράκι ×   

Μπαϊτούσκα ×   

Ζωναράδικος ×   

Τριπάτης ×   

Σύνολο 10 0 0 

Σύνολο % 100% 0% 0% 

 

Πίνακας 42                     Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Θράκης- Είδος Χορού ανάλογα με το Φύλο. 

      

Αναφορικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Θράκης, σύμφωνα με τα 

ευρήματα της παρούσας έρευνας, όλοι χορεύονται και από τα δύο φύλα. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

ΧΟΡΟΙ 

ΟΜΟΙΑ ΘΕΣΗ 

ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΦΥΛΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 

Γιάννη Μ’ 

Γιαννάκη Μ’ 
× 

Σύμφωνα με μία παραλλαγή, οι άντρες 

κάνουν έναν εξωτερικό, ξεχωριστό κύκλο 

από τις γυναίκες. 

 

Του Μαμά τα 

Παλικάρια 

 

× 
 

Γίκνα ×  

Της Παπαδιάς 

τα Παραθύρια 
×  

Μαντηλάτος ×  

Κουτσός  Μπροστά οι άνδρες, ακολουθούν οι γυναίκες. 

Ποδαράκι ×  

Μπαϊτούσκα ×  

Ζωναράδικος  Μπροστά οι άνδρες, ακολουθούν οι γυναίκες. 

Τριπάτης ×  

Σύνολο 8 3 

Σύνολο % 80% 30% 

 

Πίνακας 43          Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Θράκης- Θέση Χορευτών στους Μικτούς Χορούς αναλόγως 
του Φύλου. 
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Στους περισσότερους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Θράκης, η τοποθέτηση 

των χορευτών στο χώρο, όσον αφορά τα δύο φύλα, είναι όμοια, με μερική απόκλιση 

(30%). Έτσι, σε ορισμένους χορούς οι άνδρες τοποθετούνται πρώτοι στον κύκλο και 

ακολουθούν οι γυναίκες, καθιστώντας την ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων, αλλά 

και τη διαφοροποίηση μεταξύ τους, με την ανάδειξη όμως της ανωτερότητας των 

ανδρών. Σε κάποιους άλλους, οι άνδρες βρίσκονται σε ξεχωριστό, εξωτερικό κύκλο 

από τις γυναίκες, δείχνοντας την ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων και τη 

διαφοροποίηση μεταξύ τους. Επίσης, την προστασία που επιδέχονται οι γυναίκες από 

τους άνδρες, την ενασχόληση των πρώτων με τα οικιακά- εσωτερικά θέματα, και των 

δεύτερων με τα αντίστοιχα κοινωνικά- εξωτερικά θέματα.  

 

Αναφορικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Θράκης, όλοι χορεύονται 

και από τα δύο φύλα. Στους περισσότερους, η τοποθέτηση των χορευτών στο χώρο, 

όσον αφορά τα δύο φύλα, είναι όμοια, με μερική απόκλιση (30%). Έτσι, σε 

ορισμένους χορούς οι άνδρες τοποθετούνται πρώτοι στον κύκλο και ακολουθούν οι 

γυναίκες, καθιστώντας την ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων, αλλά και τη 

διαφοροποίηση μεταξύ τους, με την ανάδειξη της ανωτερότητας του ανδρικού φύλου. 

Σε κάποιους άλλους, οι άνδρες βρίσκονται σε ξεχωριστό, εξωτερικό κύκλο από τις 

γυναίκες, δείχνοντας την ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων και τη διαφοροποίηση 

μεταξύ τους. Επίσης, την προστασία που επιδέχονται οι γυναίκες από τους άνδρες, 

την ενασχόληση των πρώτων με τα οικιακά- εσωτερικά θέματα, και των δεύτερων με 

τα αντίστοιχα κοινωνικά- εξωτερικά θέματα.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΡΩΜΥΛΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ  ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ ΜΙΚΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 

Καστρινός ×   

 

Τους Τρεις ή 

Τρία 

 

× 
  

Σφαρλί ή 

Σφαρλής 
×   

Τραμπανιστός   × 

Μπογδάνος ×   

Μιλήσω ×   

Συγκαθιστός ×   

Καλλινίτικος 

ή 

Κανελλιάτικος 

×   

Σαΐτες ×   

Συρτός 

Μπανιώτικος 
×   
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Τροϊρω ×   

Ζωναράδικος 

ή Τσέστος 

Στην απλή 

μορφή του 
Στη γρήγορη μορφή του  

Σύνολο 13 1 1 

Σύνολο % 92% 0,07% 0,07% 

 

Πίνακας 44              Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ανατολικής Ρωμυλίας- Είδος Χορού ανάλογα με το Φύλο. 

       

Σχετικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Ανατολικής Ρωμυλίας, οι 

περισσότεροι χορεύονται και από τα δύο φύλα, με πολύ μικρή απόκλιση (0.07%).  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΡΩΜΥΛΙΑΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΧΟΡΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ  ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ 

ΦΙΓΟΥΡΕΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 

ΔΥΟ ΦΥΛΑ 

ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΜΟΝΟ 

ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΣ 

ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΜΟΝΟ 

ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Καστρινός ×   

 

Τους Τρεις ή 

Τρία 

 

 
×  

Σφαρλί ή 

Σφαρλής 
×   

Μπογδάνος ×   

Μιλήσω ×   

Συγκαθιστός Στροφές Καθίσματα, Χτυπήματα  

Καλλινίτικος 

ή 

Κανελλιάτικος 

×   

Σαΐτες ×   

Συρτός 

Μπανιώτικος 
×   

Τροϊρω ×   

Ζωναράδικος 

ή Τσέστος 
 ×  

Σύνολο 10 3 0 

Σύνολο % 83% 25% 0% 

 

Πίνακας 45       Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ανατολικής Ρωμυλίας- Τρόπος Εκτέλσης Μικτών Χορών 
ανάλογα με το Φύλο. 
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Όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης των ελληνικών παραδοσιακών χορών της 

Ανατολικής Ρωμυλίας, οι περισσότερες φιγούρες πραγματοποιούνται και από τα δύο 

φύλα (84%), ενώ λίγες μόνο από άνδρες (25%), προκαλώντας μία πολύ μικρή 

υπερτέρηση των ανδρών. Οι άνδρες αναλαμβάνουν τις δύσκολες χορευτικές φιγούρες 

(καθίσματα, χτυπήματα), συμβολίζοντας την ενασχόλησή τους με τα δύσκολα βιοτικά 

θέματα.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΡΩΜΥΛΙΑΣ 
ΘΕΣΗ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ  ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ 
ΟΜΟΙΑ 

ΘΕΣΗ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Καστρινός ×  

 

Τους Τρεις ή 

Τρία 

× 

 
 

Σφαρλί ή 

Σφαρλής 
×  

Μπογδάνος  
Μπροστά οι άνδρες στον κύκλο, ακολουθούν οι 

γυναίκες. 

Μιλήσω ×  

Συγκαθιστός ×  

Καλλινίτικος 

ή 

Κανελλιάτικος 

 
Δύο γυναίκες στα εξωτερικά μέρη της ομάδας, 

ένας άνδρας στη μέση. 

Σαΐτες ×  

Συρτός 

Μπανιώτικος 
×  

Τροϊρω ×  

Ζωναράδικος 

ή Τσέστος 
×  

Σύνολο 10 2 

Σύνολο % 83% 16% 

 

Πίνακας 46           Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ανατολικής Ρωμυλίας- Θέση Χορευτών στους Μικτούς 
Χορούς ανάλογα με το Φύλο. 

 

Στους περισσότερους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Ανατολικής Ρωμυλίας η 

θέση των χορευτών, όσον αφορά τα δύο φύλα είναι όμοια (83%), με μικρή απόκλιση 

(16%). Σε κάποιους από αυτούς λοιπόν, οι άνδρες μπαίνουν πρώτοι στον κύκλο και 

ακολουθούν οι γυναίκες. Κάτι τέτοιο επιτρέπει μεν την ισότιμη συμμετοχή των δύο 

φύλων, κάνει εμφανή δε τη διαφοροποίηση τους, με την ανάδειξη όμως της 

ανωτερότητας του ανδρικού φύλου. 
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Σχετικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Ανατολικής Ρωμυλίας, οι 

περισσότεροι χορεύονται και από τα δύο φύλα, με πολύ μικρή απόκλιση (0.07%). 

Όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσής των χορών, οι περισσότερες φιγούρες 

πραγματοποιούνται και από τα δύο φύλα (84%), ενώ λίγες μόνο από άνδρες (25%), 

προκαλώντας μία πολύ μικρή υπερτέρηση των ανδρών. Οι άνδρες αναλαμβάνουν τις 

δύσκολες χορευτικές φιγούρες (καθίσματα, χτυπήματα), συμβολίζοντας την 

ενασχόλησή τους με τα δύσκολα βιοτικά θέματα. Στους περισσότερους χορούς η 

θέση των χορευτών, όσον αφορά τα δύο φύλα είναι όμοια (83%), με μικρή απόκλιση 

(16%). Σε κάποιους από αυτούς λοιπόν, οι άνδρες μπαίνουν πρώτοι στον κύκλο και 

ακολουθούν οι γυναίκες. Κάτι τέτοιο επιτρέπει μεν την ισότιμη συμμετοχή των δύο 

φύλων, κάνει εμφανή δε τη διαφοροποίησή τους, με την ανάδειξη της ανωτερότητας 

των ανδρών. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ  ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ ΜΙΚΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 

Παρτάλος ή της 

Παρτάλως 
 ×  

 

Συρτός Άνω 

Ορεινής Σερρών 

× 

 
  

Μπεράτικος ή 

Μπεράτσε 
×   

Γαλάζιος Πετεινός 

Λαλεί (Κόκκινος 

Πετεινός Λαλεί) 

  × 

Ζάμαντας  ×  

Γερακίνα   × 

Νικολ(ι)ός ×  × 

Λυτός ×   

Μπουγατσιάς ή 

Διπλός 

(Αρραβωνιάσματα) 

×   

Γεροντικός × ×  

Παναγιώτα ή 

Παναϊώτα 
  × 

Τ’ άστριν κι’ του 

φιγγαράκι 
  × 

Σύρε- Σύρε   × 

Μακρυνίτσα ×  × 

Καγγελευτός 

Ιερισσού 
×   

Νιζάμικος  ×  

Μέλικες   × 
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Γκάιντα  ×  

Τσουράπια ×   

Κόρη Ελένη ×   

Πατρούλα ×   

Ράικο ×   

Κοφτός Ράικο ×   

Μπαϊντούσκινου ×   

Κυρά- Μαρία   × 

Πουσιντνίτσα  ×  

Τρεχάτος ×   

Ρουσούλαινα   × 

Συγκαθιστός 

Γρεβενών 
×   

Τριανταφυλλιά   × 

Αλωνιώτικος (του 

Τσότσου) 
×   

Ρηνιώ ×   

Ομορφούλα ×   

Συμπεθέρα   × 

3ος Αντικριστός 

Μακεδονίας 
×   

Καστοριανός ×   

Μαρίνα ×  × (παλιά) 

Στάνκενα ή 

Σταμούλα 
×   

Μουλάιεβο × ×  

Ελένη Άνοιξε την 

Πόρτα 
×   

Τρίτα Πάτα × ×  

Δημητρούλα   × 

Μακεδονικός 

Χορός (Μακεδονία 

Ξακουστή) 

×   

Συρτός 

Μακεδονίας 

(Καπουτζήδων) 

×   

Ακριτικός 

Φλωρίνης 
×   

Σύνολο 30 8 15 

Σύνολο % 65% 17% 32% 

 

Πίνακας 47                  Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Μακεδονίας- Είδος Χορού ανάλογα με το Φύλο. 

 

Σχετικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Μακεδονίας, οι περισσότεροι 

(65%) χορεύονται και από τα δύο φύλα. Το ένα τρίτο (32%) των χορών εκτελείται 

μόνο από γυναίκες, και ένα μικρότερο ποσοστό (17%) μόνο από το ανδρικό φύλο. 
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Φαίνεται υπάρχει σχετική ισοτιμία μεταξύ των δύο φύλων, όπως και ανάδειξη της 

γυναίκας. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ  ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ 

ΦΙΓΟΥΡΕΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟ 

ΤΑ ΔΥΟ 

ΦΥΛΑ 

ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΑΠΟ 

ΑΝΔΡΕΣ 

ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΑΠΟ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

Συρτός Άνω 

Ορεινής Σερρών 

× 

 
  

Μπεράτικος ή 

Μπεράτσε 
× 

Τις άρσεις οι άνδρες τις 

πραγματοποιούν με 

μεγαλύτερη ένταση και 

έκταση. 

Τις άρσεις οι 

γυναίκες τις 

πραγματοποιούν με 

μικρότερη έκταση 

και ένταση. 

Νικολ(ι)ός ×   

Λυτός ×   

Μπουγατσιάς ή 

Διπλός 

(Αρραβωνιάσματα) 

×   

Γεροντικός ×   

Μακρυνίτσα ×   

Καγγελευτός 

Ιερισσού 
×   

Τσουράπια ×   

Κόρη Ελένη ×   

Πατρούλα ×   

Ράικο ×   

Κοφτός Ράικο ×   

Μπαϊντούσκινου ×   

Τρεχάτος ×   

Συγκαθιστός 

Γρεβενών 
×   

Αλωνιώτικος (του 

Τσότσου) 
×   

Ρηνιώ ×   

Ομορφούλα ×   

3ος Αντικριστός 

Μακεδονίας 
×   

Καστοριανός ×   

Μαρίνα ×   

Στάνκενα ή 

Σταμούλα 
×   

Μουλάιεβο  
Οι άνδρες χορεύουν με 

τα πόδια στο κανονικό 

Οι γυναίκες χόρευαν 

με τα πόδια χαμηλά, 
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ύψος τους. ακουμπώντας 

σχεδόν στο πάτωμα. 

Ελένη Άνοιξε την 

Πόρτα 
 Γρήγορο μέρος Αργό Μέρος 

Τρίτα Πάτα ×   

Μακεδονικός 

Χορός (Μακεδονία 

Ξακουστή) 

×   

Συρτός 

Μακεδονίας 

(Καπουτζήδων) 

×   

Ακριτικός 

Φλωρίνης 
×   

Σύνολο 28 3 3 

Σύνολο % 93% 10% 10% 
 

Πίνακας 48    Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Μακεδονίας- Φιγούρες στους Μικτούς Χορούς ανάλογα με το 
Φύλο. 

 

Αναφορικά με τον τρόπο εκτέλεσης των ελληνικών παραδοσιακών χορών στη 

Μακεδονία, είναι όμοιος και από τα δύο φύλα στο μεγαλύτερο ποσοστό (93%). 

Κάποιες φιγούρες που διαφοροποιούνται είναι οι άρσεις στο χορό «Μπεράτικό/ 

Μπεράτσε», που από τους άνδρες πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη έκταση και 

ένταση, ενώ από τις γυναίκες με αντίστοιχη μικρότερη. Επίσης, στο χορό «Ελένη 

Άνοιξε την Πόρτα», οι άνδρες χορεύουν μόνο το γρήγορο μέρος, ενώ οι γυναίκες το 

αργό. Έτσι, φαίνεται ότι οι άνδρες αναλαμβάνουν τα έργα που απαιτούν μεγαλύτερη 

σωματική δύναμη, σε αντίθεση με αυτά των γυναικών (διαφοροποίηση των φύλων). 

Τέλος, στο χορό «Μουλάιεβο» οι άνδρες χορεύουν στο κανονικό τους ύψος, ενώ οι 

γυναίκες με τα πόδια χαμηλά, σχεδόν κοντά στο έδαφος, φανερώνοντας την εξουσία 

και ανωτερότητα των ανδρών, και την υποτίμηση της γυναίκας.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ  

ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ 
ΟΜΟΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

Συρτός Άνω 

Ορεινής Σερρών 

× 

 
  

Μπεράτικος ή 

Μπεράτσε 
×   

Νικολ(ι)ός ×   

Λυτός ×   

Μπουγατσιάς ή  Χέρια ελεύθερα σε Χέρια στη 
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Διπλός 

(Αρραβωνιάσματα) 

«αρμονική 

αντιμετάθεση» 

μεσολαβή 

Γεροντικός ×   

Μακρυνίτσα ×   

Καγγελευτός 

Ιερισσού 
×   

Τσουράπια ×   

Κόρη Ελένη ×   

Πατρούλα ×   

Ράικο ×   

Κοφτός Ράικο ×   

Μπαϊντούσκινου ×   

Τρεχάτος ×   

Συγκαθιστός 

Γρεβενών 
×   

Αλωνιώτικος (του 

Τσότσου) 
×   

Ρηνιώ ×   

Ομορφούλα ×   

3ος Αντικριστός 

Μακεδονίας 
 

Αριστερό χέρι πίσω 

από τη μέση. 

Αριστερό χέρι στη 

μεσολαβή. 

Καστοριανός ×   

Μαρίνα ×   

Στάνκενα ή 

Σταμούλα 
×   

Μουλάιεβο ×   

Ελένη Άνοιξε την 

Πόρτα 
×   

Τρίτα Πάτα ×   

Μακεδονικός 

Χορός (Μακεδονία 

Ξακουστή) 

×   

Συρτός 

Μακεδονίας 

(Καπουτζήδων) 

×   

Ακριτικός 

Φλωρίνης 
×   

Σύνολο 28 2 2 

Σύνολο % 93% 6% 6% 

 

Πίνακας 49        Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Μακεδονίας- Τοποθέτηση Χεριών στους Μικτούς Χορούς 
ανάλογα με το Φύλο. 

