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Η διδασκαλία του χορού μέσα από ιστορίες 

 

1. Kαμάρες 

Στοιχεία, που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της ιστορίας: 

 Μεγάλο χωριό, Λιβάδια, Έριστος (καταγωγή γαμπρού και νύφης, τόπος συνάντησης) 

 Οι δυο οικογένειες: Μαγγαφάς και Κάτρης  (Δήμαρχοι Τήλου 1945-1959) 

 Προξενιό, παλιά βεντέτα 

 Γάμος 

 Τα επαγγέλματα των καλεσμένων: Μελισσοκόμοι – κτηνοτρόφοι – ψαράδες… 

 Δεύτερη μέρα του γάμου, η κουμπάρα κουράστηκε. Σκαρφίστηκε έναν χορό, για να 

οδηγήσει τους καλεσμένους στα σπίτια τους: 

Περπάτημα επί τόπου στο ρυθμό του τραγουδιού σε ζευγάρια, το ένα πίσω από το άλλο, 

με τους κουμπάρους να είναι το πρώτο ζευγάρι. Σήκωμα χεριών και πέρασμα κάτω από τις 

καμάρες με την κουμπάρα να δίνει την οδηγία «Κάνε ό,τι κάνω». Μετά το δεύτερο 

πέρασμα, συνέχιση των βημάτων έξω από το χώρο του γλεντιού. 

 

2. Ζερβόδεξος 

Σε ένα γλέντι στην Ιεράπετρα οι καλεσμένοι άρχισαν να βαριούνται. Ο λυράρης τους κάλεσε να 

παίξουν ένα παιχνίδι. Θα προχωρούσαν κυκλικά προς τα δεξιά στο ρυθμό της μουσικής και κάθε 

φορά που θα άκουγαν έναν διαφορετικό οξύ ήχο από τη λύρα, θα έπρεπε να αλλάξουν 

κατεύθυνση.  Αρχικά, «έπαιξαν» το παιχνίδι με πιάσιμο των χεριών από τις παλάμες και τους 

αγκώνες τεντωμένους και στη συνέχεια, κατόπιν διαμαρτυρίας ενός παίχτη για πόνο στο 

αριστερό του χέρι, με λαβή του δεξιού χεριού (πάνω από τον ώμο) του μπροστινού παίχτη με το 

αριστερό χέρι του πίσω.  

Ένας συμμετέχοντας, μετανάστης στην Αμερική, πρότεινε να παίξουν το παιχνίδι όχι με τη χρήση 

της λύρας, αλλά με τη χρήση του τραγουδιού «Io no speak Americano». Η αλλαγή κατεύθυνσης 

πραγματοποιούνταν κάθε φορά, που ξεκινούσε ή σταματούσε να τραγουδά το συγκρότημα. 

 

3. Ίσσος 

Δυο φίλοι, ο Δέξιας(δεξί πόδι) και η Αριστέρα (αριστερό πόδι), ταξίδευαν σε ένα καράβι (κίνηση 

κορμού πάνω-κάτω). Έπειτα από αρκετές ώρες ενασχόλησης με τα κινητά τους, βαρέθηκαν. Ο 

Δέξιας πρότεινε στην Αριστέρα να παίξουν κυνηγητό (δεξί πόδι πλάγια και πίσω). Η Αριστέρα 

διαφώνησε και πρότεινε να παίξουν κρυφτό κι έτρεξε να κρυφτεί (αριστερό πόδι πλάγια και 



πίσω από το δεξί). Ο Δέξιας επέμενε στο κυνηγητό (δεξί πόδι πλάγια και πίσω από το αριστερό), 

γιατί το πλοίο είχε πολλά μέρη για να κρυφτεί κάποιος και αυτό θα τους δυσκόλευε. «Όχι» του 

είπε η Αριστέρα, «Ναι» απάντησε ο Δέξιας (πάτημα αριστερού και δεξιού ποδιού επί τόπου). 

Στο τέλος, η Αριστέρα υποχώρησε και ξεκίνησε να τρέχει (αριστερό πόδι προς το κέντρο του 

κύκλου). Ο Δέξιας την κυνήγησε και την έπιασε (δεξί πόδι προς το κέντρο του κύκλου κολλητά 

με το αριστερό).  

