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ΙΙ) ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

      Η Τουρκία έχει μια πλούσια παράδοση λαϊκών χορών που εκτελούνται σε όλες τις κοινωνικές 

εκδηλώσεις, από γάμους και εορτασμούς για νέους που φύγουν για στρατιωτική θητεία, σε εθνικά και 

θρησκευτικά φεστιβάλ ή τοπικές γιορτές. Κάθε περιοχή έχει τους δικούς της χορούς που 

αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική ζωή αυτής της περιοχής.  

 

 

            

Οι κυριότεροι παραδοσιακοί χοροί της Τουρκίας είναι:  

 

  Hora (Ανατολική Θράκη): Είναι ένας τύπος κυκλικού χορού που προέρχεται από τα Βαλκάνια 

αλλά και άλλες χώρες. Η Χόρα είναι ένα είδος γαμήλιας μουσικής με μελωδική και ρυθμική 

δομή και με γρήγορη απόδοση. Το κυρίαρχο μέτρο είναι 9/8 αλλά χρησιμοποιούνται επίσης 

και μερικά άλλα μέτρα. 

 Zeybek (Δυτική Τουρκία, και ακτές του Αιγαίου Πελάγους). Ο χορός αυτός δεν έχει καμία σχέση με 

το ελληνικό ζεϊμπέκικο. Ρυθμικά είναι μια μορφή αργού τσιφτιτελιού που χορεύεται συνήθως 

ομαδικά. Παλιά  χορευόταν  από τους Ζεϊμπέκους. Σήμερα χορεύεται και από άνδρες και από 

γυναίκες. Πολλές φορές και σε ζευγάρια.  

 Kaşık (Μέσο-Δυτική Τουρκία) Λέγεται Χορός κουταλιών επειδή κρατούν ζεύγη ξύλινων 

κουταλιών. Το  μέτρο είναι 2/4 ή 4/4. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται είναι τόξο (αργότερα 

βιολί), baglama και κλαρινέτο και συνοδεύονται από λαϊκά τραγούδια. Το χορεύουν άνδρες 

και γυναίκες σε έντονους χορευτικούς ρυθμούς. 
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 Halay (Νότιο-Ανατολική Τουρκία). Χορεύεται ομαδικά. Πιάνει ο ένας τα δάκτυλα του άλλου, 

σχηματίζοντας ένα κύκλο. Ο πρώτος, ο αρχηγός του κύκλου κρατάει ένα μαντίλι στο ένα του χέρι. Ο 

χορός αρχίζει με σιγανά βήματα και σιγά-σιγά γίνεται πιο γρήγορος. Χορεύεται σε γάμους και 

πανηγύρια. 

 Horon (Εύξεινος Πόντος). Οι άνδρες και οι γυναίκες σχηματίζουν συνήθως κύκλο και πιάνονται 

από τους καρπούς. Χορεύουν με στητό το σώμα, τα πόδια ελαφρά ανοιχτά και τα χέρια άλλοτε 

υψωμένα και άλλοτε με λυγισμένους τους αγκώνες. Το σώμα ακολουθεί με πιστά ρυθμικές και 

συγχρονισμένες κινήσεις τα μικρά βήματα των ποδιών. 

 Bar (Ορεινός Πόντος Erzurum). Με τη δομή και το σχηματισμό τους, είναι οι χοροί που 

εκτελούνται από ομάδες στο ύπαιθρο. Το χαρακτηριστικό του σχηματισμού τους είναι ότι οι 

χορευτές χορεύουν δίπλα-δίπλα, και κρατιούνται από το χέρι, τον ώμο και τον βραχίονα. Τα 

κυριότερα όργανα είναι το davul και το zurna (και το κλαρινέτο στις γυναικείες μπάρες). Τα 

κυρίαρχα μέτρα στις ράβδους είναι 5/8 και 9/8. Ενίοτε χρησιμοποιούνται μέτρα των 6/8 και 12/8. Τα 

μέτρα Aksak 9/8, τα οποία είναι και τα πιο χαρακτηριστικά μέτρα της Τουρκικής λαϊκής μουσικής, 

εφαρμόζονται με πολύ διαφορετικές και ενδιαφέρουσες δομές σε αυτόν τον χορό. Οι χορευτές 

φορούν κανονικά κοστούμια καθώς χορεύουν, πάντα με υπερηφάνεια και γυρίζουν τα χέρια τους. 

