




Σην πξόγξακκα ζπκκεηείραλ νη 

καζεηέο:
 Βαζίαο Γεκήηξηνο Β΄ ηάμε

 Καηζηκάλε Αζελά Γ΄ ηάμε

 Σθηαδά Δηξήλε Γ΄ ηάμε

 Σθηαδά Παλαγηώηα Γ΄ ηάμε

 Παληαδή Μαίξε Β΄ ηάμε

 Κηάπε Διεπζεξία Β΄ ηάμε

 Σβεληδνύξε Φωηεηλή Β΄ ηάμε

 Κάηζηνπ Ηιηάλα Β΄ ηάμε

 Αλαζηαζίνπ Αγιαϊα Α΄ηάμε

 Αλαζηαζηάδε Χαξά Α΄ηάμε

 Βελέηε Μειίλα Α΄ηάμε

 Καηζηκάλε Ακαιία Α΄ηάμε

 Μπίξε Παξαζθεπή Α΄ ηάμε



 Η επαφό μϋςα απϐ την παραδοςιακό μουςικό και τον 
χορϐ με την παρϊδοςη, τα όθη και ϋθιμα κϊθε τϐπου 
μϋςα ςτον ελλαδικϐ χώρο.



 Γνωριμύα μϋςω τησ ϋρευνασ με την παρϊδοςη –
παραδοςιακό φορεςιϊ και κοςμόματα που την 
πλαιςιώνουν, παραδοςιακϊ μουςικϊ ϐργανα, ιςτορικϊ 
πολιτιςτικϊ ςτοιχεύα, γλώςςα τοπικού ιδιωματιςμού –
διϊλεκτοι.

 ςυγκρύςεισ αναλϑςεισ ςε επύπεδο τϊξησ.

 Και φυςικϊ η εκμϊθηςη των πιο αντιπροςωπευτικών 
χορών κϊθε πολιτιςμικόσ κοινϐτητασ.



Ο χορϐσ εύναι ο παλαιϐτεροσ τρϐποσ ϋκφραςησ των ςυναιςθημϊτων 
του ανθρώπου και θεωρεύται ,ϐτι εύναι η πρώτη μορφό τϋχνησ που 

εμφανύςτηκε πϊνω ςτον πλανότη μασ.



 Απϐ τα αρχαύα χρϐνια θεωροϑςαν τον χορϐ τϋχνη 
παλαιϐτερη και απϐ την πούηςη. Βύωμα του προώςτορικοϑ 
ακϐμα ανθρώπου ο ρυθμϐσ, μπορεύ να προκληθεύ και χωρύσ 
την προϒπϐθεςη του όχου. Ρυθμϐ δηλαδό μπορεύ να ϋχουν οι 
διϊφορεσ κινόςεισ του ςώματοσ, που γύνονται 
αντανακλαςτικϊ, ϐπωσ ο βηματιςμϐσ, ό για να ευκολϑνουν 
την εκτϋλεςη κϊποιασ εργαςύασ, ϐπωσ η κωπηλαςύα κ.α. Αν 
τώρα οι κινόςεισ αυτϋσ δεν γύνονται για κανϋνα ϊλλο λϐγο 
παρϊ μϐνο για να προκαλϋςουν ευχαρύςτηςη, ενώ 
παρϊλληλα ϋχουν και κϊποιο περιεχϐμενο (ςυμβολικϐ -
μιμητικϐ) τϐτε γεννιϋται η ϐρχηςη – η τϋχνη των εϑρυθμων 
ςωματικών κινόςεων. Αργϐτερα μελοποιοϑςαν και 
ολϐκληρεσ λϋξεισ που η εκφορϊ τουσ ςυνϐδευε τισ κινόςεισ 
τουσ. Έτςι θεωρεύται ϐτι προϋκυψε η πούηςη. 



