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ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ



ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός της εργασίας είναι η ευαισθητοποίηση των 

νέων για τους παραδοσιακούς χορούς καθώς και η 

επανάκτηση της θέσης που τους αρμόζει στην 

κοινωνία. Με αυτή την εργασία θέλουμε να κοινωνία. Με αυτή την εργασία θέλουμε να 

φέρουμε τους νέους σε άμεση επαφή με την 

παράδοση.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΟΡΟΣ

Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και 

αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά 

αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, 

συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική. 

Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω του Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω του 

σώματος. Έτσι μπορούν να εκφραστούν 

διάφορα συναισθήματα. 



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Η διδασκαλία των παραδοσιακών χορών 

είναι η καλλιέργεια  της ελληνικής 

πολιτισμικής συνείδησης και της δια βίου 

άσκησης. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να 

συνεργάζονται, μαθαίνουν παραδοσιακά συνεργάζονται, μαθαίνουν παραδοσιακά 

τραγούδια, λαογραφικά στοιχεία, ιστορικά 

στοιχεία, γεωγραφία και παραδοσιακή 

ενδυματολογία. Το σημαντικό όμως όφελος 

είναι ο αναβαπτισμός τους στην πολιτιστική 

μας κουλτούρα και παράδοση.



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ

� Αυστηρές στο χρώμα

� Λιτές στην διακόσμηση

ΔΙΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

� Στεριανές

� Θαλασσινές

Η πρώτη ενδυμασία αποτελούνταν 
από:

� Αντερί

� Φλοκάτα

� Φέσι



ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ

� Βυζαντινή  προέλευση 

� Ενδύματα δυτικής 
προέλευσης

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΝ

� Πουκάμισο� Πουκάμισο

� Καφτάνι η γιουρντί

� Φουστάνι

� Τσούκνα

� Τη ζώνη και την ποδιά 

� Το κοντογούνι η το γιλέκο

� Εσώρουχα-μικροεξαρτήματα



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΜΕΣΑΙΩΝΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ

Οι ελληνικές επιρροές και ο συγκερασμός των δύο αρχαίων 

πολιτισμών, αρχικά μοιάζει να ευνοεί την τέχνη του χορού, ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της παιδείας, γεγονός που φαίνεται να αλλάζει με 

την πάροδο των αιώνων, όταν οι Ρωμαίοι αρχίζουν να δίνουν 

μεγαλύτερη έμφαση στο Θέατρομεγαλύτερη έμφαση στο Θέατρο

ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ

Σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα με επίκεντρο την καθολική Δυτική 

Ευρώπη, με εξαίρεση τους κυκλικούς χορούς (carole) που ήταν 

αποδεκτοί σε όλη την πυραμίδα της κοινωνικής ιεραρχίας, οι υπόλοιποι 

τελούν σχεδόν υπό διωγμό, γεγονός που ενίσχυε και ο αφορισμός τους 

από την καθολική εκκλησία. Ωστόσο, από τους κυκλικούς χορούς 

φαίνεται να προέκυψε ο χορός σε ζευγάρια, με την αρωγή των 

τροβαδούρων.



Ο  ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΧΟΡΩΝ

� Για τους Έλληνες οι εθνικοί χοροί έχουν μια ξεχωριστή 
σημασία. Οι χοροί αυτοί δεν σχεδιάστηκαν από κάποιον ειδικό 
τους έπλασε η ψυχή του λαού. Έγιναν από ανθρώπους οι 
οποίοι μη γνωρίζοντας ανάγνωση και γραφή και μη 
διαθέτοντας άλλη μόρφωση, χόρευαν και τραγουδούσαν για 
να  ξεσκεπάσουν τα συναισθήματά τους.

� Οι πολεμιστές για να εκφράσουν τη χαρά και την ικανοποίηση � Οι πολεμιστές για να εκφράσουν τη χαρά και την ικανοποίηση 
ύστερα από μια νίκη, η μάνα τον πόνο και την πίκρα για τον 
θάνατο του παιδιού της, η γυναίκα τη θλίψη και την απόγνωση 
για τον σκοτωμένο άντρα της. 

� Οι σημερινοί χοροί έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα. Στην 
Μινωική Κρήτη οι νέοι κα οι νέες χόρευαν για τον ερχομό της 
Άνοιξης, στην Κλασική Ελλάδα οι πεπλοφόρες Παρθένες 
χόρευαν στις Καρυές προς τιμήν της Αρτέμιδος και στα 
Παναθήναια προς τιμήν της Αθηνάς



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 

ΜΑΣ

� Κλειστός Αργιθέας

� Καραγκούνα

� TσάμικοςTσάμικος

� Συρτοκαλαματιανός

� Καγκέλι



ΤΣΑΜΙΚΟΣ

Ο Τσάμικος είναι ένας κυκλικός χορός που χορεύεται κυρίως από 
άντρες και με μικρές παραλλαγές και με πιο στρωτά βήματα 
χορεύεται και από γυναίκες. Χορεύεται σε ανοιχτό κύκλο και 
ανήκει στην κατηγορία των «χορών του πρώτου» όπου εκτός από 
τα βασικά βήματα που εκτελούνται από όλους τους χορευτές, ο 
πρώτος χορευτής εκτελεί καθίσματα, στροφές, αναπηδήσεις 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ο χορός κατά την τουρκοκρατία χορευόταν από τους 

αρματολούς και κλέφτες και συνοδευόταν από τραγούδια που 
υμνούσαν τα κατορθώματά τους, για το λόγο αυτό ονομάζεται και 
Κλέφτικος. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πήρε το όνομά του από 
την περιοχή Τσαμουριά της Ηπείρου ενώ κατά άλλους προέρχεται 
από τη λέξη τσάμης, που σημαίνει "ψηλός", και αναφέρεται 
μεταφορικά στο λεβέντικο ανάστημα που κατά παράδοση 
διαθέτουν οι χορευτές.



ΣΥΡΤΟΣ

Ο συρτός είναι ένας παραδοσιακός ελληνικός χορός που η 
προέλευσή του τον αναγάγει στην αρχαία Ελλάδα. Το όνομα 
του χορού προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη "σύρω" 
(τον χορό).Ο Συρτός χορεύεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα 
και είναι διαδεδομένος σε πολλές χώρες. 

ΣΥΡΤΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ

Θεωρείται ο γεννήτωρ χορός, με το μοτίβο του χορού στα 
τρία, να αποτελεί το παλαιότερο χορευτικό 
πρότυπο. Χορεύεται από άντρες και γυναίκες σε 
κύκλο, κυρίως στην Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο και Θεσσαλία.



ΚΑΓΚΕΛΙ

Ανήκει στην ομάδα των συρτοκαλαματιανών
χορών και συναντάται σε όλη τη Ρούμελη. 
Ξεκινάει ήρεμα, σιγά-σιγά δυναμώνει και πάει 
πιο γρήγορα. Το Καγκέλι αρχίζει στο ρυθμό του 
Καλαματιανού.Καλαματιανού.



ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στην 

περιοχή της Αργιθέας των Αγράφων, με τους άνδρες 

στην αρχή του κύκλου και ακολουθούν οι γυναίκες 

στο τέλος του κύκλου.
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