 

4. Σαντανίσιος 

Σε έναν μακρινό πλανήτη, τον Σαντάν, οι κάτοικοι μετακινούνταν «τρέχοντας» με συγκεκριμένο 

τρόπο σε περιορισμένο χώρο:  

Ενήλικες: 13 βήματα εμπρός και 2 χτυπήματα με το αριστερό πόδι (ή 15 και άρση του αριστερού 

με λυγισμένο το πόδι) και 13 βήματα πίσω και 2 χτυπήματα με το δεξί πόδι (ή 15 και άρση του 

δεξιού με λυγισμένο το πόδι) 

Παιδιά: 3 βήματα εμπρός και άρση του αριστερού (σαν κλωτσιά), 3 βήματα πίσω και άρση του 

δεξιού (σαν κλωτσιά) 

Στο ετήσιο γλέντι του πλανήτη, χόρευαν εναλλάξ ενήλικες (εξωτερικός κύκλος) και παιδιά 

(εσωτερικός κύκλος) σύμφωνα με τα δυο μουσικά μοτίβα της μουσικής «Γιάνγκα». Τα παιδιά 

διαμαρτύρονταν κάθε χρόνο, καθώς οι ενήλικες χόρευαν πολύ περισσότερο από αυτά, αλλά ο 

βασιλιάς του πλανήτη δεν τα έδινε σημασία, καθώς δεν ήθελε να αλλάξει το ετήσιο έθιμο του 

πλανήτη. Μέχρι που απέκτησε έναν γιο, ο οποίος διαμεσολάβησε στον πατέρα του και τότε ο 

βασιλιάς άλλαξε τη μουσική (Σαντανίσιος). Μάλιστα, επέτρεψε σε μικρούς και μεγάλους να 

χορεύουν στον ίδιο κύκλο και να εναλλάσσουν τα βήματα (το πρώτο μέρος της μουσικής ως 

ενήλικες και το δεύτερο ως παιδιά).    
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Xαρίκλεια Τερζητάνου 
Πολιτιστικά Θέματα Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης 

2010-2016 

 

Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα μέσα από τον παραδοσιακό χορό  
 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε το 2010, παρουσιάστηκε σε ποικίλες βιωματικές 
επιμορφωτικές συναντήσεις και υλοποιείται από δεκάδες εκπαιδευτικούς, κυρίως ΠΕ11 και 
ΠΕ60, κάθε έτος. 
 
Σκοπός - Στόχοι: 
 
Οι μαθητές 

 να αναπτύξουν τρόπους σωματικής και προφορικής έκφρασης  

 να γνωρίσουν παραδοσιακούς χορούς της Ελλάδας  

 να τους συνδέσουν με κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα 

 να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής σε σχέση με την ενδυμασία και τα 
μουσικά όργανα  

 να συλλέξουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές  

 να εκφραστούν και να λειτουργήσουν δημιουργικά  

 να εργαστούν συλλογικά 
 
Τα βήματα: 
 
Μεθοδολογία 
Συνδυασμός μουσικοκινητικής, μερικής, μιμητικής και κινητικών μοτίβων 
 
Χοροί 

 Θράκη: Καστρινός ή Κοκονίτικος, Κυνηγητός ή Σαντανίσιος  

 Μακεδονία: Καγκελευτός, Τσουράπια 

 Ήπειρος: Νεραντζιά, Μπαζαργκάνα 

 Θεσσαλία: Συρτός Γιούργια, Πηλιορείτικος 

 Στερεά Ελλάδα: Ελεύθερο Καγκέλι, Καμακάκι 

 Πελοπόννησος: Ανασηκωτός 

 Ιόνιο: Μέρμηγκας, Κορακιανίτικος 

 Κρήτη: Ζερβόδεξος, Αγκαλιαστός 

 Δωδεκάνησα: Ίσσος, Καμάρες 

 Κυκλάδες: Αγέρανος 

 Σποράδες: Καμάρα 

 Αν. Αιγαίο: Κουκιά 

 Β. Αιγαίο: Σταυρωτός 

 Μ. Ασία: Καρσιλαμάς 

 Πόντος: Ομάλ 
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Ταξινόμηση χορών σε ομάδες, βάσει κινητικών μοτίβων: 

 Ζερβόδεξος Κρήτης, Καμάρες Τήλου, Κυνηγητός ή Σαντανίσιος Θράκης, Αγκαλιαστός 
Κρήτης 

 Καστρινός ή Κοκονίτικος Θράκης, Αγέρανος Πάρου, Το καμακάκι Σαλαμίνας, Ομάλ 
Πόντου, Ανασηκωτός Πελοποννήσου, Νεραντζιά Ηπείρου, Σταυρωτός Σαμοθράκης, 
Κουκιά Μυτιλήνης 

