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 Αυτοσχεδιασμός εξ’ ορισμού είναι η δημιουργική κίνηση μιας 

συγκεκριμένης στιγμής. Ένας χορευτής δεν δρα αποκλειστικά 

αυτοβούλως, όταν πρόκειται για αυτοσχεδιασμό, αφού συνήθως 

συνδυάζει την δημιουργικότητά του με τα παραδοσιακά κινητικά μοτίβα 

του εκάστοτε χορού. Επομένως το αυτοσχεδιαστικό αποτέλεσμα 

μετατρέπεται σε μια μορφή λαϊκής τέχνης. 



Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένοι κανόνες οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί 

από τις παλαιότερες γενιές και καθορίζουν την ελευθερία που έχει ο 

χορευτής, συγκεκριμένα ο πρωτοχορευτής, να αυτοσχεδιάζει. Ο λόγος γι’ 

αυτό είναι ο εξής: πρέπει να αποφευχθεί η υπερβολή η οποία μπορεί πολλές 

φορές να αλλοιώσει την ταυτότητα του χορού. 

 Επίσης οι παλαιότεροι χορευτές συνέβαλαν στο να δημιουργήσουν 

φιγούρες οι οποίες εν τέλει αποτελούν αποθησαυρισμένα πρότυπα που έχει 

μέσα στη μνήμη του ο χορογράφος-χορευτής. Τα δεξιοτεχνικά αυτά θέματα 

είναι σχεδόν πανομοιότυπα και διαφοροποιείται μόνο ο συνδυασμός των 

κινητικών θεμάτων και υπάρχει ένα προσωπικό στοιχείο ύφους του ατόμου-

χορευτή 

Τον αυτοσχεδιασμό χαρακτηρίζει η πρωτοτυπία, δηλαδή η έξοδος από το 

σύστημα και νέοι τύποι όπως επίσης και προσωπικούς κανόνες. Ωστόσο η 

πρωτοτυπία σε έναν δημοτικό χορευτή είναι σχεδόν αδύνατη. Τέλος άλλο 

ένα στοιχείο του αυτοσχεδιασμού αποτελεί η πρωτοβουλία.  
  



Ωραίες ευκαιρίες για αυτοσχεδιαστικές δημιουργίες δίνουν  επίσης εκείνοι 

οι χοροί, σύμφωνα με τους οποίους οι εκτελεστές χρησιμοποιούν διάφορα 

αντικείμενα όπως σπαθιά, μαχαίρια, κεράκια, δρεπάνια, ποτήρια, μαντήλι 

κ.α. 

Οι χοροί που χορεύονται με αντικείμενα δεν είναι απαραίτητο να 

εξαρτώνται από αυτά. Για να ορίσουμε ένα χορό ως «χορό με αντικείμενο» 

θα πρέπει να εξετάζουμε την αναγκαιότητα του αντικειμένου αυτού στη 

διαχρονική εκτέλεση του εν λόγω χορού. Με άλλα λόγια η σχέση του 

χορευτή με το αντικείμενο, το οποίο χρησιμοποιεί, πρέπει να είναι στενή 

και ουσιαστική, όταν αφενός δεν υφίσταται χωρίς αυτό ο χορός του και 

αφετέρου όταν υπάρχει η καθιερωμένη χρήση του στο πέρασμα των 

χρόνων. 
 

 

 



 Μαντήλι 

 Ποτήρια 

 Κεράκια 
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 Μαχαίρια 
 





Το μαντήλι εκτός από τη γνωστή χρήση του στους παραδοσιακούς 

χορούς χρησιμοποιούνταν και στα αρχαία χρόνια. Αρχικά στην αρχαία 

Ελλάδα, με την ονομασία σουβάριον  ή σωδάριον, όπου αποτελούσε 

ένα κομμάτι ύφασμα το οποίο το μεταχειρίζονταν για να σκουπίζουν 

τον ιδρώτα του προσώπου τους.   

Στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς το μαντήλι, χρησιμοποιείται 

γενικά, σχεδόν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. 