 Lezginka ή Kafkas Oyunları (Περιοχή Καυκάσου).  

 



 ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ; Ερευνητική Εργασία, Α΄ τάξη, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών, 2018-19 63 

ΙΙΙ) ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

Ο χορός του Δράκου 

Είναι ένας παραδοσιακός λαϊκός χορός σε πολλά μέρη της Κίνας. Στην αρχαιότητα, οι Κινέζοι 

αναπαριστούσαν το «Χορό του Δράκου» με την ελπίδα να τους προστατεύει ο δράκος για να έχουν 

πλούσια σοδειά και για να διώξουν τα τέρατα. Με το πέρασμα του χρόνου, ο χορός του Δράκου έγινε 

σιγά-σιγά ένας ζωηρός και κομψός λαϊκός χορός με ρομαντικά στοιχεία. Αναπτύχθηκαν, μάλιστα και 

δύο τρόποι έκφρασής του, που εκτελούσαν ένας ή δύο ηθοποιοί. Ο πρώτος τρόπος, ο βόρειος, 

φημίζεται για τις δύσκολες κινήσεις του ενώ ο δεύτερος, ο νότιος είναι πιο ήρεμος και εκφραστικός. 

Χορεύεται στην γιορτή της Άνοιξης που είναι και γνωστή ως Κινεζική Πρωτοχρονιά. Οι χορευτές  

είναι ντυμένοι με στολές λιονταριών και δράκων. Τα εντυπωσιακά κα πολύχρωμα κουστούμια είναι 

κατασκευασμένα από μετάξι, χαρτί και μπαμπού.  

 

Στις χώρες της Άπω Ανατολής και στην Κίνα, οι 

άνθρωποι πιστεύουν ότι οι δράκοι κατέχουν ιδιότητες που 

περιλαμβάνουν μεγάλη δύναμη, αξιοπρέπεια, γονιμότητα, σοφία 

και εύνοια. Η όψη του δράκου είναι τρομακτική και τολμηρή, 

ταυτόχρονα όμως έχει μια καλοπροαίρετη διάθεση και αποτελεί 

έμβλημα της αυτοκρατορικής εξουσίας. Συνοδεύεται πάντα από 

τον ήχο των τυμπάνων και των κυμβάλων. 

 

 

 

Ο χορός του Λιονταριού  

 

  Ο χορός του λιονταριού έχει τις ρίζες του στην Ινδία. 

Οι αντίστοιχοι κινεζικοί μπορούν να ταξινομηθούν γενικά σε 

δύο κατηγορίες, το βόρειο και το νότιο. Οι βόρειοι χοροί 

χρησίμευαν ως ψυχαγωγία της αυτοκρατορικής αυλής. Το 

λιοντάρι του βορρά είναι συνήθως κόκκινο, πορτοκαλί και 

κίτρινο (καμιά φορά με πράσινη γούνα, για το θηλυκό), 

τριχωτό και με χρυσό κεφάλι. Είναι ακροβατικός χορός και κατά κανόνα εκτελείται για ψυχαγωγικούς 

σκοπούς. Καμιά φορά περιλαμβάνει επικίνδυνα ακροβατικά νούμερα. Ο νότιος χορός είναι 

περισσότερο συμβολικός. Συνήθως εκτελείται ως τελετή εξορκισμού των κακών πνευμάτων και 

επίκλησης της τύχης και της καλοτυχίας. Το λιοντάρι του νότου είναι πολύχρωμο και έχει 

χαρακτηριστικό κεφάλι με μεγάλα μάτια, ένα καθρέφτη στο μέτωπο και ένα μοναδικό κέρατο στο 