 Δεν υπϊρχει αμφιβολύα ϐτι οι περιςςϐτεροι 
παραδοςιακού χορού  που ςυναντοϑμε ςόμερα, 
αποτελοϑν ςτοιχεύα πολιτιςμοϑ που οι ρύζεσ τουσ 
ανϊγονται ςτο πολϑ μακρινϐ παρελθϐν. Τπόρξε μια 
κϑρια μορφό κοινωνικόσ ϋκφραςησ και θρηςκευτικόσ 
λατρεύασ και όταν τϐςο ςημαντικϐσ ο χορϐσ ςτη ζωό 
του πρωτϐγονου ανθρώπου, ώςτε κατϋληξε να εύναι το 
πρωταρχικϐ μϋςο κοινωνικόσ ταυτϐτητασ.



 Εύναι ςτιγμϋσ ςτη ζωό που θαρρεύσ ϐτι τα λϐγια δεν 
αρκοϑν για να δώςουν αυτϐ που νιώθεισ. Σϐτε η κύνηςη 
γύνεται η τϋλεια ϋκφραςη των ςυναιςθημϊτων .Εύναι το 
ξϋςπαςμα και η εκτϐνωςη μαζύ. 

 Φορϐσ εύναι ταυτϐχρονα και χϊρη, κομψϐτητα, 
ομορφιϊ. Φορεϑω ςημαύνει αιςθϊνομαι και εκφρϊζω τη 
ςχϋςη του ανθρώπου με την φϑςη, με την κοινωνύα, με 
το μϋλλον και τουσ θεοϑσ.



Ίςωσ ςε καμιϊ χώρα τησ Ευρώπησ ο τοπικϐσ χορϐσ δεν εύναι 
τϐςο δεμϋνοσ και ζωντανϐσ με την καθημερινό ζωό. πϊνια 
θα ςυναντόςεισ αλλοϑ τουσ κατούκουσ να χορεϑουν τουσ 
δικοϑσ τουσ χοροϑσ ςτα πανηγϑρια ςτουσ γϊμουσ και ςτισ 
ταβϋρνεσ ϐπωσ οι Έλληνεσ. Κι αυτϐ γιατύ ύςωσ για κανϋνα 
ϊλλο λαϐ ο χορϐσ δεν παύζει τϐςο ςημαντικϐ  ρϐλο ςα μϋςο 
διατόρηςησ τησ εθνικόσ ταυτϐτητασ. Μαζύ με το τραγοϑδι 
όταν το μϋςο να μεταβιβϊςουν ςτισ νεϐτερεσ γενιϋσ όθη, 
ϋθιμα θρϑλουσ διηγόςεισ, θριϊμβουσ , αναμνόςεισ, γνώςεισ 
και ιςτορύα αιώνων. Ο χορϐσ και το τραγοϑδι όταν ο τρϐποσ 
που οι πρϐγονοι μασ εκφρϊςτηκαν ςε κϊθε ςτιγμό του 
κϑκλου τησ ζωό τουσ.



 οι μανϊδεσ κρατώντασ ςτην αγκαλιϊ το νεογϋννητο 
παιδύ, το χϐρευαν και το νανοϑριζαν δεύχνοντασ μϋςα 
απϐ αυτϐ την υπϋρτατη αγϊπη τουσ και την προςμονό 
να γύνει γερϐ και ςημαντικϐ για τον κϐςμο .΄΄ Ύπνε που 
παύρνεισ τα παιδιϊ, ϋλα πϊρε και τοϑτο. Μικρϐ μικρϐ 
ςου το δωςα ,μεγϊλο φϋρε μου το. Έλα ϑπνε αγϊλι 
αγϊλι απ την πϐρτα τη μεγϊλη. Έλα ϑπνε ϑπνωςε το και 
γλυκϊ αποκούμιςε το. Κοιμόςου και παρόγγειλα ςτην 
πϐλη τα προικιϊ ςου ςτη Βενετιϊ τα ροϑχα ςου και τα 
χρυςαφικϊ ςου…΄΄΄



και θα ϋρθει η μεγϊλη ώρα του γϊμου, ϐπου το 
μεγαλϑτερο μϋροσ τησ διαδικαςύασ περνϊ μϋςα απϐ τον 
χορϐ, το τραγοϑδι , το γλϋντι. Με τα ϐργανα θα πϊρουν 
τη νϑφη για την εκκληςύα. Μετϊ τη ςτϋψη θα χορϋψουν 
τα νιϐγαμπρα και ϑςτερα , ϐλοι μϋςα απϐ το χορϐ θα 
τιμόςουν το ζευγϊρι ςτο νϋο του ξεκύνημα. Θα 
τραγουδόςουν και θα χορϋψουν πριν τη μϊχη ςτον 
πϐλεμο  για την ξενιτιϊ για τον θϊνατο.