 

Αναφορικά με την τοποθέτηση των χεριών στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς 

της Μακεδονίας, αυτή είναι όμοια στους περισσότερους (93%). Στους χορούς 

«Μπουγατσιά/ Διπλό (Αρραβωνιάσματα)» και «3ος Αντικριστός Μακεδονίας» όμως, 
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υφίσταται διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων. Οι άνδρες έχουν τα χέρια είτε ελεύθερα 

στον αέρα, δείχνοντας τη λεβεντιά αλλά και την ανωτερότητα, την προστασία και την 

ιδιοκτησία των ανδρών έναντι των γυναικών, είτε πίσω από τη μέση, φανερώνοντας 

τη δέσμευσή τους για προστασία. Οι γυναίκες πάλι έχουν τα χέρια στη μεσολαβή, 

δείχνοντας την εξάρτηση και την ιδιοκτησία τους από τους άνδρες, αλλά και την 

κομψότητα και χάρη που διαθέτουν.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΕΣΗ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ  ΤΟΥ  

ΦΥΛΟΥ 

ΧΟΡΟΙ 
ΟΜΟΙΑ 

ΘΕΣΗ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 

Συρτός Άνω 

Ορεινής Σερρών 

× 

 
 

Μπεράτικος ή 

Μπεράτσε 
×  

Νικολ(ι)ός ×  

Λυτός ×  

Μπουγατσιάς ή 

Διπλός 

(Αρραβωνιάσματα) 

×  

Γεροντικός ×  

Μακρυνίτσα ×  

Καγγελευτός 

Ιερισσού 
 

Οι άνδρες πρώτοι στον κύκλο, οι γυναίκες 

ακολουθούν. 

Τσουράπια ×  

Κόρη Ελένη ×  

Πατρούλα ×  

Ράικο ×  

Κοφτός Ράικο ×  

Μπαϊντούσκινου ×  

Τρεχάτος ×  

Συγκαθιστός 

Γρεβενών 
×  

Αλωνιώτικος (του 

Τσότσου) 
×  

Ρηνιώ ×  

Ομορφούλα ×  

3ος Αντικριστός 

Μακεδονίας 
×  

Καστοριανός ×  

Μαρίνα ×  

Στάνκενα ή 

Σταμούλα 
 

Μπροστά οι άνδρες στον κύκλο, ακολουθούν 

οι γυναίκες. 

Μουλάιεβο ×  
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Ελένη Άνοιξε την 

Πόρτα 
×  

Τρίτα Πάτα ×  

Μακεδονικός 

Χορός (Μακεδονία 

Ξακουστή) 

×  

Συρτός 

Μακεδονίας 

(Καπουτζήδων) 

×  

Ακριτικός 

Φλωρίνης 
×  

Σύνολο 28 2 

Σύνολο % 93% 6% 

 

Πίνακας 50       Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Μακεδονίας- Θέση Χορευτών στους Μικτούς Χορούς 
αναλόγως του Φύλου. 

 

Σχετικά με τη θέση των χορευτών στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της 

Μακεδονίας, αυτή είναι όμοια και στα δύο φύλα στο μεγαλύτερο ποσοστό (93%). 

Μόνο σε δύο από τους χορούς («Καγγελευτός Ιερισσού», Στάνκενα/ Σταμούλα») οι 

άνδρες τοποθετούνται πρώτοι στον κύκλο, με τις γυναίκες να ακολουθούν, κάνοντας 

φανερή την ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων, αλλά και τη διαφοροποίηση μεταξύ 

τους, με την ανάδειξη της ανωτερότητας των ανδρών.   

 

Σχετικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Μακεδονίας, οι περισσότεροι 

(65%) χορεύονται και από τα δύο φύλα. Το ένα τρίτο (32%) των χορών εκτελείται 

μόνο από γυναίκες, και ένα μικρότερο ποσοστό (17%) μόνο από το ανδρικό φύλο. 

Φαίνεται υπάρχει σχετική ισοτιμία μεταξύ των δύο φύλων, όπως και ανάδειξη της 

γυναίκας. Αναφορικά με τον τρόπο εκτέλεσής τους, είναι όμοιος και από τα δύο φύλα 

στο μεγαλύτερο ποσοστό (93%). Κάποιες φιγούρες που διαφοροποιούνται είναι οι 

άρσεις στο χορό «Μπεράτικό/ Μπεράτσε», που από τους άνδρες πραγματοποιούνται 

με μεγαλύτερη έκταση και ένταση, ενώ από τις γυναίκες με αντίστοιχη μικρότερη. 

Επίσης, στο χορό «Ελένη Άνοιξε την Πόρτα», οι άνδρες χορεύουν μόνο το γρήγορο 

μέρος, ενώ οι γυναίκες το αργό. Έτσι, φαίνεται ότι οι άνδρες αναλαμβάνουν τα έργα 

που απαιτούν μεγαλύτερη σωματική δύναμη, σε αντίθεση με αυτά των γυναικών 

(διαφοροποίηση των φύλων). Τέλος, στο χορό «Μουλάιεβο» οι άνδρες χορεύουν στο 

κανονικό τους ύψος, ενώ οι γυναίκες με τα πόδια χαμηλά, σχεδόν κοντά στο έδαφος, 

φανερώνοντας την εξουσία και ανωτερότητα των ανδρών, και την υποτίμηση της 

γυναίκας. Αναφορικά με την τοποθέτηση των χεριών, αυτή είναι όμοια στους 

περισσότερους (93%). Στους χορούς «Μπουγατσιά/ Διπλό (Αρραβωνιάσματα)» και 

«3ος Αντικριστός Μακεδονίας» όμως, υφίσταται διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων. 

Οι άνδρες έχουν τα χέρια είτε ελεύθερα στον αέρα, δείχνοντας τη λεβεντιά αλλά και 
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την ανωτερότητα, την προστασία και την ιδιοκτησία των ανδρών έναντι των 

γυναικών, είτε πίσω από τη μέση, φανερώνοντας τη δέσμευσή τους για προστασία. Οι 

γυναίκες πάλι έχουν τα χέρια στη μεσολαβή, δείχνοντας την εξάρτηση και την 

ιδιοκτησία τους από τους άνδρες, αλλά και την κομψότητα και χάρη που διαθέτουν. 

Σχετικά με τη θέση των χορευτών τέλος, αυτή είναι όμοια και στα δύο φύλα στο 

μεγαλύτερο ποσοστό (93%). Μόνο σε δύο από τους χορούς («Καγγελευτός 

Ιερισσού», Στάνκενα/ Σταμούλα») οι άνδρες τοποθετούνται πρώτοι στον κύκλο, με 

τις γυναίκες να ακολουθούν, κάνοντας φανερή την ισότιμη συμμετοχή των δύο 

φύλων, αλλά και τη διαφοροποίηση μεταξύ τους, με την ανάδειξη της ανωτερότητας 

των ανδρών.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

ΧΟΡΟΙ ΜΙΚΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 

 

Ζαγορίσιος 

× 

 
  

Συρτός στα Τρία ×   

Δόντια Πυκνά ×   

Μενούσης ×  × 

Ροβάς   × 

Παραμυθιώτικος ×   

Μπουλονάσαινα ×  × 

Γιαννιώτικος ×   

Παλαμάκια ×   

Τζίτζιρας ή 

Κοφτός 
×   

Φεζοδερβέναγας ×   

Βασίλω 

Αρχόντισσα 
×   

Βιργινάδα ×   

Γιάννης- Κώστας ×   

Γιατρός ×   

Φυσούνι   × 

Κλέφτες  ×  

Μπεράτι Ηπείρου  ×  

Κατσαντώνης × ×  

Σιαμαντάκας  ×  

Συρτός Μετσόβου ×   

Συγκαθιστά 

Μετσόβου 
×   

Πωγωνίσιος 

(Βασιλικός) 
×   

Βλάχα Κονίτσης   × 

Σύνολο 18 4 5 

Σύνολο % 75% 16% 20% 
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Πίνακας 51                    Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ηπείρου- Είδος Χορού αναλόγως του Φύλου. 

 

Αναφορικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Ηπείρου, οι περισσότεροι 

χορεύονται και από τα δύο φύλα (75%), ενώ κάποιοι χορεύονται είτε μόνο από 

γυναίκες (20%) («Μενούσης, Ροβάς, Παραμυθιώτικος, Φυσούνι»), είτε μόνο από 

άνδρες (16%) («Κλέφτες, Μπεράτι Ηπείρου, Κατσαντώνης, Σιαμαντάκας»), οπότε 

υπάρχει σχετική ισοτιμία μεταξύ των φύλων.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΘΕΣΗ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ 
ΟΜΟΙΑ 

ΘΕΣΗ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 

Ζαγορίσιος 

× 

 
 

Συρτός στα Τρία ×  

Δόντια Πυκνά ×  

Μενούσης ×  

Παραμυθιώτικος ×  

Γιαννιώτικος ×  

Παλαμάκια ×  

Τζίτζιρας ή 

Κοφτός 
×  

Φεζοδερβέναγας ×  

Βασίλω 

Αρχόντισσα 

Στη σύγχρονη 

εποχή 

Οι άνδρες χόρευαν παλιά χωριστά από τις 

γυναίκες. 

Βιργινάδα ×  

Γιάννης- Κώστας ×  

Γιατρός ×  

Κατσαντώνης ×  

Συρτός Μετσόβου  
Είτε άνδρας- γυναίκα εναλλάξ, είτε οι άνδρες 

σε ξεχωριστό κύκλο πίσω από τις γυναίκες. 

Συγκαθιστά 

Μετσόβου 
×  

Πωγωνίσιος 

(Βασιλικός) 

Στη σύγχρονη 

εποχή 

Οι άνδρες παλιά χόρευαν χωριστά από τις 

γυναίκες. 

Σύνολο 16 3 

Σύνολο % 94% 17% 

 

Πίνακας 52                          Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ηπείρου- Θέση Χορευτών ανάλογα με το Φύλο. 
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Σχετικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Ηπείρου, η θέση των 

χορευτών στους περισσότερους είναι όμοια και για τα δύο φύλα (94%). Στο χορό 

«Βασίλω Αρχόντισσα» και «Πωγωνίσιος Βασιλικός» όμως, η θέση των χορευτών 

είναι ναι μεν στη σημερινή εποχή όμοια, παλιότερα όμως οι άνδρες χόρευαν χωριστά 

από τις γυναίκες, καθιστώντας ευκολότερη την έμφυλη διαφοροποίηση. Επίσης, στο 

«Συρτό Μετσόβου» η θέση των χορευτών είναι είτε άνδρας- γυναίκα εναλλάξ, είτε οι 

άνδρες σε ξεχωριστό κύκλο πίσω από τις γυναίκες, φανερώνοντας την έμφυλη 

διαφοροποίηση, αλλά και την προστασία των γυναικών από τους άνδρες. 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

ΧΟΡΟΙ 
ΟΜΟΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Ζαγορίσιος 

× 

 
  

Συρτός στα Τρία ×   

Δόντια Πυκνά ×   

Μενούσης ×   

Παραμυθιώτικος ×   

Μπουλονάσαινα ×   

Γιαννιώτικος ×   

Παλαμάκια ×   

Τζίτζιρας ή 

Κοφτός 
×   

Φεζοδερβέναγας ×   

Βασίλω 

Αρχόντισσα 
×   

Βιργινάδα ×   

Γιάννης- Κώστας ×   

Γιατρός ×   

Κατσαντώνης ×   

Συρτός Μετσόβου ×   

Συγκαθιστά 

Μετσόβου 
 

Το αριστερό χέρι 

πίσω από την πλάτη 

και το δεξί σε έκταση. 

Στη μεσολαβή 

Πωγωνίσιος 

(Βασιλικός) 
×   

Σύνολο 17 1 1 

Σύνολο % 94% 5% 5% 

 

Πίνακας 53               Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ηπείρου- Τοποθέτηση Χεριών των Χορευτών αναλόγως 
του Φύλου. 
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Όσον αφορά τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Ηπείρου, η τοποθέτηση των 

χεριών των συμμετεχόντων στους περισσότερους είναι όμοια και για τα δύο φύλα 

(94%), φανερώνοντας τη σχετική ισοτιμία που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλα. Σε 

ένα μόνο χορό, το «Συγκαθιστό Μετσόβου», ο άνδρας έχουν το αριστερό χέρι πίσω 

από την πλάτη, φανερώνοντας την προστασία και τη σοβαρότητα που εμπνέοει, και 

το δεξί σε έκταση, δηλώνοντας την ελευθερία, ανωτερότητα, προστασία και λεβεντιά 

που τον διακατέχει. Αντίθετα, η γυναίκα έχει τα χέρια στη μεσολαβή, δείχνοντας τη 

χάρη, αλλά και τη δέσμευση και συνοδεία από τον άνδρα.  

 

Αναφορικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Ηπείρου, οι περισσότεροι 

χορεύονται και από τα δύο φύλα (75%), ενώ κάποιοι χορεύονται είτε μόνο από 

γυναίκες (20%) («Μενούσης, Ροβάς, Παραμυθιώτικος, Φυσούνι»), είτε μόνο από 

άνδρες (16%) («Κλέφτες, Μπεράτι Ηπείρου, Κατσαντώνης, Σιαμαντάκας»), οπότε 

υπάρχει σχετική ισοτιμία μεταξύ των φύλων. Η θέση των χορευτών στους 

περισσότερους είναι όμοια και για τα δύο φύλα (94%). Στο χορό «Βασίλω 

Αρχόντισσα» και «Πωγωνίσιος Βασιλικός» όμως, η θέση των χορευτών είναι ναι μεν 

στη σημερινή εποχή όμοια, παλιότερα όμως οι άνδρες χόρευαν χωριστά από τις 

γυναίκες, καθιστώντας ευκολότερη την έμφυλη διαφοροποίηση. Επίσης, στο «Συρτό 

Μετσόβου» η θέση των χορευτών είναι είτε άνδρας- γυναίκα εναλλάξ, είτε οι άνδρες 

σε ξεχωριστό κύκλο πίσω από τις γυναίκες, φανερώνοντας την έμφυλη 

διαφοροποίηση, αλλά και την προστασία των γυναικών από τους άνδρες. Η 

τοποθέτηση των χεριών των συμμετεχόντων στους περισσότερους είναι όμοια και για 

τα δύο φύλα (94%), φανερώνοντας τη σχετική ισοτιμία που υπάρχει ανάμεσα στα δύο 

φύλα. Σε ένα μόνο χορό, το «Συγκαθιστό Μετσόβου», ο άνδρας έχουν το αριστερό 

χέρι πίσω από την πλάτη, φανερώνοντας την προστασία και τη σοβαρότητα που 

εμπνέοει, και το δεξί σε έκταση, δηλώνοντας την ελευθερία, ανωτερότητα, προστασία 

και λεβεντιά που τον διακατέχει. Αντίθετα, η γυναίκα έχει τα χέρια στη μεσολαβή, 

δείχνοντας τη χάρη, αλλά και τη δέσμευση και συνοδεία από τον άνδρα.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

ΧΟΡΟΙ ΜΙΚΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 

 

Γιούργια στα 

Παλούρια (Το 

Νερό στο Ρέμα) 

× 

 
  

Σβαρνιάρα ×   

Πέρα στον Πέρα 

Μαχαλά 
  × 

Συρτός Πηλίου ×   

Της Γαλανής το 

Φόρεμα 
  × 
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Καγγέλι ×   

Αρβανιτοβλάχικος ×   

Μπεράτι 

Θεσσαλίας 
×   

Κλειστός 

Αργιθέας 
×   

Τάι- Τάι ×   

Καραμπατάκι ×   

Καραγκούνα 

Μόνο σε 

ανεπίσημες 

εκδηλώσεις ή 

μαθητικές 

ομάδες. 

 

Κυρίως, όπως και 

σε επίσημα 

συγκροτήματα. 

Πηλιορείτικος ×  × 

Γεωργαλάκης ×   

Καρυατίδων 

(Αραχωβίτικος) 
  × 

Τσακώνικος ×   

Σύνολο 13 0 5 

Σύνολο % 81% 0% 31% 

 

Πίνακας 54                   Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Θεσσαλίας- Είδος Χορού αναλόγως του Φύλου. 

 

Αναφορικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Θεσσαλίας, οι 

περισσότεροι χορεύονται και από τα δύο φύλα (81%). Υπάρχει μία εξαίρεση στο 

χορό «Καραγκούνα», ο οποίος εκτελείται κυρίως από γυναίκες, ενώ λαμβάνουν 

μέρος και άνδρες μόνο σε ανεπίσημες εκδηλώσεις ή μαθητικές ομάδες. Είναι εμφανής 

λοιπόν η ισοτιμία που υπάρχει μεταξύ των δύο φύλων.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ  ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ 
ΟΜΟΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

Γιούργια στα 

Παλούρια (Το 

Νερό στο Ρέμα) 

× 

 
  

Σβαρνιάρα ×   

Συρτός Πηλίου ×   

Καγγέλι ×   

Αρβανιτοβλάχικος  
Ελεύθερα ή πίσω από 

τη μέση 
Στη μεσολαβή 

Μπεράτι ×   
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Θεσσαλίας 

Κλειστός 

Αργιθέας 
×   

Τάι- Τάι ×   

Καραμπατάκι ×   

Καραγκούνα ×   

Πηλιορείτικος ×   

Γεωργαλάκης ×   

Τσακώνικος ×   

Σύνολο 12 1 1 

Σύνολο % 92% 7% 7% 

 

Πίνακας 55 Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Θεσσαλίας- Τοποθέτηση Χεριών Χορευτών στους Μικτούς Χορούς 
ανάλογα με το Φύλο. 

 

Όσον αφορά τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Θεσσαλίας, η τοποθέτηση 

των χεριών αναφορικά με τα δύο φύλα είναι όμοια στους περισσότερους (92%). 

Εξαίρεση αποτελεί ο χορός «Αρβανιτοβλάχικος», στον οποίο οι άνδρες έχουν τα 

χέρια ελεύθερα ή πίσω στη μέση, δείχνοντας τη λεβεντιά, την ανωτερότητα, την 

ελευθερία και την προστασία τους προς τις γυναίκες, ενώ οι τελευταίες έχουν τα 

χέρια στη μεσολαβή, φανερώνοντας τη χάρη, αλλά και τη δέσμευσή τους από τους 

άνδρες. Υπάρχει λοιπόν σχετική ισοτιμία μεταξύ των δύο φύλων και σε αυτόν τον 

τομέα.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΘΕΣΗ  ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ  ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ ΟΜΟΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 

 

Γιούργια στα 

Παλούρια (Το 

Νερό στο Ρέμα) 

× 

 
 

Σβαρνιάρα ×  

Συρτός Πηλίου ×  

Καγγέλι ×  

Αρβανιτοβλάχικος  
Στα ζευγάρια οι γυναίκες είναι από την 

εσωτερική πλευρά του κύκλου. 