κέντρο του κεφαλιού. 
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11.3.  Παραδοσιακοί Αφρικανικοί Χοροί 

 

Α) Χορός Οριεντάλ: Ο Αιγυπτιακός Χορός της Κοιλιάς (Belly dance) 

Ο χορός Οριεντάλ (ή Χορός της Κοιλιάς, όπως είναι ως επί το πλείστον γνωστός στον δυτικό 

κόσμο) είναι ο σημερινός αποκαλούμενος χορός της Ανατολής. Παρότι φαινομενικά ο χορός της 

κοιλιάς είναι αρκετά ελεύθερος, στην πραγματικότητα διέπεται από αυστηρούς κανόνες, και είναι 

εκτελεστικά ιδιαίτερα δύσκολος. Υπάρχουν πολλά είδη χορού της κοιλιάς, ανάλογα με τη μουσική, 

την προέλευση και το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.  

         

 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
Η ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων. Είναι ο αρχαιότερος χορός για τη θηλυκή 

υπόσταση και τη γυναικεία ιδιοσυγκρασία. Με βάση αρχαία κείμενα και ευρήματα από έγκυρους 

αρχαιολόγους και ιστορικούς όπως ο William Lawller, προέρχεται από την Ελλάδα και τις 

τελετουργίες γονιμότητας προς τιμήν των Θεών όπως η Αφροδίτη, η Αστάρτη, η Άρτεμις (για τα πιο 

μικρά κορίτσια από 8 μέχρι 12 ετών), η τρισυπόστατη θεά Εκάτη και ο θεός Πάνας. Ήταν εξάσκηση 

ευγονίας και θηλυκότητας που μεταξύ τους και μόνο γυναίκες τις βραδιές της πανσέληνου έκαναν 

τελετουργικά και αφιερώματα στις θεές.  

Καμβύρια μυστήρια: Στο μαντείο της Δωδώνης, η πριγκίπισσα της Ηπείρου Ολυμπία, (μητέρα 

του Μ. Αλεξάνδρου), απόγονος του Ηρακλή και ιέρεια του Διονύσου συμμετείχε σε αυτά. Δεν 

γνωρίζουμε πολλά για τα Καμβύρια μυστήρια, λέγεται πως το τελετουργικό τους ήταν αυτός ο χορός 

της ευγονίας. Επίσης λέγεται πως φυλάσσονταν φίδια (φαλλικό σύμβολο) σε καλάθια από κισσό και 

σε δεδομένη στιγμή απελευθερώνονταν για να μιμούνται οι ιέρειες τις κινήσεις τους. Οι ρίζες του 

αγγίζουν βεβαίως και τους Διονυσιακούς χορούς οι οποίοι λάμβαναν χώρα κατά την διάρκεια των 

βακχικών εορτών. Σε αυτούς τους χορούς κατατάσσεται ο διθύραμβος και άλλοι. Στα πρώτα χρόνια οι 

γυναίκες, εκτός του ότι χτυπούσαν ρυθμικά τα πόδια και τα χέρια τους, χρησιμοποιούσαν και 

αντικείμενα χορεύοντας (κρόταλα, μαντήλια, κλπ) για να ξυπνήσουν τη γη και τους θεούς (θεά Εκάτη, 
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θεός Πάνας) να τους προστατεύσει από την κακή ενέργεια, το κακό μάτι, την κακογλωσσιά κλπ. Αν 

αναζητήσει κάποιος τους τόπους που ο Μ. Αλέξανδρος πέρασε (Μεσόγειο και Ανατολή), θα 

καταλάβει πως ο χορός της κοιλιάς έχει γίνει γνωστός εκεί και έχει εξαπλωθεί μέχρι σήμερα παντού.  