 ΄΄Ένασ δαύμονασ εύναι μϋςα μου και φωνϊζει, και 
κϊνω ότι μου πει, κϊθε που πϊω να πλαντϊξω μου 
φώναζε: ΄΄Χόρεψε΄΄ και χορεύω. Ξεπλαντϊζω. Μια 
φορϊ που πϋθανε το παιδύ μου ο Δημητρϊκησ μου, 
ςτη Χαλκιδικό, ϋτςι ςηκώθηκα πϊλι και χόρεψα. Οι 
ςυγγενεύσ και οι φύλοι που θωρούςαν να χορεύω 
μπροςτϊ ςτο λεύψανο, χύθηκαν να με πιϊςουν ΄΄ 
Τρελϊθηκε ο Ζορμπϊσ, φώναξαν, τρελϊθηκε ο 
Ζορμπϊσ΄΄. Μα εγώ τη ςτιγμό εκεύνη, αν δεν 
χόρευα, θα τρελαινόμουν απ’τον πόνο.΄΄



 Ο χορϐσ εύναι αναπϐςπαςτα δεμϋνοσ με την ανθρώπινη 
ϑπαρξη. Εύναι το μϋςο που φϋρνει τον ϋναν ϊνθρωπο πιο 
κοντϊ ςτουσ ϊλλουσ ανθρώπουσ που ενώνει τη φυλό. Ο 
χορϐσ λοιπϐν εύναι ο καλϑτεροσ εκφραςτόσ των 
ςυναιςθημϊτων του ανθρώπου, τα καλϑτερα λϐγια 
τοποθετημϋνα ςτο ςτϐμα του κϊθε κορμιοϑ.



 Oι Έλληνεσ, ωσ ϋθνοσ, ςυγκροτοϑνται απϐ πολιτιςμικϋσ 
κοινϐτητεσ, δηλαδό ομϊδεσ ανθρώπων που ϋχουν κοινό 
καταγωγό και ςυνδϋονται με δεςμοϑσ κοινόσ 
πολιτιςμικόσ δρϊςησ (π.χ. κοινϋσ παραδϐςεισ, κοινϊ 
όθη κι ϋθιμα). τον ελλαδικϐ χώρο, τϋτοιεσ 
πολιτιςμικϋσ κοινϐτητεσ βρύςκουμε ςτη Θρϊκη, ςτη 
Μακεδονύα, ςτην Ήπειρο, ςτη Θεςςαλύα, ςτη Ροϑμελη, 
ςτο Μοριϊ, ςτην Κρότη, ςτα νηςιϊ του Ιονύου και του 
Αιγαύου, ςτην Καππαδοκύα ςτην Κϑπρο. Κϊθε 
πολιτιςμικό κοινϐτητα ϋχει τουσ δικοϑσ τησ τοπικοϑσ 
χοροϑσ οι οπούοι διαφϋρουν απϐ πϐλη ςε πϐλη ό απϐ 
χωριϐ ςε χωριϐ.



 Ο χορϐσ δεν μπορεύ να νοηθεύ ξϋχωρα απϐ τισ ςυνθόκεσ που 
τον περιβϊλλουν. Ο χορϐσ δεν εύναι μϐνο τα βόματα και οι 
κινόςεισ του χορευτό, εύναι και το ύδιο το ςώμα και η 
φορεςιϊ του και ο ϊλλοι που χορεϑουν μαζύ του και αυτού 
που κϊθονται γϑρω. Εύναι η μουςικό και οι μουςικού –
οργανοπαύκτεσ,  το τραγοϑδι και ο τραγουδιςτόσ. Εύναι μια 
ςκηνό που περιϋχει ϐλη την ιςτορύα του χωριοϑ.

