
 Project A’ Λυκείου 
• Ασημακοπούλου Όλγα  

• Διαμαντοπούλου Λώρα  

• Καραφύλλη Ελένη 

• Τζεβελεκάκη Μαρία  

 

Θέμα: Ιστορική συνέχεια στους παραδοσιακούς 

χορούς 



Οι παραδοσιακοί χοροί στην αρχαία Ελλάδα  

 
 

Ο χορός στην Αρχαία Ελλάδα 

 Στην αρχαία Ελλάδα ο χορός ήταν ένα από τα βασικότερα 
στοιχεία της εκπαίδευσης των νέων. Στην αρχαία Σπάρτη για 
παράδειγμα, ο χορός αποτελούσε μέρος της σκληρής 
στρατιωτικής εκπαίδευσης των νέων Σπαρτιατών.  

Oι θρησκευτικοί χοροί αποτελούσαν μέρος των θρησκευτικών 
τελετών και μυστηρίων των αρχαίων Ελλήνων. Στις θεατρικές 
παραστάσεις επαγγελματίες χορευτές δηλαδή οι ορχηστές 
εκτελούσαν τους χορούς στην τραγωδία, στην κωμωδία και 
στο σατυρικό δράμα. Επίσης, η προετοιμασία για τους αγώνες 
και τους πολέμους περιελάμβανε και πολεμικούς χορούς. Αλλά 
και στον ιδιωτικό τους βίο οι αρχαίοι Έλληνες χόρευαν στα 
συμπόσια και στους γάμους ενώ οι θρηνωδοί εκτελούσαν 
τους χορούς του πένθους. Η Τερψιχόρη μια από τις εννέα 
μούσες ήταν γι’ αυτούς η προστάτιδα του χορού.  

 

 
 
 
 



 Πολιτισμικές κοινότητες και παραδοσιακοί χοροί 

 

 Oι Έλληνες, ως έθνος, συγκροτούνται από πολιτισμικές 
κοινότητες, δηλαδή ομάδες ανθρώπων που έχουν κοινή 
καταγωγή και συνδέονται με δεσμούς κοινής πολιτισμικής 
δράσης (π.χ. κοινές παραδόσεις, κοινά ήθη κι έθιμα). Στον 
ελλαδικό χώρο, τέτοιες πολιτισμικές κοινότητες βρίσκουμε στη 
Θράκη, στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στη 
Ρούμελη, στο Μοριά, στην Κρήτη, στα νησιά του Ιονίου και 
του Αιγαίου, στην Κύπρο. Κάθε πολιτισμική κοινότητα έχει 
τους δικούς της τοπικούς χορούς οι οποίοι διαφέρουν από 
πόλη σε πόλη ή από χωριό σε χωριό.  

Σε κάθε περιοχή της χώρας μας υπάρχουν τοπικοί χοροί. 
Χορεύονται συνήθως σε μεγάλες ετήσιες γιορτές όπως το 
Πάσχα, τις αποκριές, την πρώτη μέρα της άνοιξης, καθώς 
επίσης στη βάφτιση, στον αρραβώνα, στο γάμο κ.α. 
Μαθαίνοντας τους χορούς, τα τραγούδια και τις παραδόσεις 
μας, μαθαίνουμε πώς ζούσαν οι πρόγονοί μας σε 
παλαιότερες εποχές.  



 

Oνοματολογία  χορών 

 Η ονομασία των χορών προέρχεται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο 

χορεύεται ο καθένας ή από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία έχει 

πρωτοχορευτεί. O ζωναράδικος, για παράδειγμα, πήρε το όνομά του απ’ 

το γεγονός ότι οι χορευτές πιάνονται από τα ζωνάρια τους. Η σβαρνιάρα 

(καραγκούνα), από τον τρόπο που κινείται η κοπέλα που τον χορεύει. Η 

ζαχαρούλα, από το όνομα μιας κοπέλας. O αντικριστός από την 

αντικριστή θέση των χορευτών. O ζαγορίσιος ή συρτός χανιώτικος, είναι 

χοροί που χορεύονται στο Ζαγόρι της Ηπείρου και στα Χανιά της Κρήτης 

αντίστοιχα κι από εκεί πήραν το όνομά τους. 

 Παραδοσιακές φορεσιές 

 Κάθε πολιτισμική κοινότητα του ελληνισμού έχει τη δική της παραδοσιακή 

φορεσιά. Οι φορεσιές διακρίνονταν σε γιορτινή, καθημερινή και του 

γάμου (νυφιάτικη, γαμπριάτικη). Η γυναικεία φορεσιά παρουσιάζει πολύ 

μεγάλη ποικιλία με έντονους χρωματισμούς, κεντήματα και στολίδια. Η 

ανδρική φορεσιά είναι πιο λιτή από τη γυναικεία και κυριότεροι τύποι αυτής 

είναι η βράκα και η φουστανέλα.  

 



Ελληνικοί λαϊκοί χοροί. Η ιστορία τους 

 H ιστορία του Ζεϊμπέκικου χορού 

Τα ζεϊμπέκικα είναι λαϊκές καλλιτεχνικές δημιουργίες, στις οποίες η επίδραση 
από τη Βυζαντινή μουσική είναι φανερή και σε ότι αφορά τα ηχοχρώματα, τις 

μελωδίες, τις κλίμακές που ακολουθούν, αλλά και τις πολλές ανατολικές 
αλληλοεπιδράσεις. 