Μπεράτι 

Θεσσαλίας 
×  

Κλειστός 

Αργιθέας 
 

Οι άνδρες στην αρχή, οι γυναίκες 

ακολουθούν στο τέλος του κύκλου. 

Τάι- Τάι ×  

Καραμπατάκι ×  

Καραγκούνα ×  

Πηλιορείτικος ×  
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Γεωργαλάκης ×  

Τσακώνικος ×  

Σύνολο 11 2 

Σύνολο % 84% 15% 

 

Πίνακας 56            Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Θεσσαλίας- Θέση Χορευτών στους Μικτούς Χορούς 
ανάλογα με το Φύλο. 

 

Αναφορικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Θεσσαλίας, στους 

περισσότερους η θέση των χορευτών είναι όμοια και για τα δύο φύλα (84%). 

Εξαιρέσεις αποτελούν ο χορός «Αρβανιτοβλάχικος», όπου όταν σχηματίζονται 

ζευγάρια οι γυναίκες είναι από την εσωτερική πλευρά του κύκλου και οι άνδρες από 

την εξωτερική, φανερώνοντας την προστασία των γυναικών από τους άνδρες, αλλά 

και την ενασχόληση των πρώτων με τα εσωτερικά- οικιακά θέματα, και των 

δεύτερων με τα εξωτερικά- κοινωνικά θέματα, κάνοντας εμφανή τη διαφοροποίηση 

μεταξύ των φύλων. Επίσης, ο χορός «Κλειστός Αργιθέας», στον οποίο οι άνδρες είναι 

στην αρχή του κύκλου με τις γυναίκες να ακολουθούν, δείχνοντας την ισότητα 

μεταξύ των δυο φύλων (με πλεονέκτημα όμως στους άνδρες), αλλά και την έμφυλα 

διαφοροποίησή τους. Υπάρχει όμως σχετική ισοτιμία μεταξύ των φύλων.  

 

Αναφορικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Θεσσαλίας, οι 

περισσότεροι χορεύονται και από τα δύο φύλα (81%). Υπάρχει μία εξαίρεση στο 

χορό «Καραγκούνα», ο οποίος εκτελείται κυρίως από γυναίκες, ενώ λαμβάνουν 

μέρος και άνδρες μόνο σε ανεπίσημες εκδηλώσεις ή μαθητικές ομάδες. Είναι εμφανής 

λοιπόν η ισοτιμία που υπάρχει μεταξύ των δύο φύλων. Η τοποθέτηση των χεριών 

αναφορικά με τα δύο φύλα είναι όμοια στους περισσότερους (92%). Εξαίρεση 

αποτελεί ο χορός «Αρβανιτοβλάχικος», στον οποίο οι άνδρες έχουν τα χέρια 

ελεύθερα ή πίσω στη μέση, δείχνοντας τη λεβεντιά, την ανωτερότητα, την ελευθερία 

και την προστασία τους προς τις γυναίκες, ενώ οι τελευταίες έχουν τα χέρια στη 

μεσολαβή, φανερώνοντας τη χάρη, αλλά και τη δέσμευσή τους από τους άνδρες. 

Υπάρχει λοιπόν σχετική ισοτιμία μεταξύ των δύο φύλων και σε αυτόν τον τομέα. 

Στους περισσότερους χορούς η θέση των χορευτών είναι όμοια και για τα δύο φύλα 

(84%). Εξαιρέσεις αποτελούν ο χορός «Αρβανιτοβλάχικος», όπου όταν 

σχηματίζονται ζευγάρια οι γυναίκες είναι από την εσωτερική πλευρά του κύκλου και 

οι άνδρες από την εξωτερική, φανερώνοντας την προστασία των γυναικών από τους 

άνδρες, αλλά και την ενασχόληση των πρώτων με τα εσωτερικά- οικιακά θέματα, και 

των δεύτερων με τα εξωτερικά- κοινωνικά θέματα, κάνοντας εμφανή τη 

διαφοροποίηση μεταξύ των φύλων. Επίσης, ο χορός «Κλειστός Αργιθέας», στον 

οποίο οι άνδρες είναι στην αρχή του κύκλου με τις γυναίκες να ακολουθούν, 

δείχνοντας την ισότητα μεταξύ των δυο φύλων (με πλεονέκτημα όμως στους άνδρες), 
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αλλά και την έμφυλα διαφοροποίησή τους. Υπάρχει όμως σχετική ισοτιμία μεταξύ 

των φύλων. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΙΟΝΙΟΥ 
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ  ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ ΜΙΚΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 

 

Αη- Γιώργης 
  

× 

 

Καρακιανίτικος   × 

Θιακός ×   

Συρτός 

Κεφαλονιάς 
×   

Μπάλος 

Κεφαλονιάς 

× 

 
  

Μέρμηγκας 

Κεφαλονιάς 
×   

Κερκυραϊκός 

(Ρούγα) 
×   

Μπάλος 

Λευκάδας 
×   

Μηλιά ×   

Μπαρμπούνι ×   

Σύνολο 8 0 2 

Σύνολο % 80% 0% 20% 

 

Πίνακας 57                      Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ιονίου- Είδος Χορού ανάλογα με το Φύλο. 

 

Όσον αφορά τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς του Ιονίου, οι περισσότεροι 

ίδιοι και για τα δύο φύλα, με εξαίρεση τους χορούς «Αη- Γιώργης» και 

«Καρακιανίτικος», οι οποίοι είναι αποκλειστικά γυναικείοι. Υπάρχει λοιπόν σχετική 

ισοτιμία ανάμεσα στα δύο φύλα, με ταυτόχρονη ανάδειξη των γυναικών. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΙΟΝΙΟΥ 
ΘΕΣΗ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

ΧΟΡΟΙ 
ΟΜΟΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Θιακός ×  

Συρτός 

Κεφαλονιάς 
×  

Μπάλος 

Κεφαλονιάς 

× 

 
 

Μέρμηγκας  Οι άνδρες βρίσκονται στον εξωτερικό, 
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Κεφαλονιάς ξεχωριστό από τις γυναίκες κύκλο. 

Κερκυραϊκός 

(Ρούγα) 
 

Πολλές γυναίκες σε κύκλο και ένας άνδρας 

μπροστά ή πίσω τους. 

Μπάλος 

Λευκάδας 
×  

Μηλιά ×  

Μπαρμπούνι ×  

Σύνολο 6 2 

Σύνολο % 75% 25% 

 

Πίνακας 58           Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ιονίου- Θέση Χορευτών στους Μικτούς Χορούς αναλόγως 
του Φύλου. 

 

Σχετικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς του Ιονίου, η θέση των χορευτών 

είναι όμοια και για τα δύο φύλα στους περισσότερους (75%). Εξαίρεση αποτελούν ο 

χορός «Μέρμηγκας Κεφαλονιάς», όπου οι άνδρες βρίσκονται σε ξεχωριστό κύκλο, 

εξωτερικά από τις γυναίκες, φανερώνοντας την ενασχόλησή τους με τα εξωτερικά- 

κοινωνικά θέματα, τη δύναμη και την προστασία τους έναντι των γυναικών, οι οποίες 

έχουν την ευθύνη για τα εσωτερικά- οικιακά θέματα. Ακόμα, ο χορός «Κερκυραϊκός 

(Ρούγα)», στον οποίο βρίσκονται πολλές γυναίκες σε κύκλο με έναν άνδρα 

τοποθετημένο μπροστά ή πίσω τους, προσδίδοντας ερωτική διάσταση στο χορό, 

φανερώνοντας όμως και την ανωτερότητα του ανδρικού φύλου, καθώς ένας άνδρας 

έχει στη διάθεσή του πλήθος γυναικών για να επιλέξει ως σύντροφο. Υπάρχει λοιπόν 

σχετική ισότητα μεταξύ των φύλων και σε αυτόν τον τομέα. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΙΟΝΙΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ  ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ 
ΟΜΟΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΑΝΤΡΕΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Θιακός ×   

Συρτός 

Κεφαλονιάς 
×   

Μπάλος 

Κεφαλονιάς 

× 

 
  

Μέρμηγκας 

Κεφαλονιάς 
 

Οι άνδρες –όταν 

σχηματίζουν 

ξεχωριστό κύκλο- 

περνούν τα χέρια τους 

πάνω από τα κεφάλια 

των γυναικών. 

 

Κερκυραϊκός ×   
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(Ρούγα) 

Μπάλος 

Λευκάδας 
×   

Μηλιά  

Στο ελεύθερο μέρος 

έχουν τα χέρια πίσω 

από τη μέση. 

Στο ελεύθερο μέρος 

έχουν τα χέρια στη 

μεσολαβή. 

Μπαρμπούνι ×   

Σύνολο 6 2 1 

Σύνολο % 75% 25% 12% 

 

Πίνακας 59     Ελληνικοί Παραδοδισκοί Χοροί Ιονίου- Τοποθέτηση Χεριών των Χορευτών στους Μικτούς 
Χορούς ανάλογα με το Φύλο. 

 

Αναφορικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς του Ιονίου, η τοποθέτηση των 

χεριών των συμμετεχόντων είναι στους περισσότερους όμοια και για τα δύο φύλα. 

Εξαίρεση αποτελούν ο χορός «Μέρμηγκας Κεφαλονιάς», όπου οι άνδρες, όταν 

σχηματίζουν ξεχωριστό κύκλο από τις γυναίκες, περνούν τα χέρια τους πάνω από 

αυτές, φανερώνοντας την ανωτερότητά τους σε σχέση με αυτές, την προστασία και τη 

δέσμευση που τους προσάπτουν. Επίσης, ο χορός «Μηλιά», στον οποίο κατά την 

εκτέλεση του ελεύθερου μέρους, οι άνδρες έχουν τα χέρια πίσω από τη μέση, 

δείχνοντας την ανεξαρτησία και την ενασχόληση με τα εξωτερικά- κοινωνικά θέματα 

(έχουν τα χέρια από την εξωτερική πλευρά του σώματος), ενώ οι γυναίκες στη 

μεσολαβή, δείχνοντας τη χάρη, αλλά και τη δέσμευσή τους από τους άνδρες και την 

ενασχόλησή τους με τα εσωτερικά- οικιακά θέματα (έχουν τα χέρια ζωσμένα στη 

μέση). Υπάρχει όμως σχετική ισοτιμία μεταξύ των δύο φύλων. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΙΟΝΙΟΥ 
ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

ΧΟΡΟΙ 
ΚΟΙΝΕΣ 

ΦΙΓΟΥΡΕΣ 

ΜΟΝΟ ΑΠΟ 

ΑΝΔΡΕΣ 

ΜΟΝΟ ΑΠΟ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Θιακός ×   

Συρτός 

Κεφαλονιάς 
×   

Μπάλος 

Κεφαλονιάς 

× 

 
  

Μέρμηγκας 

Κεφαλονιάς 

× 

 
  

Κερκυραϊκός 

(Ρούγα) 
 

× 

 
 

Μπάλος 

Λευκάδας 
×   

Μηλιά 
× 

 
  

Μπαρμπούνι ×   
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Σύνολο 7 1 0 

Σύνολο % 87% 12% 0% 

 

Πίνακας 60      Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ιονίου- Φιγούρες στους Μικτούς Χορούς αναλόγως του Φύλου. 

Όσον αφορά τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς του Ιονίου, οι φιγούρες στους 

περισσότερους είναι όμοιες και για τα δύο φύλα (87%). Εξαίρεση αποτελεί ο χορός 

«Κερκυραϊκός (Ρούγα)», κατά τον οποίο οι φιγούρες γίνονται μόνο από άνδρες, 

έχοντας ερωτικό σκοπό, προσπαθώντας να ελκύσουν τις γυναίκες. Υπάρχει λοιπόν 

σχετική ισοτιμία μεταξύ των φύλων και σε αυτόν τον τομέα. 

 

Όσον αφορά τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς του Ιονίου, οι περισσότεροι 

ίδιοι και για τα δύο φύλα (80%), με εξαίρεση τους χορούς «Αη- Γιώργης» και 

«Καρακιανίτικος», οι οποίοι είναι αποκλειστικά γυναικείοι. Υπάρχει λοιπόν σχετική 

ισοτιμία ανάμεσα στα δύο φύλα, με ταυτόχρονη ανάδειξη των γυναικών. Η θέση των 

χορευτών είναι όμοια και για τα δύο φύλα στους περισσότερους (75%). Εξαίρεση 

αποτελούν ο χορός «Μέρμηγκας Κεφαλονιάς», όπου οι άνδρες βρίσκονται σε 

ξεχωριστό κύκλο, εξωτερικά από τις γυναίκες, φανερώνοντας την ενασχόλησή τους 

με τα εξωτερικά- κοινωνικά θέματα, τη δύναμη και την προστασία τους έναντι των 

γυναικών, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τα εσωτερικά- οικιακά θέματα. Ακόμα, ο 

χορός «Κερκυραϊκός (Ρούγα)», στον οποίο βρίσκονται πολλές γυναίκες σε κύκλο με 

έναν άνδρα τοποθετημένο μπροστά ή πίσω τους, προσδίδοντας ερωτική διάσταση στο 

χορό, φανερώνοντας όμως και την ανωτερότητα του ανδρικού φύλου, καθώς ένας 

άνδρας έχει στη διάθεσή του πλήθος γυναικών για να επιλέξει ως σύντροφο. Υπάρχει 

λοιπόν σχετική ισότητα μεταξύ των φύλων και σε αυτόν τον τομέα. Η τοποθέτηση 

των χεριών των συμμετεχόντων είναι στους περισσότερους όμοια και για τα δύο 

φύλα. Εξαίρεση αποτελούν ο χορός «Μέρμηγκας Κεφαλονιάς», όπου οι άνδρες, όταν 

σχηματίζουν ξεχωριστό κύκλο από τις γυναίκες, περνούν τα χέρια τους πάνω από 

αυτές, φανερώνοντας την ανωτερότητά τους σε σχέση με αυτές, την προστασία και τη 

δέσμευση που τους προσάπτουν. Επίσης, ο χορός «Μηλιά», στον οποίο κατά την 

εκτέλεση του ελεύθερου μέρους, οι άνδρες έχουν τα χέρια πίσω από τη μέση, 

δείχνοντας την ανεξαρτησία και την ενασχόληση με τα εξωτερικά- κοινωνικά θέματα 

(έχουν τα χέρια από την εξωτερική πλευρά του σώματος), ενώ οι γυναίκες στη 

μεσολαβή, δείχνοντας τη χάρη, αλλά και τη δέσμευσή τους από τους άνδρες και την 

ενασχόλησή τους με τα εσωτερικά- οικιακά θέματα (έχουν τα χέρια ζωσμένα στη 

μέση). Υπάρχει όμως σχετική ισοτιμία μεταξύ των δύο φύλων. Οι φιγούρες στους 

περισσότερους είναι όμοιες και για τα δύο φύλα (87%). Εξαίρεση αποτελεί ο χορός 

«Κερκυραϊκός (Ρούγα)», κατά τον οποίο οι φιγούρες γίνονται μόνο από άνδρες, 

έχοντας ερωτικό σκοπό, προσπαθώντας να ελκύσουν τις γυναίκες. Υπάρχει λοιπόν 

σχετική ισοτιμία μεταξύ των φύλων και σε αυτόν τον τομέα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

ΧΟΡΟΙ ΜΙΚΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 

Συρτός Ρόδου 

(Πηδηχτός Ρόδου) 
×   

Σηλυβριανός 

Συρτός 
×   

Μπάλος 
× 

 
  

Σούστα Ρόδου 

(Δωδεκανησιακή 

Σούστα) 

× 

 
  

Ικαριώτικος 
× 

 
  

Τσιριγώτικος ×   

Αετός Χίου 
× 

 
  

Γιαρ- Γιαρ ×   

Κεχαγιάδικος 

Λήμνου 

× 

 
  

Σύνολο 9 0 0 

Σύνολο % 100% 0% 0% 

 

Πίνακας 61                    Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Αιγαίου- Είδος Χορού αναλόγως του Φύλου. 

 

Σχετικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς του Αιγαίου, σε όλους 

συμμετέχουν και τα δύο φύλα, καθιστώντας μία έμφυλη ισότητα.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ 
ΟΜΟΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΝΔΡΕΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Συρτός Ρόδου 

(Πηδηχτός Ρόδου) 
×   

Σηλυβριανός 

Συρτός 
×   

Μπάλος 
 

 

Το ελεύθερο χέρι 

πίσω από τη μέση 

Το ελεύθερο χέρι 

στη μεσολαβή 

Σούστα Ρόδου 

(Δωδεκανησιακή 

Σούστα) 

× 

 
  

Ικαριώτικος ×   
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Τσιριγώτικος ×   

Αετός Χίου 
× 

 
  

Γιαρ- Γιαρ ×   

Κεχαγιάδικος 

Λήμνου 

× 

 
  

Σύνολο 8 1 1 

Σύνολο % 88% 11% 11% 

 

Πίνακας 62      Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Αιγαίου- Τοποθέτηση Χεριών των Χορευτών στους Μικτούς 
Χορούς ανάλογα με το Φύλο. 

 

Όσον αφορά τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς του Αιγαίου, η τοποθέτηση των 

χεριών στους περισσότερους είναι όμοια και για τα δύο φύλα (88%). Μόνη εξαίρεση 

αποτελεί ο χορός «Μπάλος», στον οποίο το ελεύθερο χέρι των ανδρών είναι πίσω από 

τη μέση, αναδεικνύοντας την προστασία τους προς τις γυναίκες, αλλά και την 

ενασχόλησή τους με τα εξωτερικά θέματα, ενώ των γυναικών στη μεσολαβή, 

αναδεικνύοντας τη χάρη τους, αλλά και τη δέσμευσή τους από τους άνδρες και την 

ενασχόλησή τους με τα εσωτερικά- οικιακά θέματα. Υπάρχει λοιπόν σχετική ισότητα 

μεταξύ των φύλων. 