 Μϋςα απϐ το μεγαλεύο ό την παρακμό του χοροϑ 
διαπιςτώνουμε το μεγαλεύο ό την παρακμό του πολιτιςμοϑ 
ενϐσ λαοϑ. Αυτϐ το δϋςιμο του χοροϑ με τον πολιτιςμϐ 
ςφραγύζει η φρϊςη του Κομφοϑκιου:

΄΄Δειξτε μου πωσ χορεύει ένασ λαόσ και θα ςασ πω αν ο 
πολιτιςμόσ του είναι άρρωςτοσ ή υγιήσ΄΄.



 Η ονομαςύα των χορών προϋρχεται κυρύωσ απϐ τον 
τρϐπο με τον οπούο χορεϑεται ο καθϋνασ ό απϐ τη 
γεωγραφικό περιοχό ςτην οπούα ϋχει πρωτοχορευτεύ. O 
ζωναρϊδικοσ, για παρϊδειγμα, πόρε το ϐνομϊ του απ’ το 
γεγονϐσ ϐτι οι χορευτϋσ πιϊνονται απϐ τα ζωνϊρια τουσ. 
Η ςβαρνιϊρα (καραγκοϑνα), απϐ τον τρϐπο που 
κινεύται η κοπϋλα που τον χορεϑει. Η ζαχαροϑλα, απϐ το 
ϐνομα μιασ κοπϋλασ. O αντικριςτϐσ απϐ την αντικριςτό 
θϋςη των χορευτών. O ζαγορύςιοσ ό ςυρτϐσ χανιώτικοσ, 
εύναι χορού που χορεϑονται ςτο Ζαγϐρι τησ Ηπεύρου και 
ςτα Φανιϊ τησ Κρότησ αντύςτοιχα κι απϐ εκεύ πόραν το 
ϐνομϊ τουσ.



 Κϊθε πολιτιςμικό κοινϐτητα του ελληνιςμοϑ ϋχει τη δικό τησ 
παραδοςιακό φορεςιϊ. Oι φορεςιϋσ διακρύνονταν ςε 
γιορτινό, καθημερινό και του γϊμου (νυφιϊτικη, 
γαμπριϊτικη). Η καταςκευό τησ φορεςιϊσ προςδιορύζεται 
απϐ δυο ακϐμη παρϊγοντεσ την κοινωνικό τϊξη αλλϊ και τη 
μορφολογύα του εδϊφουσ οπϐτε και γύνεται ο διαχωριςμϐσ 
ςε ορεινϋσ, πεδινϋσ και νηςιώτικεσ και κϊθε μια απ’ αυτϋσ τισ 
κατηγορύεσ ςε χωρικϋσ και αςτικϋσ.

 Σα κοςμόματα όταν απαραύτητο ςυμπλόρωμα τησ 
φορεςιϊσ, τα οπούα αγορϊζουν απϐ τουσ προμηθευτϋσ και γι 
αυτϐ δεν αποτελοϑν ιδιαύτερο χαρακτηριςτικϐ κϊποιασ 
φορεςιϊσ. Διακρύνουμε τα γυναικεύα κοςμόματα ςε 
κοςμόματα του κεφαλιοϑ, του λαιμοϑ ό του ςτόθουσ, 
κοςμόματα του χεριοϑ και τη ζώνη.



 Σα μουςικϊ ϐργανα διακρύνονται ςε τϋςςερισ μεγϊλεσ ομϊδεσ.

 Τα ιδιόφωνα: ϐργανα ςτα οπούα ηχεύ το υλικϐ απϐ τα οπούα εύναι 
φτιαγμϋνα. Σα πιο γνωςτϊ εύναι το τρύγωνο ,τα ζύλια, τα κουτϊλια.

 Τα μεβρανόφωνα : ϐργανα με μεμβρϊνη ϐπωσ εύναι το νταοϑλι , το 
ντϋφι, το τουμπύ, το τουμπελϋκι.

 Τα αερόφωνα (πνευςτά): ϐπωσ η φλογϋρα, το ςουραϑλι το 
κλαρινϋτο, ο ζουρνϊσ.