La danza de fertilida λένε στη Βραζιλία για τη σάμπα τους που η ρίζα της είναι αυτή του χορού 

της ευγονίας, δηλαδή του χορού της κοιλιάς. Το Φλαμέγκο έχει επίσης τη ρίζα του στο χορό της 

ευγονίας λόγω της κίνησης των γοφών. Μετά την πτώση του Βυζαντίου οι άρχοντες αιχμαλώτισαν τις 

μορφωμένες (γιατί μόρφωση ήταν και ο χορός) και όμορφες γυναίκες και τις υποχρέωναν να χορεύουν 

μπροστά τους. Ήταν κατά κάποιο τρόπο εξευτελιστικό να χορεύουν μπροστά σε ανδρικά μάτια. Ήταν 

δηλαδή αιχμάλωτες, σκλάβες. Κάπως έτσι έγιναν τα χαρέμια. Οι Αγάδες οι Πασάδες και οι Σουλτάνοι 

μπορούσαν έτσι να διαλέξουν την πιο επιδέξια κοιλιά να τους χαρίσει έναν διάδοχο.  

Αν και στη σημερινή του μορφή είναι κυρίως διαδεδομένος σαν ανατολίτικος χορός, είναι 

πολύ δύσκολο να πει κανείς πως είναι ένας παραδοσιακός ανατολίτικος χορός από όποιο μέρος κι αν 

παρουσιάζεται (Τουρκία, Περσία, Αίγυπτο κλπ.). Αυτό γιατί το θρήσκευμα και οι καθημερινές 

συνήθειες των χωρών δεν επιτρέπει στη γυναίκα να κουνηθεί έτσι δημόσια και μάλιστα ακόμη και 

σήμερα με ακάλυπτα μέρη του σώματός της. Είναι περισσότερο σαν τουριστική ή νυχτερινή ατραξιόν. 

Μόνο σε γάμους χορεύουν προς τιμήν της νύφης όταν την ντύνουν και μάλιστα τις πιο πολλές φορές 

μόνο οι γυναίκες μεταξύ τους χορεύουν, η όταν είναι η ημέρα της χέννας, που περνούν χέννα τα χέρια 

της νύφης για να είναι ο γάμος της καλότυχος.  

Επομένως, ο χορός της κοιλιάς δεν έχει το χαρακτήρα παραδοσιακού χορού αλλά έχει 

εξαπλωθεί παντού στον κόσμο. Είναι μία καλή εξάσκηση για τη γυναίκα να λύσει τη θηλυκότητα της, το 

σώμα της και το χαρακτήρα της. Είναι γοητευτικός να τον βλέπεις γιατί έχει μία σεμνή πρόκληση και 

ομορφιά. Το Τσιφτετέλι δεν είναι παρά η ονομασία της «διπλοπενιάς» στην Τουρκική γλώσσα. 

Υπήρχαν και χαρέμια με νεαρά αγόρια όπου χόρευαν για τον Σουλτάνο διπλοπενιές, και το πιο 

επιδέξιο είχε την εύνοιά του. 
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Β) Χοροί Νοτίου Αφρικής 

 
Παρατηρώντας τους χορούς αυτούς στα αφρικανικά χωριά, ανακαλύφθηκε ότι έχουν πολλές θεραπευτικές 

ψυχοσωματικές ιδιότητες. Σήμερα αυτούς τους χορούς τους χρησιμοποιούν ως διάφορες εναλλακτικές θεραπείες 

(χοροθεραπεία, μουσικοθεραπεία). Η πίεση στα γυμνά πέλματα από την επαφή τους με τη γη ανανεώνει την 

εσωτερική ενέργεια, διώχνοντας τις εντάσεις, χαρίζοντας καλή διάθεση και ψυχική ισορροπία. Στην αφρικανική 

κουλτούρα ο χορός συνδέεται με τις βασικές αρχές που διέπουν την καθημερινή ζωή στην κοινότητα. Είναι οι χοροί 

που απελευθερώνουν το σώμα μας αλλά και τα συναισθήματά μας. Η μουσική, όπως και ο χορός, διευκολύνουν την 

απόλυτη επικοινωνία ανθρώπου και φύσης και γίνονται τα ιδανικά μέσα επικοινωνίας από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο 

χορευτής, όταν γίνεται ένα με τον ρυθμό, έχει άμεση επαφή με την μουσική από τα κρουστά. Αυτό τον κάνει να ξεχνά 

την καθημερινότητα και τον απελευθερώνει από τα προβλήματα του.  