 

Σχετικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς του Αιγαίου, σε όλους 

συμμετέχουν και τα δύο φύλα, καθιστώντας μία έμφυλη ισότητα. Η τοποθέτηση των 

χεριών στους περισσότερους είναι όμοια και για τα δύο φύλα (88%). Μόνη εξαίρεση 

αποτελεί ο χορός «Μπάλος», στον οποίο το ελεύθερο χέρι των ανδρών είναι πίσω από 

τη μέση, αναδεικνύοντας την προστασία τους προς τις γυναίκες, αλλά και την 

ενασχόλησή τους με τα εξωτερικά θέματα, ενώ των γυναικών στη μεσολαβή, 

αναδεικνύοντας τη χάρη τους, αλλά και τη δέσμευσή τους από τους άνδρες και την 

ενασχόλησή τους με τα εσωτερικά- οικιακά θέματα. Υπάρχει λοιπόν σχετική ισότητα 

μεταξύ των φύλων. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ ΜΙΚΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 

Συρτός Κρήτης 

(Χανιώτικος) 
×   

Πεντοζάλης 

(Πεντοζάλι) 
× Παλιά  

Καστρινός 

(Μαλεβυζιώτικος) 

× 

 

 

  

Σούστα Κρήτης 
× 

 
  

Σύνολο 4 1 0 

Σύνολο % 100% 25% 0% 

 

Πίνακας 63                     Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Κρήτης- Είδος Χορού Ανάλογα με το Φύλο. 

 

Σχετικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης, όλοι εκτελούνται και 

από τα δύο φύλα στη σημερινή εποχή, με εξαίρεση το χορό «Πεντοζάλη 

(Πεντοζάλι)», ο οποίος στο παρελθόν, σαν πολεμικός χορός, εκτελούνταν μόνο από 

άνδρες. Είναι φανερή η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

ΧΟΡΟΙ 
ΟΜΟΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Συρτός Κρήτης 

(Χανιώτικος) 
×   

Πεντοζάλης 

(Πεντοζάλι) 
×   

Καστρινός 

(Μαλεβυζιώτικος) 

× 

 

 

  

Σούστα Κρήτης 
 

 
Ελεύθερα Στη μεσολαβή 

Σύνολο 3 1 1 

Σύνολο % 75% 25% 25% 

 

Πίνακας 64        Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Κρήτης- Τοποθέτηση Χεριών στους Μικτούς Χορούς αναλόγως 
του Φύλου. 
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Αναφορικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης, η τοποθέτηση 

των χεριών στους περισσότερους είναι όμοια και για τα δύο φύλα (75%). Μόνη 

εξαίρεση αποτελεί ο χορός «Σούστα», στον οποίο οι άνδρες έχουν τα χέρια ελεύθερα, 

φανερώνοντας την ενασχόλησή τους με τα εξωτερικά- κοινωνικά θέματα, τη 

λεβεντιά, την ανεξαρτησία, την ανωτερότητα, την προστασία και τη γοητεία τους, 

στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν τις γυναίκες. Οι τελευταίες από την άλλη, τα 

έχουν στη μεσολαβή, φανερώνοντας την ενασχόλησή τους με τα εσωτερικά- οικιακά 

θέματα, τη δέσμευση, τη χάρη και το ναζιάρικο χαρακτήρα τους, στην προσπάθειά 

τους να ξεφύγουν από τους πρώτους. Υπάρχει λοιπόν σχετική ισοτιμία μεταξύ των 

δύο φύλων και σε αυτό τον τομέα. 

 

Σχετικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης, όλοι εκτελούνται και 

από τα δύο φύλα στη σημερινή εποχή, με εξαίρεση το χορό «Πεντοζάλη 

(Πεντοζάλι)», ο οποίος στο παρελθόν, σαν πολεμικός χορός, εκτελούνταν μόνο από 

άνδρες. Είναι φανερή η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων.Η τοποθέτηση των χεριών 

στους περισσότερους είναι όμοια και για τα δύο φύλα (75%). Μόνη εξαίρεση 

αποτελεί ο χορός «Σούστα», στον οποίο οι άνδρες έχουν τα χέρια ελεύθερα, 

φανερώνοντας την ενασχόλησή τους με τα εξωτερικά- κοινωνικά θέματα, τη 

λεβεντιά, την ανεξαρτησία, την ανωτερότητα, την προστασία και τη γοητεία τους, 

στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν τις γυναίκες. Οι τελευταίες από την άλλη, τα 

έχουν στη μεσολαβή, φανερώνοντας την ενασχόλησή τους με τα εσωτερικά- οικιακά 

θέματα, τη δέσμευση, τη χάρη και το ναζιάρικο χαρακτήρα τους, στην προσπάθειά 

τους να ξεφύγουν από τους πρώτους. Υπάρχει λοιπόν σχετική ισοτιμία μεταξύ των 

δύο φύλων και σε αυτό τον τομέα. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΠΟΝΤΟΥ 
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

ΧΟΡΟΙ ΜΙΚΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 

Τικ (Διπλό) ×   

Κότσαρι ×   

Ομάλ 

(Τραπεζούντας) 

× 

 

 

  

Εμπροπίς ή 

Κοτσιχτόν Ομάλ 

(Κερασούντας) 

× 

 

 

  

Κοτς 
× 

 
  

Τρυγώνα 
× 

 
  

Σερενίτσα 
× 

 
  

Κοτσαγκέλ 
× 

 
  

Σύνολο 8 0 0 

Σύνολο % 100% 0% 0% 

 

Πίνακας 65                   Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Πόντου- Είδος Χορού αναλόγως του Φύλου. 

 

Αναφορικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς του Πόντου, όλοι εκτελούνται 

και από τα δύο φύλα. Είναι εμφανής λοιπόν η έμφυλη ισότητα. Επίσης, η τοποθέτηση 

των χορευτών στο χώρο, όπως και των χεριών των συμμετεχόντων, καθώς και οι 

φιγούρες που εκτελούνται δε διαφοροποιούνται αναλόγως του φύλου, καθιστώντας 

εμφανή την ισότητα μεταξύ των φύλων στην περιοχή αυτή. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ ΜΙΚΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 

2ος Ανδρικός 

Αντικριστός 

Κύπρου 

 ×  

Ζεϊμπέκικος 

Κύπρου 
 ×  

Σύνολο 0 2 0 

Σύνολο % 0% 100% 0% 

 

Πίνακας 66                 Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Κύπρου- Είδος Χορού ανάλογα με το Φύλο. 

 

Όσον αφορά τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Κύπρου, όλοι χορεύονται 

και από τα δύο φύλα, αναδεικνύοντας την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Ακόμη, η 

τοποθέτηση των συμμετεχόντων στο χώρο, καθώς και η αντίστοιχη των χεριών των 

χορευτών, όπως και οι φιγούρες που εκτελούνται είναι όμοιες και για τα δύο φύλα. 

Είναι εμφανής λοιπόν η έμφυλη ισότητα που υπάρχει και σε αυτή την περιοχή. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

ΧΟΡΟΙ ΜΙΚΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 

Διπλός ×   

Κατσάδικος 

(Καλτσάδικος) 
×   

Σταυρωτός  ×  

Σύνολο 2 1 0 

Σύνολο % 66% 33% 0% 

 

Πίνακας 67             Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Σαρακατσάνων- Είδος Χορού αναλόγως του Φύλου. 

 

Σχετικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς των Σαρακατσάνων, πάνω από 

τους μισούς χορεύονται και από τα δύο φύλα (66%), ενώ κάποιοι από τους 

υπόλοιπους (π.χ. «Σταυρωτός») χορεύονται μόνο από άνδρες. Έτσι, υπάρχει κάποια 

ισοτιμία μεταξύ των δύο φύλων, με προτεραιότητα όμως στο ανδρικό φύλο. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 

ΧΟΡΟΙ 
ΟΜΟΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Διπλός  
Οι άνδρες μπροστά, οι γυναίκες πίσω 

ακολουθούν. 

Κατσάδικος 

(Καλτσάδικος) 
 

Οι άνδρες μπροστά, οι γυναίκες πίσω 

ακολουθούν 

Σύνολο 0 2 

Σύνολο % 0% 100% 

 

Πίνακας 68       Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Σαρακατσάνων- Τοποθέτηση Χορευτών στους Μικτούς Χορούς 
αναλόγως του Φύλου. 

 

Αναφορικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς των Σαρακατσάνων, σε όλους 

η τοποθέτηση των χορευτών είναι διαφορετική για τα δύο φύλα. Έτσι, οι άνδρες 

τοποθετούνται πρώτοι στον κύκλο, δείχνοντας την ανωτερότητα και προτεραιότητά 

τους σχετικά με τις γυναίκες, οι οποίες τοποθετούνται ύστερα από τους άνδρες. Είναι 

λοιπόν εμφανής η απόλυτη έμφυλη διαφοροποίηση και η ταυτόχρονη ισότητα μεταξύ 

των δύο φύλων, με προτεραιότητα όμως των ανδρών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ 
ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ 

ΟΜΟΙΑ 

ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Διπλός  × 

Κατσάδικος 

(Καλτσάδικος) 
×  

Σύνολο 1 1 

Σύνολο % 50% 50% 

 

Πίνακας 69              Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Σαρακατσάνων- Βήματα στους Μικτούς Χορούς ανάλογα 
με το Φύλο. 

 

Αναφορικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς των Σαρακατσάνων, τα βήματα είναι 

σε όλους διαφορετικά για τα δύο φύλα. Είναι εμφανής λοιπόν η έμφυλη 

διαφοροποίηση που υπάρχει στην περιοχή. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ 
ΟΜΟΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΝΔΡΕΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Διπλός  
Λυγισμένοι οι 

αγκώνες 

Σε άλλα βήματα 

τεντωμένοι οι 

αγκώνες, και σε 

άλλα λυγισμένοι 

Κατσάδικος 

(Καλτσάδικος) 
×   

Σύνολο 1 1 1 

Σύνολο % 50% 50% 50% 

 

Πίνακας 70        Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Σαρακατσάνων- Τοποθέτηση Χεριών των Χορευτών στους 
Μικτούς Χορούς ανάλογα με το Φύλο. 

 

Όσον αφορά τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς των Σαρακατσάνων, η 

τοποθέτηση των χεριών των συμμετεχόντων είναι άλλοτε όμοια για τα δύο φύλα 

(«Κατσάδικος-Καλτσάδικος»), και άλλοτε διαφορετική («Διπλός»). Στη δεύτερη 

περίπτωση, οι άνδρες έχουν λυγισμένους τους αγκώνες, δείχνοντας την ετοιμότητα 

και ενεργητικότητά τους σε ότι προκύψει προκειμένου να προστατεύσουν την 
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κοινωνία και την οικογένειά τους, ενώ οι γυναίκες τους έχουν πότε λυγισμένους και 

πότε τεντωμένους, δείχνοντας τη χαλαρότερη θέση που παίρνουν στα παραπάνω 

ζητήματα, αλλά και την παθητικότητα και υποταγή τους στις προσταγές των ανδρών. 

Υπάρχει λοιπόν μία εμφανής διαφοροποίηση των δύο φύλων και στον τομέα αυτό. 

 

Σχετικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς των Σαρακατσάνων, πάνω από 

τους μισούς χορεύονται και από τα δύο φύλα (66%), ενώ κάποιοι από τους 

υπόλοιπους (π.χ. «Σταυρωτός») χορεύονται μόνο από άνδρες. Έτσι, υπάρχει κάποια 

ισοτιμία μεταξύ των δύο φύλων, με προτεραιότητα όμως στο ανδρικό φύλο. Σε όλους 

η τοποθέτηση των χορευτών είναι διαφορετική για τα δύο φύλα. Έτσι, οι άνδρες 

τοποθετούνται πρώτοι στον κύκλο, δείχνοντας την ανωτερότητα και προτεραιότητά 

τους σχετικά με τις γυναίκες, οι οποίες τοποθετούνται ύστερα από τους άνδρες. Είναι 

λοιπόν εμφανής η απόλυτη έμφυλη διαφοροποίηση και η ταυτόχρονη ισότητα μεταξύ 

των δύο φύλων, με προτεραιότητα όμως των ανδρών. Τα βήματα είναι σε όλους 

διαφορετικά για τα δύο φύλα. Είναι εμφανής λοιπόν η έμφυλη διαφοροποίηση που 

υπάρχει στην περιοχή. Η τοποθέτηση των χεριών των συμμετεχόντων είναι άλλοτε 

όμοια για τα δύο φύλα («Κατσάδικος-Καλτσάδικος»), και άλλοτε διαφορετική 

(«Διπλός»). Στη δεύτερη περίπτωση, οι άνδρες έχουν λυγισμένους τους αγκώνες, 

δείχνοντας την ετοιμότητα και ενεργητικότητά τους σε ότι προκύψει προκειμένου να 

προστατεύσουν την κοινωνία και την οικογένειά τους, ενώ οι γυναίκες τους έχουν 

πότε λυγισμένους και πότε τεντωμένους, δείχνοντας τη χαλαρότερη θέση που 

παίρνουν στα παραπάνω ζητήματα, αλλά και την παθητικότητα και υποταγή τους στις 

προσταγές των ανδρών. Υπάρχει λοιπόν μία εμφανής διαφοροποίηση των δύο φύλων 

και στον τομέα αυτό. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΒΛΑΧΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ 

ΧΟΡΟΙ ΜΙΚΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 

Ζαχαρούλα ×   

Τσαρίτσανη ×   

Σύνολο 2 0 0 

Σύνολο % 100% 0% 0% 

 

Πίνακας 71                Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Βλάχων- Είδος Χορών ανάλογα με το Φύλο. 

 

Αναφορικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς των Βλάχων, όλοι χορεύονται 

από κοινού και από τα δύο φύλα. Καθίσταται λοιπόν φανερή η ισότητα ανάμεσα στα 

δύο φύλα. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΒΛΑΧΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

ΧΟΡΟΙ 
ΟΜΟΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  

Ζαχαρούλα  Οι γυναίκες μέσα, οι άνδρες έξω. 

Τσαρίτσανη  Οι γυναίκες μέσα, οι άνδρες έξω. 

Σύνολο 0 2 

Σύνολο % 0% 100% 

 

Πίνακας 72            Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Βλάχων- Τοποθέτηση Χορευτών στους Χορούς αναλόγως 
του Φύλου. 

 

Όσον αφορά τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς των Βλάχων, σε όλους η 

τοποθέτηση είναι διαφορετική για τα δύο φύλα. Έτσι, οι γυναίκες βρίσκονται μέσα, 

δηλώνοντας την κατωτερότητά τους και την ενασχόληση με τα εσωτερικά- οικιακά 

θέματα, ενώ οι άνδρες έξω, δείχνοντας την ανωτερότητα και την προστασία τους 

προς τις γυναίκες, αλλά και την ενασχόλησή τους με τα εξωτερικά- κοινωνικά 

θέματα. Είναι φανερή λοιπόν η διαφοροποίηση των δύο φύλων και η ταυτόχρονη 

ισότητά τους, με προτεραιότητα στο ανδρικό φύλο. 

 

Αναφορικά με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς των Βλάχων, όλοι χορεύονται 

από κοινού και από τα δύο φύλα. Καθίσταται λοιπόν φανερή η ισότητα ανάμεσα στα 

δύο φύλα. Σε όλους η τοποθέτηση είναι διαφορετική για τα δύο φύλα. Έτσι, οι 

γυναίκες βρίσκονται μέσα, δηλώνοντας την κατωτερότητά τους και την ενασχόληση 

με τα εσωτερικά- οικιακά θέματα, ενώ οι άνδρες έξω, δείχνοντας την ανωτερότητα 
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και την προστασία τους προς τις γυναίκες, αλλά και την ενασχόλησή τους με τα 

εξωτερικά- κοινωνικά θέματα. Είναι φανερή λοιπόν η διαφοροποίηση των δύο φύλων 

και η ταυτόχρονη ισότητά τους, με προτεραιότητα στο ανδρικό φύλο. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΧΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

Ανάληψη Δύσκολων 

Εγχειρημάτων που 

Απαιτούν Σωματική 

Δύναμη 

4 8%   

Ετοιμότητα 1 2%   

Ενεργητικότητα 1 2%   

Ελευθερία 3 6%   

Ανεξαρτησία 2 4%   

Ανωτερότητα 9 18%   

Προτεραιότητα 1 2%   

Εξουσία 1 2%   

Λεβεντιά 4 8%   

Παροχή Προστασίας 12 24%   

Σοβαρότητα 1 2%   

Γοητεία 1 2%   

Κομψότητα   2 5% 

Χάρη   7 18% 

Ναζιάρικος 

Χαρακτήρας 

  1 2% 

Δέσμευση 2 4% 7 18% 

Αποδοχή Συνοδείας   2 5% 

Υποτίμηση   1 2% 

Ευαισθησία   3 8% 

Εξάρτηση   1 2% 

Ιδιοκτησία   2 5% 

Κατωτερότητα   2 5% 

Παθητικότητα   1 2% 

Υποταγή   1 2% 

Ενασχόληση με 

Εξωτερικά- 

Κοινωνικά θέματα 

7 14%   

Ενασχόληση με 

Εσωτερικά- Οικιακά 

Θέματα 

  7 18% 

Σύνολο 49 98% 37 92% 

Σύνολο % 18% 20%  28% 24% 

 

Πίνακας 73                Χαρακτηριστικά των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών σχετιζόμενα με τα Δύο Φύλα. 
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Σχετικώς με τα χαρακτηριστικά που αφορούν τα δύο φύλα, όπως αναδεικνύονται 

μέσα από τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα. 