 Τα χορδόφωνα: ϐπωσ το λαγοϑτο, η λϑρα, το κανονϊκι, το 
ςαντοϑρι το βιολύ.

 Κϊποια απϐ αυτϊ τα μουςικϊ ϐργανα με το χαρακτηριςτικϐ 
τουσ παύξιμο ςυνοδεϑουν αποκλειςτικϊ και μϐνο χοροϑσ μιασ 
πολιτιςμικόσ κοινϐτητασ και ϐχι ϊλλησ ϐπωσ η ποντιακό ό η 
κρητικό λϑρα που παύζει μϐνο ποντιακοϑσ και κρητικοϑσ ςκοποϑσ 
αντύςτοιχα.



 Η Θεςςαλύα, ανόκει 
ςτην κεντρικό Ελλϊδα. 
Εύναι το γεωγραφικϐ 
διαμϋριςμα που 
αποτελεύται απϐ τουσ 
νομοϑσ Λϊριςασ, Μαγνης
ύασ, 
Σρικϊλων και Καρδύτςασ.



 Φορεϑεται απϐ ϊνδρεσ και γυναύκεσ ςτη Θεςςαλύα αλλϊ 
ςυναντϊται και ςτην Ήπειρο. Ανόκει ςτουσ 
ςυγκαθιςτοϑσ χοροϑσ και χορευϐταν ςυνόθωσ ςτουσ 
γϊμουσ ϐταν ςυνϐδευαν τη νϑφη και τον γαμπρϐ ςτην 
εκκληςύα γι αυτϐ και εύναι χορϐσ δρϐμου. Δεν ϋχει 
ςταθερϐ ςχόμα και διακρύνεται για την ελευθερύα και τη 
μεγϊλη ποικιλύα των κινόςεων. 





 Η Ήπειροσ ανόκει ςτη 
βορειοδυτικό Ελλϊδα. 
Εύναι  το γεωγραφικϐ 
διαμϋριςμα που 
αποτελεύται απϐ τουσ 
νομοϑσ Ιωαννύνων, 
Θεςπρωτύασ , Άρτασ, 
Πρϋβεζασ. 



 Εύναι λεβϋντικοσ χορϐσ 
που χορεϑεται απϐ 
ϊνδρεσ και γυναύκεσ ςτο 
Ζαγϐρι τησ Ηπεύρου. Η 
λαβό των χεριών εύναι 
απϐ τουσ καρποϑσ των 
χεριών με λυγιςμϋνουσ 
τουσ αγκώνεσ.



 Αποτελεύται απϐ 
την Αιτωλοακαρνανύα, την 
Ευρυτανύα, τη Υωκύδα, 
τη Υθιώτιδα, τη Βοιωτύα, 
την Εϑβοια και την Αττικό. 
Παραδοςιακϊ η τερεϊ 
Ελλϊδα φϋρεται και με την 
ονομαςύα Ροϑμελη, ενώ 
ςυχνϊ αναφϋρεται 
ωσ Κεντρικό Ελλϊδα, λϐγω 
τησ θϋςησ τησ ςτον χϊρτη 
τησ χώρασ.



 Εύναι χορϐσ που εκφρϊζει τη 
λεβεντιϊ και την παλικαριϊ και 
χορεϑεται με πολλϋσ φιγοϑρεσ. Σην 
ονομαςύα του κατϊ πϊςα 
πιθανϐτητα την πόρε απϐ την 
Σςαμουριϊ , περιοχό τησ Ηπεύρου. 
Μια ϊλλη εκδοχό εύναι ϐτι πόρε το 
ϐνομα του απϐ το δϋντρο τςϊμι που 
ευδοκιμεύ ςε υψϐμετρο 1200μ. και 
πϊνω. Σον χϐρευαν επύ 
τουρκοκρατύασ οι αρματολού και οι 
κλεφτϋσ οι οπούοι ωσ γνωςτϐ μετϊ 
απϐ κϊθε επιχεύρηςη 
ξεκουρϊζονταν ό χϐρευαν ό 
ςυναγωνύζονταν ςτο ςημϊδι. Γι αυτϐ 
και τον λϋνε και κλϋφτικο. Η λαβό 
των χεριών εύναι απϐ τισ παλϊμεσ με 
λυγιςμϋνουσ τουσ αγκώνεσ και η 
αρχικό θϋςη του χοροϑ με το δεξύ 
πϐδι ςταυρωμϋνο πϊνω απϐ το 
αριςτερϐ.