 

 
Γ) Χοροί Νιγηρίας 

 

Στη Νιγηρία, όπως και στις περισσότερες αφρικάνικες χώρες, οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί και 

εκδηλωτικοί, τους αρέσει να μοιράζονται και να εκφράζονται μέσω της μουσικής, του τραγουδιού και του χορού. 

Πιστεύουν στη δύναμη του ρυθμού και της μουσικής που κινητοποιούν το σώμα και την ψυχή, φέρνουν τους 

ανθρώπους πιο κοντά, τους βοηθούν να απλώσουν γέφυρες και να γνωρίσουν μέσω των αισθήσεών τους 

διαφορετικούς πολιτισμούς. 

https://www.youtube.com/embed/SyUgfnGlElg?rel=0&autoplay=1
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11.4.  Παραδοσιακοί  Χοροί Νοτίου Αμερικής 

 
Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, η Νότια Αμερική έχει μεγάλη παράδοση σε χορούς, οι οποίοι 

μέχρι και σήμερα είναι ευρέως γνωστοί σε όλο το πλανήτη. H ιστορία τους ξεκίνησε από τη 

δημιουργία ενός μοτίβου ερώτησης–απάντησης και στην συνέχεια αναπτύχθηκαν τα τραγούδια (είτε 

με την φωνή είτε με όργανα). 

 

Α) Χοροί στην Βραζιλία: 

 

1. Samba: 

Η Samba είναι ένας ζωντανός, ρυθμικός χορός αφρο-βραζιλιάνικης καταγωγής, του οποίου η 

προέλευση περιλαμβάνει το Maxixe. Η Samba είναι μια μορφή χορού που δημιουργήθηκε από 

αφρικανικούς στη Βραζιλία, οι οποίοι έφεραν μαζί τους κατά την άφιξή τους σε πολλές χώρες της 

Λατινικής Αμερικής μεγάλο μέρος της μουσικής και 

χορευτικής τους κουλτούρας. Η μουσική της Samba μοιάζει 

πολύ και έχει επηρεαστεί από πολλά είδη μουσικής της 

Αγκόλας και από πολλά άλλα λατινοαμερικανικά μουσικά 

είδη και χορούς. Η Samba ενήργησε αρχικά ως ένας γενικός 

όρος που περιέγραφε αρκετούς λατινοαμερικανικούς χορούς 

με προέλευση από το Κονγκό και την Αγκόλα.  

Σήμερα, η Samba είναι η πιο διαδεδομένη μορφή 

χορού στη Βραζιλία και φτάνει στο ύψος της σημασίας της 

κατά τη διάρκεια του Καρναβαλικού φεστιβάλ. Υπάρχει πράγματι μια σειρά από χορούς, παρά ένας 

ενιαίος χορός, που καθορίζουν τη σκηνή χορού Samba στη Βραζιλία. Ωστόσο, κανένας χορός δεν 

μπορεί να διεκδικηθεί με βεβαιότητα ως το "αρχικό" στυλ Samba. 

 

2. Carimbó: 

Ο χορός αυτός ήταν κοινός στο βόρειο 

τμήμα της Βραζιλίας, από τη στιγμή που η 

Βραζιλία εξακολουθούσε να είναι μια 

πορτογαλική αποικία, αρχικά από τη βραζιλιάνικη 

περιοχή Pará, γύρω από το Marajó και την 

πρωτεύουσα του Belém. Το Carimbó είναι ένας 

χαλαρός και πολύ αισθησιακός χορός που 
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περιλαμβάνει μόνο πλευρικές κινήσεις και πολλές περιστροφές και κίνηση του ισχίου από τη 

