
  

ΧΟΡΟΣ



  

Τι είναι ο χορός;

● 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 
σώματος. Έτσι μπορούν να εκφραστούν 
διάφορα συναισθήματα.



  

Από πού ξεκίνησε ;

                                                                                 
                                                                          
Όλοι οι πολιτισμοί, οι φυλές, τα έθνη ανέπτυξαν 
μουσική, τραγούδι και χορό. Σε όλους τους 
αρχαίους πολιτισμούς ο χορός είναι στενά 
συνδεδεμένος με την λατρεία. Οι πρώτοι χοροί 
ήταν στενά λατρευτικοί.



  



  

                                                                                 
                                                                           
Στη Μινωική Κρήτη απεικονίζονται χοροί με 
μορφή λιτανείας ή πομπής.Οι αρχαίοι Έλληνες 
προκειμένου να μιλήσουν για το χορό, 
χρησιμοποιούσαν περισσότερο τη λέξη «όρχηση» 
και λιγότερο τη λέξη χορός. 



  



  

Συχνά οι αρχαίοι χρησιμοποιώντας τη λέξη χορός, 
αναφέρονταν συνήθως στα συμπόσια, στα γλέντια 
και γενικότερα στις περιστάσεις χαράς, όπου 
υπήρχε μαζική συμμετοχή.



  



  

   Ας περάσουμε όμως στη σύγχρονη εποχή 
κι ας γνωρίσουμε από κοντά διάφορα είδη 
χορών, ξεκινώντας από τους ελληνικούς 
παραδοσιακούς χορούς.



  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 



  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Οι παραδοσιακοί χοροί στην Ελλάδα παρουσιάζουν 
μεγάλη ποικιλία. Κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει τους 
δικούς της χορούς, οι οποίοι διαφέρουν από περιοχή σε 
περιοχή. Αυτή η διαφορά των χορών οφείλεται σε 
λόγους όπως το κλίμα, ο τρόπος ζωής των κατοίκων, οι 
πόλεμοι και οι καταστροφές. 

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



  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

● Ανάλογα με το φύλο χωρίζονται σε:
● · Ανδρικούς
● · Γυναικείους
● · Μικτούς

● Ανάλογα με τον τόπο, χωρίζονται σε:
●  Πανελλήνιους ή εθνικούς
●  Τοπικούς



  



  

ΧΟΡΟΙ ΙΟΝΙΟΥ



  

● Τα ιόνια νησιά είναι από τις περιοχές που 
δέχθηκαν έντονη τη δυτική επίδραση. Οι χοροί 
τους, ως επί το πλείστον  γυναικείοι συρτοί και 
κυκλικοί, παίρνουν το όνομά τους από τον τόπο 
προέλευσής τους  ή από το τραγούδι που τους 
συνοδεύει.



  



  

● Συρτός Ζακύνθου
● Συρτός Κέρκυρας
● Αη- Γιώργης
● Κορακιανίτικος
● Συρτός Κεφαλονιάς



  

Χοροί Ηπείρου 



  

●  Το τραγούδι και ο χορός αποτέλεσαν 
αναπόσπαστα στοιχεία όλης σχεδόν της 
καθημερινότητάς των Ηπειρωτών. Για 
παράδειγμα, η συμμετοχή όλων των κατοίκων 
του χωριού στον ανοιχτό κύκλο του χορού, ή 
στο  «διπλοκάγκελο», πιασμένων χέρι – χέρι, 
συμβόλιζε και ταυτόχρονα ενίσχυε την συνοχή 
και την ενότητά τους ως μελών της ίδιας 
κοινότητας.



  



  

● Παραμυθιώτικος
● Ζαγορίσιος
● Μενούσης
● Φυσούνι
● Κλέφτες



  

Χοροί Μακεδονίας 



  

● Η Μακεδονία έχει μεγάλη ποικιλία από χορούς, 
μουσική και ρυθμούς που ανήκουν στην 
χορευτική παράδοση είτε των γηγενών 
πληθυσμών είτε των προσφύγων που ήρθαν 
από την Βόρεια Θράκη και τη Μ. Ασία και 
εγκαταστάθηκαν σ’ αυτήν μετά το 1923.