 Μπαζαργκάνα Ηπείρου, Καρσιλαμάς Μικ. Ασίας, Κορακιανίτικος Κέρκυρας  

 Μέρμηγκας Κεφαλλονιάς, Καγκελευτός Ιερισσού, Ίσσος Καλύμνου  

 Γιούργια Θεσσαλίας, Ελεύθερο Καγκέλι Στερ. Ελλάδας 

 Τσουράπια Μακεδονίας, Καμάρα Σκιάθου, Πηλιορείτικος Θεσσαλίας 
  
Αρχικά παιχνίδια και ενδεικτικά ποιηματάκια για βηματισμούς και λαβές 
 

 Παιχνίδια ρυθμού (αργός-γρήγορος, τονισμένος-άτονος…) 
Πηγαίνω αργά, πότε θα φτάσω πια; 
Τρέχω γρήγορα και φτάνω μια χαρά! 
 

 Παιχνίδια κατεύθυνσης (μπρος-πίσω, δεξιά-αριστερά) 
Σηκώνουμε το δεξί και είμαστε κουτσοί,  
δεν πέφτουμε… γερά, κουτσαίνουμε μπροστά (δεν το ‘κανες σωστά)! 
Τώρα το αριστερό, για δέστε έναν κουτσό!  
Πηδάω προς τα πίσω, προσέχω μη χτυπήσω. 
 

 Παιχνίδια χώρου και σχηματισμών (ημικύκλιο, κύκλος, ευθεία, ζευγάρια…)  
Δυο δυο στην παρέα, στον κύκλο είναι ωραία! (όλα τα ζευγάρια  μαζί σχηματίζουν 
κύκλο) 
Κι αν θα γίνουμε τρία, πάμε για ευθεία! (σχηματισμός τριάδων και στήσιμο σε ευθεία) 
 

 Παιχνίδια βασικών λαβών (σταυρωτά, από τους ώμους…) 
Πιανόμαστε σταυρωτά, το αριστερό από μπροστά! 
Μη με πιάνεις από πίσω, δως μου το δεξί να σου το φιλήσω! (μεσαία λαβή) 
 

Σχεδιασμός διδασκαλίας χορού για εκπαιδευτικούς 
 

 Ακρόαση μουσικής/τραγουδιού.  

 Ενημέρωση για το χορό (τόπος προέλευσης, ιστορία, ενδυμασία, μουσικά όργανα, 
βήματα). 

 Προσωπική εκμάθηση του χορού. 

 Διαχωρισμός των μουσικών και χορευτικών μερών (π.χ. αργά και γρήγορα). 

 Απόφαση για τις λέξεις ή φράσεις «κλειδιά» των κινήσεων (λαβή, ομαδική ή σε 
ζευγάρια, δεξιά ή αριστερά, αργή ή γρήγορη, αριθμός βημάτων, σταματήματα, 
χτυπήματα κ.λπ.). 

 Σχεδιασμός για κάθε λέξη μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων ή παιχνιδιών κι επιλογή 
σχετικών μουσικών. 
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 Σύνδεση των δραστηριοτήτων, εάν προσφέρονται, σε μια φανταστική ιστορία και 
απόφαση για απόδοση αυτής μέσω κινήσεων και με τη χρήση μουσικής (του χορού ή 
άλλης). 

 Απόφαση για περιγραφή βημάτων (ποιηματάκι). 
 

Διδασκαλία χορού 

 Υλοποίηση επιλεχθέντων μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων/παιχνιδιών. Αφήγηση της 
φανταστικής ιστορίας και εκτέλεση κινήσεων. 

 Σύνδεση των κινήσεων σε ένα σύνολο.  

 Ακρόαση της μουσικής του χορού και εισαγωγή του χορού με ποιηματάκι. 

 Έρευνα για πληροφορίες για το χορό, παρουσίαση, εξαγωγή συμπερασμάτων και 
επανεκτέλεση του χορού, εμπερικλείοντας στο ύφος και στο στιλ των κινήσεων τις 
συλλεχθέντες πληροφορίες. Για παράδειγμα, ο Ζερβόδεξος είναι χορός της χαράς και τα 
όποια λάθη στην αλλαγή κατεύθυνσης, που εμπερικλείει, είναι ζητούμενα. Τα Κουκιά 
από τη Μυτιλήνη είναι σκωπτικός χορός, συνεπώς χορεύεται με γελαστό και σατιρικό 
τρόπο. 