Οι έννοιες που χαρακτηρίζουν το ανδρικό φύλο αφορούν τα δύσκολα εγχειρήματα 

που απαιτούν σωματική δύναμη (8%), την ετοιμότητα (2%), την ενεργητικότητα 

(2%),  την ελευθερία (6%), την ανεξαρτησία (4%), την ανωτερότητα (18%), την 

προτεραιότητα (2%), την εξουσία (2%), τη λεβεντιά (8%), την παροχή προστασίας 

(24%), τη σοβαρότητα (2%), τη γοητεία (1%), τη δέσμευση (2%) και την ενασχόληση 

με τα εξωτερικά- κοινωνικά θέματα (7%).  Από την άλλη πλευρά, οι έννοιες που 

σχετίζονται με το γυναικείο φύλο αφορούν την κομψότητα (5%), τη χάρη (18%), το 

ναζιάρικο χαρακτήρα (2%), τη δέσμευση (18%), την αποδοχή συνοδείας (5%), την 

υποτίμηση (2%),  την ευαισθησία (8%), την εξάρτηση (2%), την ιδιοκτησία (5%), την 

κατωτερότητα (5%), την παθητικότητα (2%), την υποταγή (2%) και την ενασχόληση 

με τα εσωτερικά- οικιακά θέματα (18%).  

     Μέσα από τους χορούς φαίνονται λοιπόν τα διακριτικά χαρακτηριστικά που 

διαφοροποιούν τα δύο φύλα. Έτσι, οι άνδρες βρίσκονται σε ανώτερη θέση, έχοντας 

χαρακτηριστικά όπως η ελευθερία, η ανεξαρτησία, η ανωτερότητα, η ενεργητικότητα 

και έπειτα η προτεραιότητα και η εξουσία. Οι γυναίκες από την άλλη βρίσκονται σε 

κατώτερη θέση, διακατεχόμενες από χαρακτηριστικά όπως η συνοδεία τους και 

ιδιοκτησία τους από τους άνδρες, η εξάρτηση, η κατωτερότητα, η υποταγή, η 

υποτίμηση και η παθητικότητα. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αυτά, υφίσταται 

ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων, με τους άνδρες να βρίσκονται σε ανώτερη θέση 

από τις γυναίκες. Επίσης, οι άνδρες ασχολούνται με ζητήματα που απαιτούν μυϊκή 

δύναμη, σωματικό και ψυχικό σθένος, όπως και με τα εξωτερικά θέματα της 

κοινωνίας τους και την προστασία της, και είναι πάντοτε σε ετοιμότητα για ό,τι 

προκύψει. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες είναι περισσότερο ευαίσθητες και 

ασχολούνται με τα εσωτερικά ζητήματα που αφορούν το νοικοκυριό του σπιτιού. 

Επίσης, είναι διακριτά τόσο τα θεωρούμενα ως ανδρικά γνωρίσματα, όπως η 

λεβεντιά, η γοητεία και η σοβαρότητα, όσο και τα αντίστοιχα γυναικεία, όπως η 

κομψότητα, η χάρη, το ναζιάρικο του χαρακτήρα τους. Τέλος, η δέσμευση ως προς 

το/τη σύζυγο/ σύντροφο είναι κάτι που αφορά και τα δύο φύλα, αλλά σε μεγαλύτερο 

βαθμό τη γυναίκα (κατά 16%), καθώς αυτή είναι που υποτάσσεται και υπακούει 

τυπικά περισσότερο στις αποφάσεις του ανδρός της. Από όλα τα παραπάνω στοιχεία 

είναι εμφανές ότι στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς συναντάται τόσο η  

διαφοροποίηση, αλλά και ισότητα των δύο φύλων μέσα από τα διακριτά αλλά ισότιμα 

χαρακτηριστικά τους, όσο και η έμφυλη διάκριση και ανισότητα που υπάρχει μεταξύ 

τους, μέσω της προβολής, ανωτερότητας και ανεξαρτησίας του άνδρα, και 

παθητικότητας, δέσμευσης και υποταγής της γυναίκας. 

 

 

 



[195] 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

 

Τα γενικά ευρήματα σχετικά με την παρούσα έρευνα των ελληνικών παραδοσιακών 

χορών αφορούν την έμφυλη διάκριση σχετικά με τη συμμετοχή των χορευτών/,-

τριών, την εκτέλεση των βημάτων, την τοποθέτηση των χορευτών/,-τριών στο χώρο 

και την τοποθέτηση των χεριών τους συνοψίζονται ως εξής:-.  

     Όσον αφορά τη συμμετοχή των χορευτών/,-τριών στους βασικούς ελληνικούς 

παραδοσιακούς χορούς, στους παραδοσιακούς χορούς της Θράκης, του Αιγαίου, της 

Κρήτης, του Πόντου, της Κύπρου και των Βλάχων συμμετέχουν και τα δύο φύλα. Οι 

περισσότεροι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί της Ανατολικής Ρωμυλίας, της 

Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, του Ιονίου και των 

Σαρακατσάνων χορεύονται και από τα δύο φύλα, με κάποια απόκλιση. Φαίνεται 

λοιπόν ότι υπάρχει γενικά μία έμφυλη ισοτιμία σχετικά με τη συμμετοχή των 

χορευτών, αλλά γίνεται και σε κάποιο βαθμό η διάκριση μεταξύ των δύο φύλων. 

     Αναφορικά με τα βήματα και τις φιγούρες, στους βασικούς ελληνικούς 

παραδοσιακούς χορούς, των χορών της Ανατολικής Ρωμυλίας, της Μακεδονίας, του 

Ιονίου και των Βλάχων τα περισσότερα είναι όμοια και για τα δύο φύλα, καθιστώντας 

μία έμφυλη ισότητα, με κάποιες διαφοροποιήσεις που αφορούν στο επίπεδο 

δυσκολίας των βημάτων- με τους άνδρες να εκτελούν τις δυσκολότερες φιγούρες και 

τις γυναίκες τις πιο εύκολες- φανερώνοντας τη διάκριση των δύο φύλων (οι άνδρες 

αναλαμβάνουν τα δυσκολότερα εγχειρήματα). Εξαίρεση αποτελούν οι χοροί των 

Σαρακατσάνων, στους οποίους όλα τα βήματα είναι διαφορετικά για τα δύο φύλα, 

κάνοντας εμφανή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλα. Είναι εμφανείς 

λοιπόν τόσο η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, όσο και η ταυτόχρονη διαφοροποίησή 

τους όπως διακρίνονται μέσα από την εκτέλεση των βημάτων. 

     Σχετικά με την τοποθέτηση των χορευτών/,-τριών στο χώρο, στους περισσότερους 

ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς της Θράκης, της Ανατολικής Ρωμυλίας, της 

Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και του Ιονίου είναι όμοια, καθιστώντας 

εμφανή την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένοι χοροί 

των περιοχών αυτών, όπως και όλοι οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί των 

Σαρακατσάνων και των Βλάχων, όπου οι άνδρες είτε τοποθετούνται πρώτοι στον 

κύκλο με τις γυναίκες να ακολουθούν, είτε σε εξωτερικό κύκλο και οι γυναίκες σε 

εσωτερικό (προστασία των γυναικών από τους άνδρες, ανωτερότητα και ενασχόληση 

των ανδρών με τα εξωτερικά- κοινωνικά ζητήματα, ευαισθησία και ενασχόληση των 

γυναικών με τα εσωτερικά- οικιακά θέματα). Διακρίνεται λοιπόν τόσο η ισότητα 

μεταξύ των δύο φύλων, αναφορικά με την τοποθέτησή τους στο χώρο όσο και η 

ταυτόχρονη διαφοροποίησή τους, με ανάδειξη στη δεύτερη περίπτωση των ανδρών. 

     Όσον αφορά την τοποθέτηση των χεριών των χορευτών/,-τριών, στα περισσότερα 

σχήματα των ελληνικών παραδοσιακών χορών, στους περισσότερους χορούς της 

Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, του Ιονίου, του Αιγαίου και της Κρήτης 
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όμοια, δείχνοντας την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Σε κάποιους χορούς όμως, οι 

άνδρες έχουν τα χέρια είτε ελεύθερα, είτε πίσω από την πλάτη, και οι γυναίκες στη 

μεσολαβή, κάνοντας εμφανή την έμφυλη διαφοροποίηση (ελευθερία, εξουσία και 

λεβεντιά των ανδρών, έναντι της κομψότητας και της δέσμευσης των γυναικών). 

Αναφορικά με τους χορούς των Σαρακατσάνων, σε άλλους είναι όμοια η τοποθέτηση 

των χεριών και σε άλλους διαφορετική ανάλογα με το φύλο. Αναδεικνύεται λοιπόν 

τόσο η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, όσο και η ταυτόχρονη διαφοροποίησή τους 

όσον αφορά την τοποθέτηση των χεριών τους. 

     Είναι εμφανές ότι κυριαρχούν τόσο η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων (με 

κατάληψη της πρώτης θέσης), όσο και η διαφοροποίησή τους (ερχόμενη στη δεύτερη 

θέση). Όσον αφορά λοιπόν τη συμμετοχή των ατόμων, υπάρχει σχετική ισοτιμία 

μεταξύ των δύο φύλων. Αναφορικά με τη θέση των χορευτών,-τριών στο χώρο, 

διακρίνεται η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, αλλά και η ταυτόχρονη διαφοροποίησή 

τους, με ανάδειξη όμως των ανδρών. Τέλος, μέσα από την τοποθέτηση των χεριών 

των χορευτών,-τριών, τα βήματα και τις φιγούρες των χορευτικών σχημάτων  

αναδεικνύεται η έμφυλη ισότητα των ατόμων με ταυτόχρονη αντίστοιχη διάκρισή 

τους.  
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Στο χώρο των ελληνικών παραδοσιακών χορών υπάρχουν κάποια αρνητικά στοιχεία 

που διαβρώνουν τη συνολική εικόνα του πεδίου. 

 Στις «γαμήλιες εορτές» της περιοχής Σοχού- όπως και σε άλλα δρώμενα άλλων 

περιοχών- αναφορικά με την επιλογή του τραγουδιού, οι άνδρες μπορεί να 

οδηγηθούν «σε βαρύτερους καυγάδες με δυνατές κραυγές, σπρωξίματα ή 

πέταγμα κουβέρτας στο δρόμο, πράξεις που χαρακτηρίζονται ως ενδείξεις 

οργής» (Cowan, 1990: σ. 120). 

 Στις «χοροεσπερίδες» της περιοχής Σοχού «επιλέγονται ευρωπαϊκοί, από ό,τι 

παραδοσιακοί χοροί» (όπως θα ήταν το πρέπον) για λόγους «ανωτερότητας» 

και προοδευτισμού, (Cowan, 1990: σ. 146 ). 

 «Ο χορός Ζεϊμπέκικος δεν προτιμάται στις χοροεσπερίδες, διότι εκφράζει την 

ατομική, και όχι τη συλλογική ικανοποίηση/ διασκέδαση, σχετίζεται με τον 

ανατολικό πολιτισμό και τον υπόκοσμο, ερχόμενο σε σύγκρουση με την Ευρώπη 

του «πολιτισμού» και αμφισβητεί το κυρίαρχο πρότυπο του άνδρα- 

οικογενειάρχη» (Cowan, 1990: σσ. 184-185). 

 Ο χορός «Μηχανικός της Καλύμνου» έχει υποστεί μετατροπή σε «ευτελές 

κωμικό κινηματογραφικό θέαμα (κιτς)», παρά σε έναν «εκσυγχρονισμένο 

χορό», όπως θα του έπρεπε (Σπηλιάκος, στο Α. Ράφτης, 2000, σσ. 304- 316). 

     Όσον αφορά την επιτόπια έρευνα, υπάρχουν κάποια λάθη που επηρεάζουν 

αρνητικά τη μελέτη του χορού. 

o «Περιορισμένη γνώση της γλώσσας του προς εξέταση πληθυσμού. (Eriksen, H., 

T., 2007: σσ. 57-79)» 

o «Προκαταλήψεις σχετικά με το φύλο. (Eriksen, H., T., 2007: σσ. 57-79)» 

o «Το ενδεχόμενο οι βασικοί πληροφορητές να μην αντιπροσωπεύουν το σύνολο 

«της κοινωνίας. (Eriksen, H., T., 2007: σσ. 57-79)»  

o «Τα προσωπικά βιώματα του ερευνητή, που ενδέχεται να διαφέρουν από τα 

αντίστοιχα των πληροφορητών. (Eriksen, H., T., 2007: σσ. 57-79)» 

o «Παραβίαση (απόρροια της μη προστασίας) των προσωπικών δεδομένων των 

πληροφοριοδοτών. (Eriksen, H., T., 2007: σσ. 57-79)» 

o «Δυσκολία μεταφοράς από τον προφορικό λόγο των συνεντεύξεων στο γραπτό 

της παρουσίασης των δεδομένων. (Eriksen, H., T., 2007: σσ. 57-79)»  
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Υπάρχουν επίσης προβλήματα και ακάλυπτα κενά που αφορούν τόσο τα 

προγράμματα σπουδών σχετικά με τους παραδοσιακούς χορούς, όσο και την 

επιστημονική έρευνα του πεδίου. 

 «Τα προγράμματα σπουδών των σχολείων» (μέσα στα οποία βρίσκονται και τα 

αντίστοιχα του τομέα του χορού) έχουν «σχεδιαστεί από ανθρώπους που 

ουδέποτε συζήτησαν το θέμα μεταξύ τους». Οι τελευταίοι μάλιστα δεν ενέταξαν 

τον κλάδο σε «πρόγραμμα διαφορετικό για κάθε τάξη και βαθμίδα φοίτησης» 

(Nilsen, στο Α. Ράφτης, 2000, σσ. 149- 153). 

 Ένα μεγάλο μέρος της «ελληνικής υπαίθρου» έχει πάψει να «παράγει και να 

δημιουργεί πολιτισμό» (τραγούδια, μουσική κ.τ.λ.) και δέχεται απλώς 

«προϊόντα υποκουλτούρας από τα κέντρα και το εξωτερικό» (Μαλκογιώργος 

κ..ά.,  1997: σ. 55). 

 Τα παιδιά στη σημερινή εποχή δεν έχουν τις «ίδιες ευκαιρίες αναφορικά με τη 

μουσικοχορευτική καλλιέργεια» σε σχέση με αυτά των προηγούμενων εποχών 

(Παναγιωτοπούλου, 1996, στο Μαλκογιώργος, κ.ά., 1997: σ. 55). 

  «Οι διεθνείς μελέτες για τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς έχουν 

περιοριστεί στο κινησιολογικό κομμάτι, παραμερίζοντας το αντίστοιχο 

κοινωνικό- ανθρωπολογικό» (Λυκέσας, 1993: σ. 255). 

  «Η επιστημονική έρευνα που αφορά το χορό είναι καθυστερημένη σχετικά με 

άλλους κλάδους» (Σαχινίδης, σσ. 165- 169). 

 Υπάρχει η «τάση να δημιουργούνται γρήγορες γενικεύσεις, δίχως να υπάρχουν 

επαρκή στοιχεία» (Σαχινίδης, σσ. 165- 169).  

 Πραγματοποιούνται «αντιπαραθετικές συγκρίσεις μεταξύ πολιτισμών, με 

αποτέλεσμα να μη βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα» (Σαχινίδης, σσ. 165- 169). 

 «Η έρευνα στον τομέα των χορών γίνεται με ατομικές πρωτοβουλίες», δίχως 

καμία υποστήριξη από την πολιτεία (π.χ. Υπουργείο Πολιτισμού) (Σαχινίδης, 

σσ. 165- 169).  

 Επικρατεί «απουσία εθνικού σχεδιασμού, έλλειψη συγκεκριμένων και 

ιεραρχημένων εθνικών στόχων έρευνας, έλλειψη συντονισμού και 

αποτελεσματικών προγραμμάτων, ύπαρξη ασφυκτικών, αντιδημοκρατικών και 

γραφειοκρατικών πλαισίων ανάπτυξης της έρευνας» (Σαχινίδης, σσ. 165- 169). 

 Υπάρχει «καθυστέρηση της έρευνας από την πλευρά του ιδιωτικοοικονομικού 

τομέα στο όνομα του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού (π.χ. προγράμματα 

επιχειρήσεων και ξένων οικονομικών και στρατιωτικών οργανσιμών) προς 

όφελος ξένων κρατών» (Σαχινίδης, σσ. 165- 169).  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

«Η έρευνα του ελληνικού παραδοσιακού χορού συμβάλλει στην αυτογνωσία της 

ελληνικής κοινωνίας και στη διάσωση στοιχείων του παρελθόντος- που είναι 

σημαντικά για το παρόν και τη διαμόρφωση του μέλλοντος της κοινωνίας-. Στη 

χειραφέτηση και την απελευθέρωση των ατόμων από την καθοδήγηση, την 

παραπλάνηση και τη χειραγώγηση σχετιζόμενες με το πολιτισμικό παρελθόν και 

παρόν της ελληνικής κοινωνίας. Τέλος, στην προσωπική ευχαρίστηση και τέρψη, 

καθώς η ερευνητική δραστηριότητα πάνω στον τομέα του χορού προσφέρει όσα 

σχεδόν και η χορευτική πρακτική» (Ράφτης, Α., 1942: σ. 153).  

     Για όλους τους παραπάνω λόγους, υπάρχουν άπειρες προτάσεις που 

σχετίζονται με την έρευνα του χορού. 

 «Τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού μπορούν να βοηθήσουν 

οικονομικά και να οργανώσουν είτε Σχολή Ελληνικών Χορών, είτε Λαϊκών 

Μουσικών Οργάνων» (Ράφτης, Α,. 1942: σσ. 17-28). 

 Να διοριστούν στα σχολεία «καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα 

στους παραδοσιακούς χορούς» (Ράφτης, Α., 1942: σσ. 17-28). 

 «Να διδαχθούν στοιχεία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής μέσα από το 

μάθημα της Μουσικής» (Ράφτης, Α., 1942: σσ. 17-28). 

 Να οργανωθούν «γνήσιες λαογραφικές εκπομπές στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης (π.χ. τηλεόραση) απευθυνόμενες σε όλες τις ηλικίες- κυρίως τις 

νεότερες-« (Ράφτης, Α., 1942: σσ. 17-28). 

 Να διεξαχθεί «περισσότερο υπομονετικά οργανωμένη και υπομονετική 

μακροπρόθεσμη έρευνα» (Ράφτης, Α., 1942:  σσ. 17-28). 