Η ιστορία του Χασάπικου χορού 

Ο χασάπικος χορεύεται σήμερα με τα χέρια πιασμένα από τους ώμους, από 
δυο-τρία ακόμα και τέσσερα άτομα, άντρες και γυναίκες, με βήματα και 

φιγούρες που απαιτούν συγχρονισμό, πειθαρχία και ακρίβεια αντίθετα με τον 
αυτοσχεδιασμό του ζεϊμπέκικου χορού. 
Η ιστορία του Χασαποσέρβικου χορού 

Το βασικό μοτίβο του κατά διαστήματα παρουσιάζεται παραλλαγμένο, αλλά 
ταυτόχρονα συντονισμένο με μοτίβα που μοιάζουν σε αυτά των χορών των 

Σέρβων, των Ρουμάνων και των Σλάβων της Ανατολικής Ευρώπης.  
H ιστορία του χορού Συρτάκι 

Το συρτάκι χορεύεται με σχηματισμό γραμμών ή κύκλων από τους χορευτές, 
οι οποίοι κρατιούνται με τα χέρια από τους ώμους των διπλανών τους. 
Δημιουργήθηκε από αργές του χασάπικου και γρήγορες κινήσεις του 

χασάποσέρβικου 



Ελληνικοί λαϊκοί χοροί. Η ιστορία τους 

 Η ιστορία του χορού Τσιφτετέλι 

Το τσιφτετέλι πήρε το όνομά του από τις δύο χορδές, επειδή ήταν μια 
μελωδία που την παίζανε σε δίχορδο βιολί. Στην χώρα μας ξεκίνησε 

στα καφέ-αμάν, όπου εμφανιζόντουσαν γυναικεία ντουέτα που 
τραγουδούσαν και χόρευαν. 

Η ιστορία του χορού Καρσιλαμά 

Στην παραδοσιακή εκτέλεση του χορού, οι γυναίκες κρατούν μαντίλι 
με διαγώνιες άκρες, με λυγισμένα τα χέρια στους αγκώνες, και κινούν 
τα χέρια δεξιά και αριστερά ενώ ταυτόχρονα περιστρέφουν το μαντίλι 

κυκλικά, ώσπου να διπλωθεί και να ξεδιπλωθεί  

Η ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού 

Η πρώτη αναφορά στο ρεμπέτικο συνδέεται με τα τραγούδια των 
φυλακών και εντοπίζεται στα μέσα του 19ου αιώνα. Στα 1850 

αναφέρονται τα τραγούδια που ακούγονταν σ' αυτές.  

Oι περίοδοι της ιστορίας του ρεμπέτικου 

Το ρεμπέτικο πλέον θεωρείτε ως ένα έγκυρο μουσικό είδος διεθνώς. 
Πολλοί υποστηρίζουν πως το ρεμπέτικο τραγούδι έσβησε. Κάποιοι 

άλλοι όμως λένε, ότι παραμένει ένα είδος τραγουδιού το οποίο ακόμη 
τραγουδιέται. 

 

 



Λαβύρινθος 
Στη Πάρο χορεύεται ο χορός Αγέρανος που είναι χορός τύπου λαβυρινθου. 

Τα τελευταία 5-6 χρόνια, με τις έρευνες που έκανε το Σωματείο μας, βρήκαμε γύρω 

στους 27 Λαβύρινθους σε διάφορα μέρη της ΕλλάδαςΜερικοί χοροί λαβύρινθου 

έχουν σχήμα «σπείρας», άλλοι «κουλουριάζουν», άλλοι έχουν σχήμα «φουρκέτας» 

άλλοι και τα δύο, δηλαδή κουλουριάζουν και κάνουν και φουρκέτα, άλλοι πάλι 

έχουν σχήμα «στενού διαδρόμου» απ' όπου με δυσκολία περνάει κανείς. Και φυσικά 

χορεύονται με μουσική και βήματα ανάλογα με την περιφέρεια όπου 

επισημάνθηκαν.  

Οι 27 χοροί βρέθηκαν στις εξής περιφέρειες: Τέσσερις «λαβύρινθοι» στην 

Πελοπόννησο, τρεις στην Θράκη, πέντε στη Μακεδονία και ένας στις Άνω Κλεινές, 

στην Φλώρινα Μακεδονίας,  με το σχέδιο όμοιο με των υπόλοιπων λαβύρινθων 

Θράκης. Επίσης ένας Ποντιακός, το Κοτσαγκέλι, ένας των προσφύγων της 

Καισάρειας που τον λένε «Ανάποδα» - γιατί προχωρεί όλο αριστερά, αντί για δεξιά 

που πάνε συνήθως οι χοροί - και τρεις στην Κρήτη, δύο στην Ήπειρο, από ένα στα 

νησιά Πάρο, Ζάκυνθο, Κύθηρα, Νάξο, Σκιάθο και στο Βόλο κοντά στο Πήλιο στο 

χωριό Έλαφος, τον Πηλιορείτικο. Απ' όλους αυτούς ό Λαβύρινθος της Τροιζήνας 

έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί χορεύεται σ' ένα σπάνιο σχήμα «κουλουριάζει» μια 

δεξιά και μια αριστερά. 

 

Πηγή: Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, Δώρα Ν. Στράτου, εκδ. Ο Ε Δ Β, παρούσα 

εκδ. 2002, εκτύπωση Κλάδης Χαρ. Βιβλιοδεσία Κανόπουλος Γεώργ.  

 



Εικόνες  