  
Ένα παράδειγμα: Κυνηγητός ή Σαντανίσιος Θράκης 
 

 Διαχωρισμός των μουσικών και χορευτικών μοτίβων: 
Α’ μέρος: 4Χ13 βήματα γρήγορα με δυο χτυπήματα προς τα δεξιά και προς τα αριστερά 
εναλλάξ. 
Β’ μέρος: 4Χ3 βήματα και 1 άρση προς τα δεξιά και προς τα αριστερά εναλλάξ. 
 

 Λέξεις-κλειδιά  
γρήγορος βηματισμός, αριστερά-δεξιά, αλλαγή κατεύθυνσης, 13 και 2 χτυπήματα, 3 και 
άρση, χέρια κάτω-χέρια πάνω, κυνηγητό 
 

 Σχεδιασμός μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων για τα κινητικά μοτίβα και τις λέξεις-
κλειδιά: 

 
 Οι μαθητές παρατηρούν τον τρόπο που περπατούν (δεξί-αριστερό). Κάθε μαθητής 

επιλέγει να περπατήσει μια συγκεκριμένη απόσταση όπως θέλει, ξεκινώντας με το 
δεξί, ενώ οι υπόλοιποι μετρούν και ακολουθούν τα βήματα. Τα παιδιά σχηματίζουν 
ομάδες των 5-6-7… βημάτων, βάσει του αριθμού των βημάτων που επέλεξαν. 
 

 Κάθε μαθητής έχει 10 πόντους. Οι μαθητές εκτελούν ελεύθερους βηματισμούς στο 
χώρο πάνω σε διαφορετικές μουσικές (Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ, Americano, 
Γιάγκα, Σαντανίσιος). Με το κλείσιμο της μουσικής, τρέχουν όλοι δεξιά ή αριστερά 
(π.χ. στον τοίχο ή στα κάγκελα). Ο τελευταίος χάνει έναν πόντο από τους 10. 
Νικητής/ές είναι όποιος/οι έχει/ουν τους περισσότερους πόντους στο τέλος. 

 
 Σε χαρτί του μέτρου σε δυο ομάδες ή και σε Α4 ατομικά, οι μαθητές σχεδιάζουν μια 

γραμμή, ακούγοντας και ακολουθώντας μια μουσική (Γιάνγκα, Σαντανίσιος), χωρίς 
να σηκώσουν το μαρκαδόρο από το χαρτί. Η ομάδα, που θα σηκώσει το μαρκαδόρο, 
χάνει. Τα σχέδια μπορούν να «ολοκληρωθούν» σε άλλη ώρα, όπως των Εικαστικών, 
ή στο σπίτι. 
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 Στον κύκλο, δυο ομάδες μαθητών χτυπούν ρυθμικά παλαμάκια, μετρώντας μέχρι το 
13 και μετά 2 κοφτά μεταξύ τους. Το ρυθμό τον δίνει ο εκπαιδευτικός. Χάνει 
πόντους η ομάδα, από την οποία θα ακουστούν παλαμάκια στο τέλος. 
 

 Οι μαθητές χτυπούν παλαμάκια στο ρυθμό της μουσικής: α) ατομικά - πάνω από το 
κεφάλι, πίσω από την κοιλιά, στους μηρούς, στο στήθος, στα οπίσθια κλπ., β) σε 
ζευγάρια ή ομάδες - πλάτη με πλάτη, γόνατο με γόνατο, γοφό με γοφό, δάχτυλο με 
δάχτυλο, ανόμοια μέρη του σώματος κλπ.  
 

 Κάθε ομάδα έχει ένα φωνήεν, ένα σύμφωνο ή ένα σύμπλεγμα φθόγγων και 
ακολουθεί με αυτό, βηματίζοντας επί τόπου πρώτα, το ρυθμό που δίνει ο 
εκπαιδευτικός και μετά τη μουσική. 
 

 Οι μαθητές μεταμορφώνονται σε φύλλα δέντρων που στροβιλίζονται, μετρώντας 
μια φορά δυνατά και μετά από μέσα τους μέχρι το 5, 9, 13, ενώ τη στιγμή που 
πέφτουν στο έδαφος, χτυπούν δυο φορές δυνατά το αριστερό τους πόδι.  
 

 Τρέχουν πιασμένοι στον κύκλο ανάποδα με τα γόνατα ψηλά, με τις φτέρνες ψηλά, 
με το πλαϊνό της πατούσας ή/και κανονικά, μετρώντας μια φορά δυνατά και μετά 
από μέσα τους μέχρι το 5,9,13 και στη συνέχεια χτυπούν δυο φορές το δεξί τους 
πόδι.  
 