 Η Πελοπϐννηςοσ ανόκει 
ςτη νϐτια ηπειρωτικό 
Ελλϊδα. Αποτελεύται απϐ 
τουσ νομοϑσ ΑχαϏασ, 
Κορινθύασ, Αργολύδασ, 
Ηλεύασ, Μεςςηνύασ, 
Λακωνύασ, Αρκαδύασ.



 Ο καλαματιανϐσ εύναι ο πιο 
γνωςτϐσ και διαδεδομϋνοσ χορϐσ 
ςε ολϐκληρη την Ελλϊδα. 
Απεικονύςεισ χορών ςε διϊφορα 
αρχαύα αγγεύα και τοιχογραφύεσ 
ϋχουν πολλϊ απϐ τα 
χαρακτηριςτικϊ του γνωρύςματα. 
Ονομϊζεται επύςησ και υρτϐσ, 
Ίςιοσ κ.α.Η λαβό των χεριών 
εύναι απϐ τισ παλϊμεσ με 
τεντωμϋνουσ τουσ αγκώνεσ και η 
αρχικό θϋςη του χοροϑ εύναι  η 
προςοχό με μικρό ςτροφό του 
ςώματοσ προσ τα δεξιϊ.



 Εύναι το μεγαλϑτερο νηςύ τησ 
Ελλϊδασ. Περιλαμβϊνει τουσ νομοϑσ 
Ηρακλεύου, Φανύων, Ρεθϑμνου, και 
Λαςιθύου. Ιδιαύτερο μουςικϐ χρώμα 
αποδύδει ςτουσ χοροϑσ και τα 
τραγοϑδια η κρητικό λϑρα.

 Φορϐσ που χορεϑεται ςτην Κρότη. 
Πόρε το ϐνομϊ του απϐ τα πϋντε 
βόματα «Ζϊλα» που 
επαναλαμβϊνονται ρυθμικϊ. Η λαβό 
των χεριών εύναι απϐ τουσ ώμουσ. Ο 
χορϐσ αρχύζει με το αργϐ μϋροσ που 
λϋγεται κοντυλιϋσ και ςτη ςυνϋχεια 
γρόγορα. Παλαιϐτερα χορευϐταν 
μϐνο απϐ ϊνδρεσ.

 Ρυθμϐσ 2/4.
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ώμουσ. Ο χορϐσ αρχύζει με 
το αργϐ μϋροσ που λϋγεται 
κοντυλιϋσ και ςτη ςυνϋχεια 
γρόγορα. Παλαιϐτερα 
χορευϐταν μϐνο απϐ 
ϊνδρεσ.

 Ρυθμϐσ 2/4.



 τα νηςιϊ του Ιονύου 
περιλαμβϊνονται  τα 
νηςιϊ Κϋρκυρα, Λευκϊδα, 
Κεφαλονιϊ, Ζϊκυνθοσ 
και βρύςκονται δυτικϊ 
τησ Ελλϊδασ.



 Φορεϑεται απϐ γυναύκεσ ςε 
κϑκλο με λαβό χεριών απϐ τισ 
παλϊμεσ και ϋναν ϊνδρα 
μπροςτϊ ό και δεϑτερο πύςω. 
Οι ϊνδρεσ εκτελοϑν διϊφορεσ 
ςτροφϋσ, πηδόματα , 
καθύςματα, ενώ οι κοπϋλεσ 
χορεϑουν τα βαςικϊ βόματα. 
Κατϊ την παρϊδοςη ο χορϐσ 
πρωτοχορευτηκε απϐ τον 
Οδυςςϋα με τη Ναυςικϊ,
κϐρη του Βαςιλιϊ Αλκύνοου, 
ςτο νηςύ των Υαιϊκων ςε 
γλϋντι που ϋγινε προσ τιμό του 
ξϋνου.