Έχει τη δική του σημασία, διαφοροποιείται η κίνησή του με την 

αλλαγή της μουσικής και αντιμετωπίζεται ως ένα απαραίτητο μουσικό 

όργανο. Μερικοί παραδοσιακοί χοροί στους οποίους χρησιμοποιείται 

το μαντήλι είναι:  

 «Κερά Μαρία» στην Αλεξάνδρεια 

 «Σιγανός» στην Μακεδονία 

  «Μπούλες» στην Νάουσα 

 «Ματνηλάτος» στη Θράκη 

 





Τα ποτήρια ή αλλιώς καντήλα χρησιμοποιούνται κυρίως σε 

έναν κυπριακό παραδοσιακό χορό. Πιο συγκεκριμένα ο 

χορευτής τοποθετεί  ένα  μισογεμάτο ποτήρι αρχικά στο 

κεφάλι του, το οποίο και μετά επικαλύπτεται από ένα 

μαντήλι. Η ίδια ακριβώς διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές 

φορές. Η αγωνία του κοινού κορυφώνεται όταν ο χορευτής 

αυτός γέρνει το κορμί  του προς τα πίσω  και εν συνεχεία 

επανέρχεται στην αρχική του θέση χωρίς να ρίξει τα ποτήρια 

. 



Χρησιμοποιούνται σε έναν χορό στη Μυτιλήνη εν ονόματι «Φωτιές». Στο 

χορό αυτό οι γυναίκες κρατούν τα αναμμένα κεριά και χορεύοντας κάνοντας 

διάφορες φιγούρες. Οι ρίζες των Φωτιών χρονολογούνται στο 1922, όταν 

έγινε η καταστροφή της Σμύρνης και τα κεράκια αυτά συμβολίζουν την 

πυρπόληση της πόλης.  



 Τα σπαθιά κοσμούν τον αρχαιότερο ελληνικό πολεμικό χορό, Πυρρίχιο,  με 

συνοδεία ασπίδας και περικεφαλαίας. Ιστορικά όταν επικρατούσε ο τιτάνας 

Κρόνος και ο γιος του Δίας ήταν ακόμη βρέφος, οι Κουρήτες χορεύοντας τον 

Πυρρίχιο κάνοντας θόρυβο με τα προαναφερθέντα αντικείμενα τους για να μην 

ακουστεί το κλάμα του. Ακόμα ο Αχιλλέας, κατά την πολιορκία της Τροίας, πριν 

κάψει τον φίλο του Πάτροκλο μετά τον θάνατό του και τον παραδώσει στην 

νεκρική πυρά, χόρεψε τον Πυρρίχιο πάνω στην πλατφόρμα των καυσόξυλων. 

Ενώ ο γιος του Αχιλλέα, Πύρρος, από την χαρά του για τον θάνατο του 

Ευρύπυλου, χόρεψε στον ρυθμό του Πυρρίχιου κάτω από τα τείχη της Τροίας.  





Ο «χορός των Δρεπανιών» χορεύεται κατά βάση στην Κύπρο. Ο πιο 

γεροδεμένος χορευτής κρατά στα χέρια του ένα δρεπάνι, το οποίο συνδέεται 

αλληλένδετα με τον θερισμό. Με άλλα λόγια, μιμείται τον θερισμό και χορεύει 

σε έξαλλο ρυθμό αφού προσπαθεί να πιάσει τον υποτιθέμενο λαγό κάνοντας 

τους άλλους να καρδιοχτυπούν δυνατά μη τυχόν του πέσει από τα χέρια και 

συμβούν ατυχήματα 





Το χασάπικο ή χασάπικος είναι χορός και τύπος τραγουδιών που προέρχεται από τους 

Έλληνες της Μακεδονίας και της Πόλης. Οι ρίζες τους ανάγονται στη βυζαντινοί 

περίοδο, όταν αποτελούσε χορευτική μίμηση μάχης με σπαθιά από την συντεχνία των 

Ελλήνων χασάπηδων στη Μακεδονία και την Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη σειρά 

κρατούσε μαχαίρια, ραβδιά και μαστίγια ενώ η δεύτερη σειρά δεν διέθετε όπλα. 

Οι γρήγοροι χοροί της Κρήτης, όπως Σούστα, Καστρινός ή Μαλεβιώτης και οι 

Πηδηχτοί, έχουν μουσική υπόκρουση με προέλευση από αρχαίους πυρρίχιους χορούς, 

που αποτελούσαν πολεμικά γυμνάσια και ανάμνηση του χορού των Κουρητών. 