 Να δοθούν τα «απαραίτητα κονδύλια (διότι η έρευνα πάνω στο χορό έχει 

αυξημένο κόστος σχετικά με την αντίστοιχη σε άλλους τομείς)» (Ράφτης, Α., 

1942: σ. 154). 

 Να δημιουργηθεί «ερευνητικό προσωπικό από τα Τμήματα της Φυσικής 

Αγωγής και των Κοινωνικών Επιστημών» (Ράφτης, Α., 1942: σ. 154). 

 «Να διαδοθούν τα αντίστοιχα ερευνητικά αποτελέσματα (ούτως ώστε να 

εμπλακούν στη διαδικασία και άτομα που δεν είναι ειδικευμένα στο πεδίο)» 

(Ράφτης, Α., 1942: σ. 155). 

 «Να βελτιωθεί η σχετική ερευνητική μεθοδολογία (σημαντικός ο ρόλος των 

τμημάτων της Φυσικής Αγωγής)» (Ράφτης, Α., 1942: σ. 155). 

 Να αλλάξει η «επιστημονική αντιμετώπιση του πεδίου μέσω της εμπλοκής 

άλλων επιστημών (Κοινωνιολογία, Ψυχολογία κ.τ.λ.)» (Ράφτης, Α., 1942: 

σ. 155). 

 Να πραγματοποιηθεί «διερεύνηση των χορών ανά οικισμό- χωριό» πλέον 

(και όχι κατά γεωγραφική περιοχή) (Ράφτης, Α., 1942: σσ. 17-28). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

     Από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας διεξάγονται αρκετά συμπεράσματα 

σχετικά με το πεδίο των ελληνικών παραδοσιακών χορών τόσο σχετικά με τις αξίες 

των Αρχαίων Ελλήνων, όσο και με την έμφυλη διαφοροποίηση που συναντάται στο 

πεδίο διαχρονικά. 

 Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός αποτελεί την απαρχή και τη βάση του 

παγκόσμιου διαχρονικού μουσικοχορευτικού ρεπερτορίου.  

 Στους αρχαίους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς τιμούσαν ιδιαίτερα αξίες 

όπως την παρθενία, την αγνότητα και τη σεμνότητα των γυναικών, η οποία 

ταυτιζόταν με την ομορφιά, την ωραιότητα και το κάλλος.  

 Οι αρχαίοι ελληνικοί χοροί χρησιμοποιούνταν και στον πόλεμο (πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά) τόσο για ενθάρρυνση των πολεμιστών, όσο και για 

επίκληση βοήθειας προς τους θεούς, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις 

αξίες που τους διακατείχαν όπως η θρησκευτικότητα και η γενναιότητα. 

 Η εμφάνιση του γυναικείου φύλου στο χώρο των ελληνικών παραδοσιακών 

χορών τους προσέδωσε ερωτικό περιεχόμενο, καθώς η γυναίκα συνδέεται 

διαχρονικά σε μεγάλο βαθμό με τον ερωτισμό. Είναι εμφανής λοιπόν η 

έμφυλη διαφοροποίηση από την αρχική εμφάνιση της γυναίκας στο χώρο. 

 Στην αρχαία ελληνική εποχή η διασκέδαση και το χιούμορ συνδεόταν με τη 

θρησκεία (σύνδεση συναισθήματος με θρησκεία), κάτι που διαφαίνεται και 

στους αντίστοιχους χορούς. 

 Στην εποχή της Τουρκοκρατίας οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί είχαν 

επαναστατικό και πατριωτικό περιεχόμενο. 

 Στη Ρωμαϊκή εποχή οι ελληνικοί χοροί παραμερίστηκαν ως χοροί με ευτελές 

περιεχόμενο και περιορίστηκαν στον επαγγελματικό χώρο. 

 Στην εποχή του Βυζαντίου πολλοί ελληνικοί χοροί πολεμήθηκαν από την 

εκκλησία διότι θεωρήθηκαν ότι διακατέχονται από ασέβεια και 

ειδωλολατρικό περιεχόμενο. 

 Στις ελληνικές ηπειρωτικές περιοχές είναι περισσότερο εμφανής ο 

διαχωρισμός μεταξύ των δύο φύλων, καθώς εκεί κυριαρχεί η στατικότητα, η 

σταθερότητα, ο συντηρητισμός και υπάρχουν λιγότερες επιρροές από άλλες 

περιοχές. 

 Στις ελληνικές νησιωτικές περιοχές υπάρχει σχετικά μεγαλύτερη ισότητα 

μεταξύ των δύο φύλων και ανάδειξη της γυναίκας, καθώς οι περιοχές αυτές 

χαρακτηρίζονται από προοδευτισμό, ασχολούνται περισσότερο με το εμπόριο 

και έχουν περισσότερες επαφές και συνεπώς επιρροές από τις γειτονικές 

περιοχές. 

 Στις ελληνικές ηπειρωτικές περιοχές οι χοροί είναι περισσότερο ήρεμοι, 

ευγενικοί και σοβαροί, καθώς εκεί επικρατεί μεγαλύτερη στατικότητα και 

υπάρχουν λιγότερες επιρροές από άλλες περιοχές. 
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 Στις ελληνικές νησιωτικές επαρχίες οι χοροί είναι περισσότερο ανάλαφροι, 

ευχάριστοι και διασκεδαστικοί, καθώς εκεί επικρατεί ο προοδευτισμός λόγω 

των επαφών και επιρροών από τις γύρω περιοχές. 

 Υπάρχει έμφυλη διαφοροποίηση στο χώρο των ελληνικών παραδοσιακών 

χορών, χωρίς αυτή να αντικρούει την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων (η 

πρώτη συναντάται σε μικρότερο βαθμό από τη δεύτερη). 

 Υπάρχει έμφυλη διάκριση όσον αφορά τη συμμετοχή των χορευτών,-τριών, 

σε μικρό σχετικά όμως βαθμό, με το μεγαλύτερο να κατέχει η ισοτιμία μεταξύ 

των δύο φύλων. 

 Υπάρχει έμφυλη διαφοροποίηση αναφορικά με τη θέση των χορευτώ,-τριών,- 

η οποία αναδεικνύει τον άνδρα- σε όμοιο βαθμό με την έμφυλη ισότητα  

 Υπάρχει έμφυλη διάκριση σχετικά με τα βήματα και τις φιγούρες που 

εκτελούνται (σχετίζεται με τη δυσκολία των βημάτων), η οποία δε διαφέρει σε 

ποσοστό από την αντίστοιχη της ισοτιμίας μεταξύ των φύλων. 

 Υπάρχει έμφυλη διαφοροποίηση αναλογικά με την τοποθέτηση των χεριών 

των χορευτών,-τριών σε ίση αναλογία με την έμφυλη ισότητα. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[202] 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Αντάμωμα Αγιαντριτών (Παραγωγός) & Χορευτικό Συλλόγου Διβριωτών Βορείου 

Ηπείρου (Σκηνοθέτης). (2017).  Φυσούνι, Χορευτικό Συλλόγου Διβριωτών Βορείου 

Ηπείρου 20/03/2017  [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Πάρνηθα. Ανακτήθηκε 5 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=5Ho14Z3sCts. 

Αρχαία Ελλάδα- Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων. Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRX

PyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE

%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF

%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE

%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12.01.

.gws-wiz-img0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM: 

Αρχείο Μουσικολαογραφικής Παράδοσης «Χρόνης Αηδονίδης» (Παραγωγός & 

Σκηνοθέτης). (2016). Χασαπιά Θράκης (Χορευτικό ΑΜΠΧΑ) [Κινηματογραφικό 

Βίντεο]. Ελλάδα: Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου Αλεξανδρούπολης. Ανακτήθηκε 14 

Φεβρουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=MaT7jnBlLA0. 

Βαβρίτσας, Γ., Ν. (2008). Παραδοσιακοί Χοροί και η Διδασκαλία τους. Ρυθμοκινητική 

Ανάλυση και Ρυθμική Αρίθμηση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βαβρίτσας, Γ., Ν.. 

Βαγγέλης Δημήτρης (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2009). Ο Γιάννης ο Περατιανός 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Βαγγέλης Δημήτρης. Ανακτήθηκε 14 

Φεβρουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=pectOIKB6NI. 

Βασίλης Καρφής (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2011). Μαντηλάτος. 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Μουσική Παράδοση. Ανακτήθηκε 15 

Φεβρουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=yiYxxL0qnQ4. 

Βενετσάνου, Φ. (2000). Ιστορικοί και κοινωνικο- οικονομικοί παράγοντες που 

συνετέλεσαν στη διαμόρφωση του χορευτικού φαινομένου στην Κοιλάδα Ερμιονίδας. 

Στο Α. Ράφτης (Επιμ.), Χορός και Ιστορία. Πρακτικά 14ου Συνεδρίου για την Έρευνα 

του Χορού, 13-17/09/2000 (σσ. 243-252). Χαλάνδρι: Εκδόσεις Τρόπος Ζωής.  

Γεωργούση Εμμανουέλα (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2016). Θράκη- (Χορός: 

Μπαϊτούσκα). [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Θέατρο Απόλλων- Σύρος. 

Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=tRxhASyEGm0. 

Γκίντα, Λ. (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2013). Λαϊσιος [Κινηματογραφικό Βίντεο]. 

Ελλάδα: Γκίντα, Λ.. Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=-xPrVEMzbQU. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ho14Z3sCts
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12.01..gws-wiz-img0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12.01..gws-wiz-img0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12.01..gws-wiz-img0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12.01..gws-wiz-img0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12.01..gws-wiz-img0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12.01..gws-wiz-img0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:
https://www.google.gr/search?hl=el&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=o4nRXPyDLNGSmwXQ_regDg&q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.1067.6901..7124...0.0..0.147.2380.11j12.01..gws-wiz-img0..0.JKWrgPT5g-g#imgrc=eurBPttdyBapnM:
https://www.youtube.com/watch?v=MaT7jnBlLA0
https://www.youtube.com/watch?v=pectOIKB6NI
https://www.youtube.com/watch?v=yiYxxL0qnQ4
https://www.youtube.com/watch?v=tRxhASyEGm0
https://www.youtube.com/watch?v=-xPrVEMzbQU


[203] 
 

Γόγας (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2009).  Πέρα στον Πέρα Μαχαλά- Θεσσαλία 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Γόγας. Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=dX21eJQdMys. 

Γοργογέτας Σωτήρης (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2017). Καστρινός (Ανατολικής 

Ρωμυλίας)- «Ασκληπιός» Τρικάλων- 2017. [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: 

Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων. Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vrh_4IDqUSE. 

Γυαλί Καφενέ Καπέσοβο (Παραγωγός) & Γρηγόρης Καψάλης (Σκηνοθέτης). (2009).  

Γρηγόρης Καψάλης [Βιργινάδα] [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Γυαλί Καφενέ 

Καπέσοβο. Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=RC2mOy2tpaM. 

Γυμνάσιο Πάρου- Βιωματική Δράση- Παραδοσιακοί Χοροί της Νησιωτικής Ελλάδας. 

Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojW
XKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%C
F%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF
%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF
%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%
83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE
%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83
%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0...
.1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:. 
 

Δαλκαβούκης, Β., Μάνος Ι. & Βέικου, Χ. (2010). Ανυποψίαστοι Ανθρωπολόγοι, 

Καχύποπτοι Φοιτητές. Διδάσκοντας Ανθρωπολογία σ’ αυτούς που δεν τη Χρειάζονται. 

Αθήνα: Εκδόσεις Κριτκή. 

Δέκατη Τρίτη Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση (Παραγωγός) & Μορφωτικός 

Πολιτιστικός Σύλλογος Σινίων Κέρκυρας (Σκηνοθέτης). (2015).  Ρούγα Κερκυραϊκός- 

Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σινίων Κέρκυρας [Κινηματογραφικό Βίντεο]. 

Ελλάδα: Θερινό Θέατρο Σερρών. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=2D_wZqu7mTk. 

Δέκατη Τρίτη Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση (Παραγωγός) & Σύλλογος 

Θεσσαλών Νέων Σερρών «Παναγιάς Ξενιάς» (Σκηνοθέτης). (2015).  Της Γαλανής το 

φόρεμα/ Καραγκούνα- Σύλλογος Θεσσαλών Νέων Σερρών «Παναγιάς Ξενιάς» 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Θερινό Θέατρο Σερρών. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=imn4y-3KkWY. 

Δέκατη Έκτη Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση (Παραγωγός) & Αθλητικός και 

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πορταριάς «Το Ορμίνιον» (Σκηνοθέτης). (2018).  

Γεωργαλάκης- Αθλητικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πορταριάς «Το Ορμίνιον» 

https://www.youtube.com/watch?v=dX21eJQdMys
https://www.youtube.com/watch?v=Vrh_4IDqUSE
https://www.youtube.com/watch?v=RC2mOy2tpaM
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=XojWXKjOMLqW1fAPzpGOmA4&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF&gs_l=img.3...555043.559140..559539...0.0..0.138.2398.6j16......0....1..gwswizimg.......0i24.GmAy4wJ4DXU#imgrc=F7nppoqa4kOXxM:
https://www.youtube.com/watch?v=2D_wZqu7mTk
https://www.youtube.com/watch?v=imn4y-3KkWY


[204] 
 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Θερινό Θέατρο Σερρών. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=jSEfkT2oyrQ. 

Δέκατη Έκτη Πανελλήνια Χορευτική Συνάντηση (Παραγωγός) & Πολιτιστικός 

Σύλλογος Τυρνάβου (Σκηνοθέτης). (2018).  Ρουγκατσιάρικος- Πολιτιστικός Σύλλογος 

Τυρνάβου [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Θερινό Θέατρο Σερρών. Ανακτήθηκε 

6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=h4vNsS3dE. 

Δήμας, Γ. (1942). Προτάσεις για την οργάνωση Ομοσπονδίας ελληνικών 

παραδοσιακών χορών σε πανελλήνια κλίμακα. Στο Α. Ράφτης (Επιμ.), Η έρευνα του 

λαϊκού χορού. Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την έρευνα του χορού, 1942 

(σσ. 17-22). Χαλάνδρι: Εκδόσεις Τρόπος Ζωής. 

Δημ. Βαγγέλης (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2011).  Λιβανατέικο Καγγέλι 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Ωρωπός- Πρέβεζα. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=hiMkosbBhL0. 

Δήμος Αγίου Δομετίου (Παραγωγός) & Θεοδούλου, Τ. (Σκηνοθέτης). (2013).  

Κυπριακός Ζεϊμπέκικος- Απτάλικος- Δήμος Αγίου Δομετίου [Κινηματογραφικό 

Βίντεο]. Ελλάδα: Βυζαντινό εκκλησάκι Αγίου Δομετίου. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=IZxpjrKmViU. 

Δήμος Αγίων Αναργύρων, Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Σπύρος Αποστόλου» 

(Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2010). Παραμυθιά (Παραμυθιώτικος- Τασούλας) 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Θέατρο Πάρκου Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης». Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVR_3Hfzsc0. 

Διδυμαίος Απόλλων- Πολιτιστικός Σύλλογος Γέροντα Καβάλας- (Παραγωγός & 

Σκηνοθέτης). (2012).  Παναγιώτα [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα:  Δημοτικό 

Αμφιθέατρο Χρυσούπολης. Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=A47e9CqXoh0. 

Διδυμαίος Απόλλων- Πολιτιστικός Σύλλογος Γέροντα Καβάλας- (Παραγωγός & 

Σκηνοθέτης). (2012). Τρεχάτος [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Δημοτικό 

Αμφιθέατρο Χρυσούπολης.  Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=r_4OXkwIQA4. 

Εικοστό Δεύτερο Μοθοπώρι Αροθυμίας (Παραγωγός) & Σύλλογος Σαρακατσαναίων 

Ελευθερίου Κορδελιού «Σταυραετός» (Σκηνοθέτης). (2018).  Σταυρωτός (Ποιός 

έλατος κρατάει δροσιά)- Ο Σταυραετός στο «22ο Μοθοπώρι Αροθυμίας»16-09-2018 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: 22ο Μοθοπώρι Αροθυμίας. Ανακτήθηκε 6 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=MwkNdHfvD6o. 

Ελληνική Μουσική Παράδοση (Παραγωγός), & Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος 

Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή», (Σκηνοθέτης). (2011). Μακεδονία ξακουστή- 

Ελληνική Μουσική Παράδοση- Λευκάδια [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: 

https://www.youtube.com/watch?v=jSEfkT2oyrQ
https://www.youtube.com/watch?v=h4vNsS3dE
https://www.youtube.com/watch?v=hiMkosbBhL0
https://www.youtube.com/watch?v=IZxpjrKmViU
https://www.youtube.com/watch?v=ZVR_3Hfzsc0
https://www.youtube.com/watch?v=A47e9CqXoh0
https://www.youtube.com/watch?v=r_4OXkwIQA4
https://www.youtube.com/watch?v=MwkNdHfvD6o


[205] 
 

TV100. Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ALp0T5YPss. 

Ελληνική Παράδοση (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2013).  Πηδηχτός Ρόδου 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Ελληνική Παράδοση. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=ojzfeqSIdbQ. 

Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, Λόγος, Μουσική. Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6b

RXOfLOu-

M1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE

%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80

%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B

F%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83

%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE

%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%

CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF

%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gws-

wizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:. 

Ελληνικοί Χοροί κατά Περιοχές- Πελοπόννησος. Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnV
XM2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%8
3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE
%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE
%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%
CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF
%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%
AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.
13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:. 
 

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο- Παραδοσιακοί Χοροί. 

Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rW
XMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%8
3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE
%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF
+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq
=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%
BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%C
E%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%B
A%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..
667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gwswizimg.......0i24.c7gcG2T_BdE#im
grc=dDU09tQXieocPM:. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7ALp0T5YPss
https://www.youtube.com/watch?v=ojzfeqSIdbQ
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOu-M1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gws-wizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOu-M1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gws-wizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOu-M1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gws-wizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOu-M1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gws-wizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOu-M1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gws-wizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOu-M1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gws-wizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOu-M1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gws-wizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOu-M1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gws-wizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOu-M1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gws-wizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOu-M1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gws-wizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=m6bRXOfLOu-M1fAPoda5kAI&q=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3...8734.12653..12997...0.0..0.259.2652.0j11j4......0....1..gws-wizimg.......0i24.r3FJXTj0mv8#imgrc=p5IyaeZn00Sh2M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=JDnVXM2JZCTkwXvo6joCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...337970.342341..342591...0.0..0.147.1738.13j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.7V1HxmCOleE#imgrc=0PeB5HMP4qnBtM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gwswizimg.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gwswizimg.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gwswizimg.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gwswizimg.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gwswizimg.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gwswizimg.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gwswizimg.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gwswizimg.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gwswizimg.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gwswizimg.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gwswizimg.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=dDU09tQXieocPM:


[206] 
 

Εξωραϊστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Διλινάτων Κεφαλλονιάς  (Παραγωγός & 

Σκηνοθέτης). (2017). «Σαν τον Μπάλο του Δειλήνη δε χορεύει άλλο σαΐνι» -Διλινάτα 

Κεφαλονιάς [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Ιερά Μονή Παναγίας Λάμνιας, 

Διλινάτα Κεφαλονιάς. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=EmOQsRFHywI. 

Εργαστήρι Πολιτισμού Νέας Αρτάκης «Παναγία Φανερωμένη» (Παραγωγός & 

Σκηνοθέτης). (2016).  Τ’ άστρι και το φεγγαράκι: Χορός Δρυμού Θεσσαλονίκης 

(Μακεδονία) [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα:  Λιμάνι Νέας Αρτάκης. 

Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=puWCytTYZZ4. 

ΕΡΤ (Παραγωγός) & Σωτήρης Γοργογέτας (Σκηνοθέτης). (1983).  Κατσαντώνης, 

Χορευτικό Κράψης Ιωαννίνων, 1983 [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Κράψη 

Ιωαννίνων. Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=fwIt2Ktbi2o. 

ΕΡΤ (Παραγωγός), & Λύκειο Ελληνίδων (Σκηνοθέτης). (1984). Αντικρυστός 

Μακεδονικός- Λύκειο Ελληνίδων- Νάουσα- 1984 [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα:  

ΕΡΤ. Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=2vW28qSyuyE. 

ΕΡΤ (Παραγωγός) , & Σωτήρης Γοργογέτας Σ. (Σκηνοθέτης). (1984). Κόρη Ελένη- 

Χορευτικό Χαρίεσσας- 1984 [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα:  ΕΡΤ. Ανακτήθηκε 

4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=Ud0gjniplfM. 

ΕΡΤ (Παραγωγός) , & Σωτήρης Γοργογέτας Σ. (Σκηνοθέτης). (1984). Πετρούλα 

(Γαμήλιος Χορός)- Χορευτικό Χαρίεσσας- 1984 [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα:  

ΕΡΤ. Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=6iLhYU1ZMkI. 

ΕΡΤ (Παραγωγός) , & Σωτήρης Γοργογέτας Σ. (Σκηνοθέτης). (1984). Χορευτικός 

Σύλλογος Χαρίεσσας- Γκάιντα- 1984 [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: ΕΡΤ. 

Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=9kOcJrq3RXw. 

ΕΡΤ2 (Παραγωγός) & Γοργογέτας Σ. (Σκηνοθέτης). (1986).  Οσμαντάκας ΕΡΤ2- 

1986- Γιρομέρι Φιλιατών [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: ΕΡΤ2. Ανακτήθηκε 5 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=nL-UghY1yF8. 

ΕΤ1 (Παραγωγός) & Γοργογέτας, Σ. (Σκηνοθέτης). (2003).  Γιούργια στα Παλούρια- 

«Ασκληπιός Τρικάλων»- ΕΤ1- 2003 [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: ΕΤ1. 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=tm0L9zfOKKs. 

ΕΤ1- Μουσική Παράδοση (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2006).  Εν Χορώ: ΕΤ1, 

«Μπεράτι Βορείου Ηπείρου», Δήμος Ιωαννιτών [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: 

Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων.  Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=RBpqCn_u574. 

https://www.youtube.com/watch?v=EmOQsRFHywI
https://www.youtube.com/watch?v=puWCytTYZZ4
https://www.youtube.com/watch?v=fwIt2Ktbi2o
https://www.youtube.com/watch?v=2vW28qSyuyE
https://www.youtube.com/watch?v=Ud0gjniplfM
https://www.youtube.com/watch?v=6iLhYU1ZMkI
https://www.youtube.com/watch?v=9kOcJrq3RXw
https://www.youtube.com/watch?v=nL-UghY1yF8
https://www.youtube.com/watch?v=tm0L9zfOKKs
https://www.youtube.com/watch?v=RBpqCn_u574


[207] 
 

ΕΡΤ3 (Παραγωγός), & Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, (Σκηνοθέτης). (2007). 

«Δόντια Πυκνά»- Γιάννενα- Αλησμονώ και χαίρουμαι, θυμούμαι και δακρύζω 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: ΕΡΤ3. Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=SHo21jH63QI. 

ΕΡΤ (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2011). Πουσιντνίτσα (Σωτήρα Έδεσσας) 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: ΕΡΤ.  Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=h5p4Mp6romg. 

ΕΡΤ3- Ο Τόπος και το Τραγούδι του (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2013).  

Σηλυβριανός (Συρτός)- [Πλωμάρι Λέσβου] [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: 

ΕΡΤ3- Ο Τόπος και το Τραγούδι του. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=VGd12M5XRM. 

ΕΤ1- «Ήθος Αρμονιών, Γένων και Ρυθμών: Μουσική Παράδοση με τον Γιώργο 

Μυλωνά» (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2013).  «Σαν θες να μάθεις»- Κουρήτες- 

Πεντοζάλι- Μαρτσάκης, Σκορδαλός» [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Μέγαρο 

Μουσικής. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=UYZMrFWnMes. 

ΕΤ3- Κυριακή στο Χωριό (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2015).  Κυριακή στο Χωριό- 

Δράκεια Πηλίου- Συρτά [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Δράκεια Πηλίου. 

Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=5y2WBbTqeHY. 

ΕΡΤ1 (Παραγωγός) & Παραδοσιακά Τραγούδια (Σκηνοθέτης). (2016).  Δημοτικά 

τραγούδια του Πάσχα- Λαμπρή Καμάρα [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: ΕΡΤ1. 

Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=LxQETo6Og-g. 

ΕΡΤ3 Αρχείο (Παραγωγός), & Σκόμπις Καγκάνης, (Σκηνοθέτης). (2016). Χοροί 

Ηπείρου- Παιδιά της Σαμαρίνας- Συρτό στα Τρία [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: 

ΕΡΤ3 Αρχείο. Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=eRAExkVM_FA. 

ΕΤ3- Ο τόπος και το τραγούδι του- Μικρό μουσικό ταξίδι στη Μυγδονία (Παραγωγός 

& Σκηνοθέτης). (2016). Γαλάζιος Πετεινός (Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης)- Μακεδονικά 

Τραγούδια [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: ΕΤ3- Μυγδονία. Ανακτήθηκε 6 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=9Kj7TSgrmLM. 

Εστία Παράδοσης (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2015). Τριπάτης Κριός Τμήμα 

Παραστάσεων. [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Εστία Παράδοσης. Ανακτήθηκε 

15 Φεβρουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=hJLUZdBPBwk. 

Θάνου, Γ. (Παραγωγός), & Πολιτιστικός Σύλλογος Κοπανού Κερασιάς Έδεσσας 

(Σκηνοθέτης). (2008). Στάνκενα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοπανού στα 

Κερασιώτικα «2017» [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Γιώργος Θάνος  

Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=iYuRkLxjUy8. 

https://www.youtube.com/watch?v=SHo21jH63QI
https://www.youtube.com/watch?v=h5p4Mp6romg
https://www.youtube.com/watch?v=VGd12M5XRM
https://www.youtube.com/watch?v=UYZMrFWnMes
https://www.youtube.com/watch?v=5y2WBbTqeHY
https://www.youtube.com/watch?v=LxQETo6Og-g
https://www.youtube.com/watch?v=eRAExkVM_FA
https://www.youtube.com/watch?v=9Kj7TSgrmLM
https://www.youtube.com/watch?v=hJLUZdBPBwk
https://www.youtube.com/watch?v=iYuRkLxjUy8


[208] 
 

Θρακική Εστία Σουφλίου (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2011). Γιάννη Μ’ Γιαννάκη 

Μ’- Χοροί Σουφλίου- Θράκη. [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Θρακική Εστία 

Σουφλίου. Ανακτήθηκε 14 Φεβρουαρίου 2019 από:  

https://www.youtube.com/watch?v=BdneH1oy2YU.  

Θρακική Εστία Σουφλίου (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2011). Σουφλιουτούδα. 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Θρακική Εστία Σουφλίου. Ανακτήθηκε 14 

Φεβρουαρίου 2019 από:  https://www.youtube.com/watch?v=xM2DqR4IgeI. 

Ιωαννίδης, Ε. (2000). Χοροί της Θάσου. Στο Α. Ράφτης (Επιμ.), Χορός και Ιστορρία. 

Πρακτικά 14ου Συνεδρίου για την Έρευνα του Χορού, 13-17/09/2000 (σσ. 212-218). 

Χαλάνδρι: Εκδόσεις Τρόπος Ζωής.  

Κατερίνα, Σ. (2000). Κερκίνη- Αναστενάρια 2000. Στο Α. Ράφτης (Επιμ.), Χορός και 

Ιστορρία. Πρακτικά 14ου Συνεδρίου για την Έρευνα του Χορού, 13-17/09/2000 (σσ. 

363-371). Χαλάνδρι: Εκδόσεις Τρόπος Ζωής.  

Κορναράκης, Ε. & Κορναράκη Μ., Σ. (2000). Στο Α. Ράφτης (Επιμ.), Χορόςκαι 

Ιστορρία. Πρακτικά 14ου Συνεδρίου για την Έρευνα του Χορού, 13-17/09/2000 (σσ. 

378-389). Χαλάνδρι: Εκδόσεις Τρόπος Ζωής.  

Κρητσιώτη, Μ. (2000). Χορός και Προφορικά Ιστορία. Στο Α. Ράφτης (Επιμ.), Χορός 

και Ιστορρία. Πρακτικά 14ου Συνεδρίου για την Έρευνα του Χορού, 13-17/09/2000 (σσ. 

284-297). Χαλάνδρι: Εκδόσεις Τρόπος Ζωής.  

Κωνσταντίνος Κεραμάρης (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2014). Γρατινή Τοποθεσία 

«Καλές». Χορός Του Μαμά Τα Παλικάρια. [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: 

Παιδικό Χορευτικό Τμήμα Φρατινού. Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=WQrtMXyZQHY. 

Κωστίδης Σ. (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2016). Χορός του Ζαλόγγου. 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Κωστίδης, Σ.. Ανακτήθηκε 30 Ιανουαρίου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=bKgGAvmdXMw. 

Κωστίδης, Σ. (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2015). Καλλινίτικος. [Κινηματογραφικό 

Βίντεο]. Ελλάδα: 3ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα «εν αρμονία χορεύουσιν». 

Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=xpcOniIldWk. 

Λάζου, Α. (2000). Μέθοδοι Ιστοριογραφίας του Αρχαίου Ελληνικού Χορού. 

Προκαταρκτικές παρατηρήσεις και Ειδικά προβλήματα. Στο Α. Ράφτης (Επιμ.), Χορός 

και Ιστορρία. Πρακτικά 14ου Συνεδρίου για την Έρευνα του Χορού, 13-17/09/2000 (σσ. 

298-303). Χαλάνδρι: Εκδόσεις Τρόπος Ζωής.  

Λαογραφικός Όμιλος Ψιμολόφου (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2014). Κυπριακοί 

Παραδοσιακοί Χοροί- 1ος, 2ος, 3ος Ανδρικός Αντικριστός (Λαογραφικός Όμιλος 

https://www.youtube.com/watch?v=BdneH1oy2YU
https://www.youtube.com/watch?v=xM2DqR4IgeI
https://www.youtube.com/watch?v=WQrtMXyZQHY
https://www.youtube.com/watch?v=bKgGAvmdXMw
https://www.youtube.com/watch?v=xpcOniIldWk


[209] 
 

Ψιμολόφου) [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Λαογραφικός Όμιλος Ψιμολόφου. 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=ff99o9OOHJw. 

Λαογραφικός Σύλλογος Θρακιωτών Νεροφράκτη (Παραγωγός), & Καλαβρινός, Γ. 

(Σκηνοθέτης). (2016). Μιλήσω- Miliso. [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: 

Νεροφράκτης Δράμας. Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=2nu8E41gZ-g. 

«Λευκή Νύχτα» Εμπορικού Συλλόγου (Παραγωγός) & Λύκειο Ελληνίδων Κέρκυρας 

(Σκηνοθέτης). (2014).  Λύκειο Ελληνίδων Κέρκυρας, Κορακιανίτικος, 31 Ιουλίου 2014 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Κέρκυρα. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=SZ991i3KJrw. 

Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (1990). Χασάπικος- 

Μακελάρικος. [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Κινηματοθέατρο Απόλλων- 

Καβάλα. Ανακτήθηκε 14 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=kXk71Re5XsA. 

Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2010). Παρτάλος, Λύκειο 

Ελληνίδων Ρεθύμνου [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Λύκειο Ελληνίδων 

Ρεθύμνου. Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=2x2TZl07uH0. 

 Λύκειο Ελληνίδων Ρόδου «Εργάνη Αθηνά» (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2011).  

Σούστα Ρόδου [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Λύκειο Ελληνίδων Ρόδου 

«Εργάνη Αθηνά». Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=gotAVHQQoJY. 

Λύκειο των Ελληνίδων Σερρών (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2018). Χαραλάμσκα 

(Ορεινή Σερρών)- Λύκειο των Ελληνίδων Σερρών [Κινηματογραφικό Βίντεο]. 

Ελλάδα: Θερινό Θέατρο Σερρών. Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=JhvbLo5Innk. 

Λυκέσας, Χ., Γ. (1993). Οι Ελληνικοί Χοροί. Ιστορική- Πολιτιστική- Κοινωνιολογική 

και Μουσικοκινητική Θεώρηση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις University Studio Press. 

Μαλκογιώργος, Α., Μαυροβουνιώτης, Φ. & Αργυριάδου M.S., Ειρήνη (1997). 

Ελληνικοί Χοροί (Ιστορία- Κοινωνιολογία- Μεθοδικη διδασκαλία- Κινητικό 

περιεχόμενο). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Παρατηρητής Α.Ε.. 

Μάνιος Μάνος (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2013). Ελλήνων Ρίζες- Τροϊρω. 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: PhotobyManios. Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=2-fCREg-wOU. 

Μηχανή του Χρόνου. (2018). Καλλιρρόη Παρρέν, η δασκάλα από το Ρέθυμνο που 

κατήγγειλε «την δουλικήν υποταγήν της γυναικός» και εξέδωσε την πρώτη φεμινιστική 

εφημερίδα. Εξορίστηκε στην Ύδρα για τα φρονήματά της. Ανακτήθηκε στις 21 

https://www.youtube.com/watch?v=ff99o9OOHJw
https://www.youtube.com/watch?v=2nu8E41gZ-g
https://www.youtube.com/watch?v=SZ991i3KJrw
https://www.youtube.com/watch?v=kXk71Re5XsA
https://www.youtube.com/watch?v=2x2TZl07uH0
https://www.youtube.com/watch?v=gotAVHQQoJY
https://www.youtube.com/watch?v=JhvbLo5Innk
https://www.youtube.com/watch?v=2-fCREg-wOU


[210] 
 

Οκτωβρίου 2018 από: http://www.mixanitouxronou.gr/kallirroi-parren-i-daskala-apo-

to-rethimno-pou-katingile-tin-doulikin-ipotagin-tis-ginekos-ke-exedose-tin-proti-

feministiki-efimerida-exoristike-stin-idra-gia-ta-fronimata-tis/. 

Μικρασιάτικοι Χοροί και Τραγούδια στα Δραγούμεια 2017. Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 

2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKL

RXJSpGCa1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B

9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE

%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%

AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE

%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3j2j2......0..

..1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM:. 

Μιχάλης Σάκκας (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2016).  Μπουγατσάς ή 

Αρραβωνιάσματα [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Μιχάλης Σάκκας. Ανακτήθηκε 

4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=i5lsocczlS8. 

Μορφωτικός- Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή» (Παραγωγός & 

Σκηνοθέτης). (2009). Ράικο- 13-07-09. [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα:  

Μορφωτικός- Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκαδίων «Αγία Παρασκευή».  Ανακτήθηκε 

4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=j3GWwFPW8_E. 

Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Πέλλας (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). 

(2013).  Ότφορε Λένω- Άνοιξε Ελένη. Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας 

Πέλλας [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος 

Νέας Πέλλας.  Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=hoEhWaybczM. 

Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Ορφέας» (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). 

(2014).  Πρωτόψωμο [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Μορφωτικός Πολιτιστικός 

Σύλλογος «Ο Ορφέας».  Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=jDdSQfWj5uU. 

Μουσικοχορευτικά Μονοπάτια (Παραγωγός) & Θεολογίτης, Μ. (Σκηνοθέτης). 

(2017). Ήπειρος- Χορός: Παλαμάκια [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Κατάπολα 

Αμοργού. Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=eFbwgsUD9Lc. 

Μουχτάρης 1 (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2010). Γυναικείος Συρτός Άρμα Χορός 

(Βασιλιτζιά). [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Μουχτάρης 1. Ανακτήθηκε 30 

Ιανουαρίου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=1gRgG3rE7Vs. 