χορεύτρια, η οποία συνήθως φορούσε μια στρογγυλεμένη φούστα. Η μουσική ήταν κυρίως στο ρυθμό 

των τύπων Carimbó. Σε αυτό το χορό, μια γυναίκα θα ρίξει το μαντήλι της στο πάτωμα και ο άνδρας 

σύντροφός της θα προσπαθήσει να το ανακτήσει χρησιμοποιώντας μόνο το στόμα. Το στυλ Carimbó 

σώζεται σήμερα από ραδιοφωνικούς σταθμούς της Καραϊβικής στα βόρεια κράτη της Βραζιλίας (όπως 

ο Amapá) και έχει διαμορφώσει τη βάση ορισμένων νέων ρυθμών όπως το Sirimbó, το Lari Lari και 

τη Lambada. 

 

3. Capoeira: 

Η Capoeira είναι μια Αφρο-Βραζιλιάνικη 

πολεμική τέχνη που συνδυάζει στοιχεία χορού, 

ακροβατικά και μουσική. Αναπτύχθηκε στη Βραζιλία 

στις αρχές του 16ου αιώνα. Είναι γνωστή για τους 

γρήγορους και πολύπλοκους χειρισμούς που 

χρησιμοποιούν κυρίως δύναμη, ταχύτητα και μόχλευση 

σε μια μεγάλη ποικιλία κλωτσιών, περιστροφών και 

άλλων τεχνικών. Η πιο ευρέως αποδεκτή προέλευση της λέξης capoeira προέρχεται από τις Tupi 

λέξεις ka'a ("ζούγκλα") και pûer ("ήταν"), αναφερόμενος στις περιοχές με χαμηλή βλάστηση στο 

εσωτερικό της Βραζιλίας, όπου θα φυλάσσονταν οι φυγόδικοι δούλοι. Ένας ασκούμενος της τέχνης 

ονομάζεται capoeirista. Στις 26 Νοεμβρίου 2014, η capoeira είχε λάβει ειδική προστατευόμενη 

ιδιότητα ως "άυλη πολιτιστική κληρονομιά" από την UNESCO. 

 

4. Tango: 

Το Tango είναι ένας δημοφιλής χορός που 

ξεκίνησε στη δεκαετία του 1880 κατά μήκος του 

ποταμού Plate (Río de Plata, το φυσικό σύνορο μεταξύ 

Αργεντινής και Ουρουγουάης). Γεννήθηκε στις φτωχές 

λιμενικές περιοχές αυτών των χωρών, όπου οι ντόπιοι 

αναμειγνύονται με τους σκλάβους και τους 

ευρωπαϊκούς μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Το Tάνγκο είναι αποτέλεσμα συνδυασμού Γερμανικού 

Βαλς, Τσέχικας Πόλκας, Πολωνικής Mazurka και Βοημικής Schottische με την Ισπανική Κουβανική 

Habanera, Αφρικανική Candombe και Αργεντίνικης Milonga. Το Ταγκό στη συνέχεια εξαπλώθηκε 

στον υπόλοιπο κόσμο. Πολλές παραλλαγές αυτού του χορού υπάρχουν σήμερα σε όλο τον κόσμο. 
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Β) Χοροί στην Αργεντινή 

 

1. Zamba: 

Ο Zamba είναι ένας παραδοσιακός χορός της Αργεντινής. 

Πρόκειται για ένα στυλ της μουσικής και του λαϊκού χορού της 

Αργεντινής. Ο Zamba είναι πολύ διαφορετικός από τον ομόφωνο 

του, το samba - μουσικά, ρυθμικά, ιδιοσυγκρασιακά, στα βήματα του 

χορού και στο κοστούμι του. Έχει έξι χτυπήματα στο μπαρ και είναι 

ένας μεγαλοπρεπής χορός που εκτελείται από ζευγάρια που 

περιστρέφονται ο ένας γύρω από τον άλλον κουνώντας άσπρα 

μαντήλια πολύ κομψά. Έχει κοινά στοιχεία με τον cueca. Ο Ζάμπα 

αποτελείται από τραγούδια κάθε είδους (που γιορτάζουν ανθρώπους 

ή γεγονότα της ιστορίας της Αργεντινής, που περιγράφουν την 

ομορφιά μιας περιοχής ή των γυναικών της). Υπάρχουν μάρτυρες πολιτικών διαμαρτυριών, και μάλιστα ένας που 