  



  

● Ζάικο
● Κόρη Ελένη
● Λεβέντικος
● Ράικο
● Συρτός Μακεδονίας



  

Χοροί Θράκης



  

● Οι χοροί της Θράκης παρουσιάζονται πλούσιοι 
σε αριθμό και εντυπωσιακοί στο τρίπτυχο 
κίνηση, λόγος, μελωδία.Οι χοροί είναι κυκλικοί, 
αντικριστοί και μεικτοί και έχουν διάφορες 
ονομασίες, κυρίως από τον τρόπο ή από τις 
περιστάσεις που χορεύονται.



  



  

●     Ζερβός
●     Ζερβοδέξιος
●     Τρίστα
●     Ζωναράδικος 
●     Μπαϊντούσκα



  

ΧΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



  

● Οι πηλιορείτικοι χοροί είναι ολοφάνερα 
επηρεασμένοι από τους ρυθμούς του Αιγαίου 
ενώ η περιοχή που συνορεύει με την 
Μακεδονία διαμορφώνει κοινούς μ’ αυτήν 
ρυθμικούς, μουσικούς και χορευτικούς τύπους. 



  



  

● Θεσσαλικός (Γιούργια στα παλιούρια)
● Πέρα στον πέρα μαχαλά
● Μπεράτι
● Καραγκούνα
● Αρβανιτοβλάχικο



  

ΧΟΡΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



  

● Παρά την μακραίωνη ιστορία της, η 
Πελοπόννησος δεν έχει να επιδείξει πληθώρα 
παραδοσιακών χορών. Εξαίρεση αποτελούν οι 
περιοχές της Τσακωνιάς, της Μάνης όπου 
διατηρούνται εθιμικά στοιχεία παλιότερου 
πολιτισμού.



  



  

● Καλαματιανός 
● Τσακώνικος 
● Τσάμικος
● Στα τρία 
● Μανιάτικος 



  

ΧΟΡΟΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



  

● Η ιστορικότητα του χώρου διαφαίνεται και μέσα 
από τη θεματική των κλέφτικων τραγουδιών. Τα 
τραγούδια αυτά που διακρίνονται για τη 
λιτότητα και πυκνότητά τους εκφράζουν άμεσα 
τις σκληρές συνθήκες κάτω από τις οποίες 
έζησε και έδρασε η κλεφτουριά. 



  



  

● Τσάμικος
● Συρτοκαλαματιανός
● Κουλουριώτικος
● Χορός της Τράτας
● Χατζηχρήστος



  

ΧΟΡΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ



  

● Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
Αιγαιοπελαγίτικου νησιώτικου χώρου, είναι η 
«ελαφράδα» που παρατηρείται στην εκτέλεση των 
κινήσεων και η χρησιμοποίηση  του 
«σουσταρίσματος» που γίνεται στα γόνατα.

αι



  



  

● Συρτός Ρόδου
● Σούστα Κω
● Ικαριώτικος
● Χιώτικος
● Πάτμου



  

ΧΟΡΟΙ ΚΡΗΤΗΣ



  

●  Με το χορό και το τραγούδι ο Κρητικός 
εκδηλώνει τα συναισθήματά του, τον 
ενθουσιασμό, την απογοήτευση, την αγάπη και 
τον έρωτα. Παρ' όλο που όλοι οι κρητικοί χοροί 
χορεύονται σ' ολόκληρο το νησί και έχουν τις 
ρίζες τους στις αρχαίες μινωικές τελετές, κάθε 
χορός έχει και κάτι ξεχωριστό.



  



  

● Πεντοζάλης
● Σούστα
● Συρτό
● Μαλεβιζιώτικος
● Σιγανός



  

ΤΕΛΟΣ

● ΕΡΙΚΑ ΚΑΡΥΔΗ
● ΑΝΘΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
● ΕΦΗ ΛΙΒΕΡΗ
● ΡΑΦΑΗΛΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
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