 Αποτελεύται απϐ τα νηςιϊ 
του βορειοανατολικοϑ 
αιγαύου τισ Κυκλϊδεσ τισ 
πορϊδεσ και τα 
Δωδεκϊνηςα



 Ο ικαριώτικοσ χορεϑεται 
ςτην Ικαρύα απ’ ϐπου 
πόρε και το ϐνομα του 
απϐ ϊνδρεσ κα γυναύκεσ. 
Η λαβό των χεριών εύναι 
απϐ τισ παλϊμεσ με τα 
χϋρια τεντωμϋνα κϊτω. 
Έχει δυο μϋρη ϋνα αργϐ 
και ςτη ςυνϋχεια 
γρόγορο.



 Η Μακεδονύα, ανόκει ςτη 
βϐρεια Ελλϊδα, 
αποτελεύται απϐ τουσ 
νομοϑσ 
Θεςςαλονύκησ, Φαλκιδικ
όσ, Καβϊλασ, Δρϊμασ, ε
ρρών, Κιλκύσ, Πϋλλασ, Κα
ςτοριϊσ, Υλωρύνησ, Κοζϊ
νησ, Γρεβενών και Πιερύα
σ.



 Ο χορϐσ ρϊικω χορεϑεται ςτισ περιςςϐτερεσ περιοχϋσ 
τησ Μακεδονύασ απϐ ϊνδρεσ και γυναύκεσ με λαβό των 
χεριών απϐ τισ παλϊμεσ με τα χϋρια τεντωμϋνα κϊτω.



 Η Θρϊκη ανόκει ςτη 
βορειοανατολικό Ελλϊδα 
και αποτελεύται απϐ τουσ 
νομοϑσ Ροδϐπησ, Έβρου, 
Ξϊνθησ.



 Φορεϑεται ςε ϐλεσ τισ 
περιοχϋσ τησ Θρϊκησ και 
ςτην Ανατολικό Ρωμυλύα, 
απϐ ϊνδρεσ και γυναύκεσ. 
Σην ονομαςύα του την 
πόρε απϐ τη λαβό που 
εύναι απϐ τα ζωνϊρια.



 Ο Πϐντοσ εύναι η ελληνικό 
ονομαςύα τησ γεωγραφικόσ 
περιοχόσ των ΒΑ. ακτών 
τησ Μικρϊσ Αςύασ, η 
παρϊλια περιοχό τησ 
Καππαδοκύασ, ανατολικϊ 
τησ Παφλαγονύασ, η οπούα 
ςόμερα ανόκει 
ςτην Σουτκύα. 
Φαρακτηριςτικϐ τησ 
μουςικόσ των ποντύων εύναι 
η ποντιακό λϑρα ό αλλιώσ 
΄΄κεμεντζϋ΄΄



 Ο πιο γνωςτϐσ ποντιακϐσ χορϐσ που χορεϑεται απϐ 
ϊνδρεσ και γυναύκεσ. Φαρακτηριςτικϐ του χοροϑ εύναι 
το ςπϊςιμο - λϑγιςμα των γονϊτων απ’ ϐπου πόρε και το 
ϐνομα του , τικ ςο γϐνατον.



 Αποτελεύ τη δυτικϐτερη 
προϋκταςη τησ Αςύασ και 
αποτελεύ το μεγαλϑτερο 
μϋροσ τησ Δημοκρατύασ 
τησ Σουρκύασ.



 Θεωρεύται πολεμικϐσ χορϐσ 
.Ση ςημερινό ονομαςύα του 
ϋλαβε επειδό όταν χορϐσ 
που ςυνηθιζϐταν ιδιαύτερα 
απϐ τη ςυντεχνύα των 
μακελϊρηδων (των 
χαςϊπηδων). Ο χορϐσ 
αποτελεύται απϐ δυο μϋρη, 
αργϐ και γρόγορο, που 
ϋχουν διϊφορεσ ονομαςύεσ : 
βαρϑ χαςϊπικο χαςαπιϊ 
κ.α.