ονομάζεται Aerolíneas Argentinas. Το τύμπανο bombolegüero είναι εμφανές στο παιχνίδι του zamba. 

 

2. Milonga: 

Ο χορός Milonga (ή Molonga) χορεύεται στη 

μουσική του milonga. Η χορογραφία Milonga 

ενσωματώνει τα ίδια βασικά στοιχεία με το Tango, 

αλλά επιτρέπει μεγαλύτερη χαλάρωση των ποδιών και 

του σώματος. Η κίνηση είναι συνήθως ταχύτερη και οι 

παύσεις είναι λιγότερο συχνές. Συνήθως είναι ένα 

είδος ρυθμικού περπατήματος χωρίς περίπλοκες 

φιγούρες, με πιο χιούμορ και ρουστίκ στυλ σε αντίθεση με 

το σοβαρό και δραματικό Τάνγκο. 

 

3. Chacarera: 

Ο Chacarera είναι χορός και μουσική που 

προέρχεται από το Santiago del Estero της Αργεντινής. 

Είναι ένα είδος λαϊκής μουσικής που, για πολλούς Αργεντινούς, χρησιμεύει ως αγροτικός ομόλογός 

στην κοσμοπολίτικη απεικόνιση του Τανγκό. Μια χορευτική μορφή που παίζουν σύγχρονοι μουσικοί 

ως σολίστες ή σε μικρά σύνολα φωνής, κιθάρας, βιολιού και τύμπανου bombo, ο Chacarera συχνά 

νομιμοποιείται από την "καταγωγή" του στην απομακρυσμένη επαρχία Santiago del Estero. 
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Γ) Χοροί στo Περού: 

 

1. Marinera: 

Η Marinera είναι ένας παράκτιος χορός του 

Περού. Είναι ένας χορός χαριτωμένος και 

ρομαντικός σε ζευγάρι που χρησιμοποιεί τα 

μαντήλια ως σκηνικά. Ο χορός είναι μια κομψή και 

στυλιζαρισμένη αναπαράσταση ενός ψαρέματος και 

δείχνει ένα συνδυασμό των διαφορετικών 

πολιτισμών του Περού. Ο ίδιος ο χορός έχει 

αποκτήσει μεγάλη αναγνώριση και είναι ένας από 

τους πιο δημοφιλείς παραδοσιακούς χορούς του 

Περού. 

 

2. Vals 

Το valscriollo, ή το πεντάνια βαλς, είναι μια 

προσαρμογή του ευρωπαϊκού βαλς που ήρθε στην 

Αμερική κατά τη διάρκεια αποικιοκρατίας από την 

Ισπανία. Στην Βίκτωρα του Περού, το βαλς 

προσαρμόστηκε σταδιακά στα συμφέροντα του λαού 

Κρίτολο. Τον 20ο αιώνα, το είδος έγινε συμβολικό 

του πολιτισμού του έθνους καθώς απέκτησε ευρεία 

δημοτικότητα στη χώρα. 

 

3. Huayno 

 

Ο Huayno είναι ένα είδος λαϊκής 

μουσικής και χορού των Άνδεων, αρχικά από τα 

υψίπεδα των Άνδεων. Είναι ιδιαίτερα κοινό στο 

Περού και στον Ισημερινό. Η ιστορία του 

Huayno χρονολογείται από το αποικιακό Περού 

ως συνδυασμός παραδοσιακής αγροτικής λαϊκής 

μουσικής και δημοφιλούς αστικής χορευτικής 

μουσικής. 