Μύησις (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2011).  Βασίλω Αρχόντισσα Μύησις 2011 

(Ήπειρος) [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Μύησις.  Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 

από: https://www.youtube.com/watch?v=NhKFBhWYS4c. 

http://www.mixanitouxronou.gr/kallirroi-parren-i-daskala-apo-to-rethimno-pou-katingile-tin-doulikin-ipotagin-tis-ginekos-ke-exedose-tin-proti-feministiki-efimerida-exoristike-stin-idra-gia-ta-fronimata-tis/
http://www.mixanitouxronou.gr/kallirroi-parren-i-daskala-apo-to-rethimno-pou-katingile-tin-doulikin-ipotagin-tis-ginekos-ke-exedose-tin-proti-feministiki-efimerida-exoristike-stin-idra-gia-ta-fronimata-tis/
http://www.mixanitouxronou.gr/kallirroi-parren-i-daskala-apo-to-rethimno-pou-katingile-tin-doulikin-ipotagin-tis-ginekos-ke-exedose-tin-proti-feministiki-efimerida-exoristike-stin-idra-gia-ta-fronimata-tis/
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKLRXJSpGCa1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKLRXJSpGCa1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKLRXJSpGCa1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKLRXJSpGCa1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKLRXJSpGCa1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKLRXJSpGCa1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=MKLRXJSpGCa1fAPjqKr2AI&q=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.564464.571729..572642...0.0..0.824.9256.0j18j5j5j3j2j2......0....1..gws-wiz-img.....0..0.TLI5gKxjsjI#imgrc=pHT4lotasLRmDM:
https://www.youtube.com/watch?v=i5lsocczlS8
https://www.youtube.com/watch?v=j3GWwFPW8_E
https://www.youtube.com/watch?v=hoEhWaybczM
https://www.youtube.com/watch?v=jDdSQfWj5uU
https://www.youtube.com/watch?v=eFbwgsUD9Lc
https://www.youtube.com/watch?v=1gRgG3rE7Vs
https://www.youtube.com/watch?v=NhKFBhWYS4c


[211] 
 

Μύησις- Όμιλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2010). Τ’ 

Αρμένου γιος (Ταπεινός- Πασχαλιάτικος) Μύησις 2010 [Κινηματογραφικό Βίντεο]. 

Ελλάδα: Μύησις- Όμιλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=m_OoxHQEVWA. 

Μωϋσιάδης, Π. (1994).  Ελληνικοί Χοροί της Θράκης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 

Κώδικας. 

ΝΕΤ- Στην Υγειά μας (Παραγωγός) & Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων 

«Ο Ασκληπιός» (Σκηνοθέτης). (2009).  Δημοτικά Θεσσαλίας, 02, «Καραγκούνα» 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: ΝΕΤ- Στην Υγειά μας. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=IHlz_1dS7v0. 

ΝΕΤ- Στην Υγειά μας (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2010).  Μιχάλης Καλλέργης- 

Σούστα [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: ΝΕΤ- Στην Υγειά μας. Ανακτήθηκε 6 

Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=P1A7o-0PTfA. 

Ντέπυ Πέπη (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2016). Μπουλονάσαινα [Κινηματογραφικό 

Βίντεο]. Ελλάδα: Ντέπυ Πέπη. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=ghiJOx1q1G8. 

Οι παραδοσιακοί χοροί και τα οφέλη τους στην ανάπτυξη των παιδιών. Ανακτήθηκε 7 

Μαίου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8Ly

lwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%

B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%

CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%

CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%B

B%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%C

E%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....

1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM: 

Οι Παραδοσιακοί Χοροί καλύτεροι και από Γυμναστική. Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 

από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNO

PYxgO1lIgAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B

1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B

1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF

%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.

153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=gzrFbQyZWBQT2M: 

Οι φίλοι της παράδοσης Θεσσαλονίκης (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2014).  

Νικολός- Οι φίλοι της παράδοσης Θεσσαλονίκης [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: 

Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=cNnt1rryNOY. 

https://www.youtube.com/watch?v=m_OoxHQEVWA
https://www.youtube.com/watch?v=IHlz_1dS7v0
https://www.youtube.com/watch?v=P1A7o-0PTfA
https://www.youtube.com/watch?v=ghiJOx1q1G8
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=rInRXK3oI8LylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0i24.3174314.3178061..3178892...0.0..1.256.2296.0j16j1......0....1..gws-wiz-img.GwEJBk6j8P0#imgrc=xzrbM45oiG4bDM:
https://www.youtube.com/watch?v=cNnt1rryNOY
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Ο Παραδοσιακός Χορός από την Τουρκοκρατία μέχρι τους Νεότερους Χρόνους. 

Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIe

SS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%C

E%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%8

1%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%C

F%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE

%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF

%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE

%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF

%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..7

75215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_. 
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https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Ip_RXMnpIeSS1fAPi4yNgAs&q=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CF%83%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...763983.773252..775215...0.0..0.405.6768.0j21j8j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i24.1zg5AbcyOKk#imgrc=_
https://www.youtube.com/watch?v=4p8fiHg3TTc
https://www.youtube.com/watch?v=0nuFoBlZf3E
https://www.youtube.com/watch?v=EPzjZouUwwc
https://www.youtube.com/watch?v=8rLDVtjfpqg
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Παραδοσιακά Τραγούδια Πόντου- Επιστροφή στην Παράδοση. Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 

2019 από: 
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GjHV
XKHCOY7VwQLtlLfYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%8
3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE
%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF
%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%
CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF
%CF%85&gs_l=img.3...376804.379482..379778...0.0..0.499.3483.1j3j2j3j3......0....1..g
ws-wiz-img.......0i24j0i30.JOPWaC7Atps#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:. 
 

Παραδοσιακοί Κυπριακοί Χοροί. Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVX
IzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%8
3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE
%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF
%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%
CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF
%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-
wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:. 
 
Παραδοσιακοί Χοροί- Ανατολική Ρωμυλία (ΑΣΙΣ 2015) Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία. 

Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fS

XLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%

CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF

+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%

82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%8

0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%

BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%C

F%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC

%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730

...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5q

bVwgGJffM:. 

Παραδοσιακοί Χοροί- Διακοπές στην Κρήτη- Κρητικόπουλο. Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 

2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=RSzV
XJKhMWcjLsPw96EgAo&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%
83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE
%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF
%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%
CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1232410.1235441..1235741...0.0..0.139.1319.3j9......0....1
..gws-wiz-img.......0i30.At5oNoF2bKM#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:. 
 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GjHVXKHCOY7VwQLtlLfYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...376804.379482..379778...0.0..0.499.3483.1j3j2j3j3......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.JOPWaC7Atps#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GjHVXKHCOY7VwQLtlLfYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...376804.379482..379778...0.0..0.499.3483.1j3j2j3j3......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.JOPWaC7Atps#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GjHVXKHCOY7VwQLtlLfYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...376804.379482..379778...0.0..0.499.3483.1j3j2j3j3......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.JOPWaC7Atps#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GjHVXKHCOY7VwQLtlLfYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...376804.379482..379778...0.0..0.499.3483.1j3j2j3j3......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.JOPWaC7Atps#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GjHVXKHCOY7VwQLtlLfYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...376804.379482..379778...0.0..0.499.3483.1j3j2j3j3......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.JOPWaC7Atps#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GjHVXKHCOY7VwQLtlLfYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...376804.379482..379778...0.0..0.499.3483.1j3j2j3j3......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.JOPWaC7Atps#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GjHVXKHCOY7VwQLtlLfYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...376804.379482..379778...0.0..0.499.3483.1j3j2j3j3......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.JOPWaC7Atps#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GjHVXKHCOY7VwQLtlLfYBg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...376804.379482..379778...0.0..0.499.3483.1j3j2j3j3......0....1..gws-wiz-img.......0i24j0i30.JOPWaC7Atps#imgrc=PoN0LdiyS-zY8M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=SjjVXIzHLYnnsAf1vYWwCw&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3...213471.216513..216799...0.0..0.105.1123.10j2......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.GYX7Q6yfUSo#imgrc=h60TIueSq83Z0M:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=Q4fSXLX4AoLYaJickpgK&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82+%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3...1629090.1636266..1638730...0.0..0.132.2538.17j8......0....1..gwswizimg.......0i24j0i30.KEPcVclJM28#imgrc=0sa5qbVwgGJffM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=RSzVXJKhMWcjLsPw96EgAo&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1232410.1235441..1235741...0.0..0.139.1319.3j9......0....1..gws-wiz-img.......0i30.At5oNoF2bKM#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=RSzVXJKhMWcjLsPw96EgAo&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1232410.1235441..1235741...0.0..0.139.1319.3j9......0....1..gws-wiz-img.......0i30.At5oNoF2bKM#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=RSzVXJKhMWcjLsPw96EgAo&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1232410.1235441..1235741...0.0..0.139.1319.3j9......0....1..gws-wiz-img.......0i30.At5oNoF2bKM#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=RSzVXJKhMWcjLsPw96EgAo&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1232410.1235441..1235741...0.0..0.139.1319.3j9......0....1..gws-wiz-img.......0i30.At5oNoF2bKM#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=RSzVXJKhMWcjLsPw96EgAo&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1232410.1235441..1235741...0.0..0.139.1319.3j9......0....1..gws-wiz-img.......0i30.At5oNoF2bKM#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=RSzVXJKhMWcjLsPw96EgAo&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1232410.1235441..1235741...0.0..0.139.1319.3j9......0....1..gws-wiz-img.......0i30.At5oNoF2bKM#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=RSzVXJKhMWcjLsPw96EgAo&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1232410.1235441..1235741...0.0..0.139.1319.3j9......0....1..gws-wiz-img.......0i30.At5oNoF2bKM#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=RSzVXJKhMWcjLsPw96EgAo&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82&gs_l=img.3..0i24.1232410.1235441..1235741...0.0..0.139.1319.3j9......0....1..gws-wiz-img.......0i30.At5oNoF2bKM#imgrc=QejU8JVQrmGvKM:
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Παραδοσιακοί Χοροί και Τραγούδια της Θεσσαλίας από Εκπολιτιστικό Μορφωτικό 

Σύλλογο Δαμασίου 8/7/2017. Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=qJPS
XPelNoWZ1fAPvKKIkAQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF
%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%
CE%AF+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%
CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%98%CE%B
5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=img.3..0i24.4627
83.467587..467854...0.0..0.241.2811.0j17j2......0....1..gwswizimg.......0i30.Y8Bn61AV
N_0#imgrc=0Kevi6_HniBPyM:. 
 

Παραδοσιακοί Χοροί Μακεδονίας- Χοροί Κιλκίς. Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=q43S
XJvgFMLylwS0hZyQDQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%
83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE
%AF+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%
CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE
%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%9C
%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&gs_l=i
mg.3..0i24.512710.517395..517706...0.0..0.135.3122.0j27......0....1..gwswizimg.......0i
30.T3wgqaZoPM#imgrc=3tBpZBoKtcQZeM:. 
 

Παραδοσιακοί Χοροί Μετσόβου και Ηπείρου 2016. Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=so_S
XKiUFYiPlwSfx6u4BA&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83
%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%
AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85&oq=%CF%80%CE%B
1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%
AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%C
F%81%CE%BF%CF%85&gs_l=img.3..0i24.511789.515955..516947...0.0..1.823.3298.0j
11j2j1j6-1......0....1..gws-wiz-img.......0i30.dRLCamIhDFA#imgrc=ZkaesB7YaXKOXM:. 
 

Παραδοσιακοί Χοροί, μία εναλλακτική μορφή Γυμναστικής. Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 

2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=GJbRXInUNO

PYxgO1lIgAg&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B

1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&oq=%CF%80%CE%B

1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF

%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF&gs_l=img.3..0j0i24l9.630988.632154..633034...0.0..0.

153.1025.0j8......0....1..gws-wiz-img.VA3p2CNAu3Q#imgrc=Oo-Vh4TGKwwBwM:. 

Παραδοσιακοί Χοροί- anagnostis.org- Εδώ είν’ αλώνι για χορό στην Αρχαία 

Επίδαυρο. Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 από: 

https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rW

XMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE

%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%

BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%
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https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws%20wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws%20wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws%20wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws%20wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:
https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sa=1&ei=j4rWXMn6NaXylwTJYr4BQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B5%CE%B5&gs_l=img.3...660140.666447..667097...0.0..0.1099.12090.41j15j1j1......0....1..gws%20wiz-img.......0i24.c7gcG2T_BdE#imgrc=PpCvcVRl6_gvfM:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9X8WKKNIgE
https://www.youtube.com/watch?v=Kfxx7JolA
https://www.youtube.com/watch?v=S7VyChCHaco
https://www.youtube.com/watch?v=Luzf2qx_dVM
https://www.youtube.com/watch?v=WqX4ELup_2Y
https://www.youtube.com/watch?v=AWE5QOlq9mU
https://www.youtube.com/watch?v=bjYyULy4Uuo
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(Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2011). Συρτός Μπάνας «Οι φίλοι της παράδοσης». 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: 37ο Φεστιβάλ ΚΝΕ- Οδηγητή. Ανακτήθηκε 15 
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Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Φλάμπουρου (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). 

(2011). Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλογος Φλάμπουρου. Μπεράτικος Φλάμπουρου 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος 

Φλάμπουρου. Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=k6Tk0xL1RII. 

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγγιστιανών Θεσσαλονίκης (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). 

(2012). Γερακίνα- Τρύφων Παζαρέντσης [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: 

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγγιστιανών Θεσσαλονίκης. Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=mX390CSICTk. 

Πολιτιστικός Σύλλογος «Αθανάσιος Χριστόπουλος» (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). 

(2015). Ρουσούλενα [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Πολιτιστικός Σύλλογος 

«Αθανάσιος Χριστόπουλος». Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=iw0WLHSLzlM. 

Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Καλλινίκης «Προφήτης Ηλίας» (Παραγωγός & 

Σκηνοθέτης). (2017).  Μπουφιώτικος, μακεδονία. Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω 

Καλλινίκης «Προφήτης Ηλίας» [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Πολιτιστικός 

Σύλλογος Άνω Καλλινίκης «Προφήτης Ηλίας».  Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=mu0RrCNFkJ0. 

Πολιτιστικός Σύλλογος Αραβησσού (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2013). 

Πολιτιστικός Σύλλογος Αραβησσού, Μελικές- Νιζάμικο [Κινηματογραφικό Βίντεο]. 

Ελλάδα:  Ανοικτές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Αραβησσού «Παύλος Μελάς». 

Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=NN8wFjSazBM. 

Πολιτιστικός Σύλλογος Γοργόπης «Η Γόρτυνα» (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2017).  

Χορός Μακεδονίας «Σύρε- Σύρε» [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα:  Κάλανδρα 

Χαλκιδικής. Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=0c-

yBSAq89o. 

Πολιτιστικός Σύλλογος Έδεσσας «Φίλοι Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού» 

(Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2008). Μακεδονία- Χορός: Καστοριανός 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Hellas.  Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=2ScPPhZugdc. 

https://www.youtube.com/watch?v=_VrtOmbVRiM
https://www.youtube.com/watch?v=Dp0sFW2E7VQ
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https://www.youtube.com/watch?v=mX390CSICTk
https://www.youtube.com/watch?v=iw0WLHSLzlM
https://www.youtube.com/watch?v=mu0RrCNFkJ0
https://www.youtube.com/watch?v=NN8wFjSazBM
https://www.youtube.com/watch?v=0c-yBSAq89o
https://www.youtube.com/watch?v=0c-yBSAq89o
https://www.youtube.com/watch?v=2ScPPhZugdc
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Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβίων (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2008). Ποδαράκι- 

Δυτική Θράκη (Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβίων). [Κινηματογραφικό Βίντεο]. 

Ελλάδα: 1ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Πολιτιστικού και Λαογραφικού 

Συλλόγου Μώλου. Ανακτήθηκε 15 Φεβρουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=SsX525IAXII. 

Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς « Ο Μπάλος» (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2016).  

Πηλιορείτικος (Θεσσαλία) [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Πολιτιστικός 

Σύλλογος Κρανιάς « Ο Μπάλος». Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=O0cb9yUHGKM. 

Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Πολυπλατάνου «Άγιος Χριστόφορος» (Παραγωγός & 

Σκηνοθέτης). (2012). Μπαϊτούσκινο- Άγιος Χριστόφορος Πολυπλατάνου- 24-09-2012. 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα:  Θέατρο: Δώρα Στράτου.  Ανακτήθηκε 4 Μαΐου 

2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=JbECCfq1KQ8. 

Πολιτιστικός Σύλλογος Φερών Η Αγία Σοφία (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2013). 

Αλωνιώτικος Φλώρινας- Πολιτιστικός Σύλλογος Φερών Η Αγία Σοφία 

[Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: Πολιτιστικός Σύλλογος Φερών Η Αγία Σοφία. 

Ανακτήθηκε 6 Μαΐου 2019 από: https://www.youtube.com/watch?v=LQbjTbATS4Y. 

Πρώτο Γυμνάσιο Περιστερίου (Παραγωγός & Σκηνοθέτης). (2016). Σύκινης, αρχαίος 

ελληνικός χορός. Καμαρίτσες, Καλυθιές Ρόδου [Κινηματογραφικό Βίντεο]. Ελλάδα: 1ο 

Γυμνάσιο Πειστερίου. Ανακτήθηκε 30 Ιανουαρίου 2019 από: 

https://www.youtube.com/watch?v=CFPWB34eobk. 

Ράφτης, Α. (1985). Ο Κόσμος του Ελληνικού Χορού. Αθήνα: Εκδόσεις Πολύτυπο. 

Σαρακατσάνοι- Σταυρωτός [Χορός των σταυραδελφών].  Ανακτήθηκε 7 Μαΐου 2019 

από: 
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Σαχινίδης, Κ. (1942). Οι παραδοσιακοί χοροί στη σύγχρονη κοινωνική εξέλιξη της 

Ελλάδας. Στο Α. Ράφτης (Επιμ.), Η έρευνα του λαϊκού χορού. Πρακτικά του 2ου 

Διεθνούς Συνεδρίου για την έρευνα του χορού, 1942 (σσ. 163-169). Χαλάνδρι: 
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https://www.google.gr/search?hl=el&biw=1536&bih=674&tbm=isch&sa=1&ei=fDrVXMjUEZLPwQL26IKYBQ&q=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&oq=%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF+%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD&gs_l=img.3...283467.288618..289267...0.0..0.304.3448.10j10j3j1......0....1..gwswizimg.......0i30j0i24.IWkuii2nyTM#imgrc=qrHgS_5eW7zuGM:
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