 Όλοι τρέχουν με τα χέρια ψηλά, ο ένας πίσω από τον άλλον. Κάθε φορά, μετά τα 
δυο χτυπήματα (παλαμάκια, κρουστό όργανο κλπ.) του εκπαιδευτικού, αλλάζουν 
κατεύθυνση και κατεβάζουν τα χέρια στη μεσαία λαβή. Αυτός που αλλάζει πιο 
αργά, χάνει. 
 

 Η φανταστική ιστορία  
 
Μια φορά κι έναν καιρό, τα φύλλα των δέντρων κατοικούσαν σε δυο χώρες: τη 
Γρηγορούπολη και την Αργούπολη (η τάξη χωρίζεται σε δυο ομάδες). Οι δυο χώρες 
αυτές συνόρευαν μεταξύ τους (σκοινί στο πάτωμα ως σύνορο), αλλά κανένας δεν είχε 
περάσει ποτέ του αυτά τα σύνορα.  
 
Οι κάτοικοι των δυο χωρών δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις, καθώς όλα τα έκαναν 
διαφορετικά. Οι Γρηγοροπουλάνοι έτρωγαν πολύ γρήγορα, ενώ οι Αργουπολάνοι πολύ 
αργά. Οι Γρηγοροπουλάνοι έπαιζαν πολύ γρήγορα, ενώ οι Αργουπολάνοι πολύ αργά… 
(αναφέρονται ποικίλες καθημερινές δραστηριότητες και οι δυο ομάδες εκτελούν). 
 
Όμως, οι κάτοικοι της Γρηγορούπολης ήταν πολύ περίεργοι και κάθε πρωί πλησίαζαν 
κρυφά στα σύνορα, για να δουν τι κάνουν οι κάτοικοι της Αργούπολης (εκτέλεση), αλλά 
και οι κάτοικοι της Αργούπολης ήταν περίεργοι και κάθε απόγευμα, πήγαιναν κι 
έβλεπαν τι έκαναν οι κάτοικοι της Γρηγορούπολης (εκτέλεση). 
 
Πολύ σύντομα διαπίστωσαν, ότι είχαν ένα κοινό σημείο εκτός από την περιέργειά τους. 
Περπατούσαν και πετούσαν με τον ίδιο περίεργο τρόπο: 1,2,3 και χοπ (άρση ποδιού) οι 
Αργοπουλάνοι, 1,2,3 και στοπ, στοπ (διπλό χτύπημα ποδιού) οι Γρηγοροπουλάνοι. Οι 
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Γρηγοροπουλάνοι, όμως, με πολύ γρήγορο ρυθμό (εκτέλεση) και οι Αργουπολάνοι με 
πολύ αργό (εκτέλεση). 
 
Μια μέρα, οι Αργουπολάνοι αποφάσισαν να διοργανώσουν ένα πάρτι και να καλέσουν 
τους γείτονές τους. Έστειλαν, λοιπόν, τις προσκλήσεις και περίμεναν. Οι 
Γρηγοροπουλάνοι χάρηκαν πολύ. Φόρεσαν τα καλά τους, πέρασαν τα σύνορα κι 
έφτασαν στην Αργούπολη. Εκεί, ο κάθε Γρηγοροπουλάνος έγινε αμέσως φίλος με έναν 
Αργουπολάνο (εκτέλεση όλης της παραγράφου). 

 
Είχαν όμως ένα βασικό πρόβλημα. Ποιο; - Τα παιδιά διαπιστώνουν, ότι δεν μπορούν να 
κάνουν κοινά πράγματα, όπως π.χ. να γυρίσουν ένα σκοινάκι, καθώς ακολουθούν δυο 
διαφορετικούς ρυθμούς. Πώς θα το λύσουν; - Τα παιδιά βρίσκουν έναν «μέσο» κοινό 
ρυθμό και προσαρμόζονται σε αυτόν. 
 
Στο τέλος, αποφάσισαν να παίξουν όλα μαζί ένα παιχνίδι: Σε ζευγάρια (ένας από κάθε 
χώρα), έτρεχαν στη σειρά και υπό τους ήχους της μουσικής του χορού, ξεκινώντας με το 
δεξί πόδι, από τον τοίχο της μιας χώρας (τοίχος αίθουσας) μέχρι τα σύνορα (το σκοινί) 
των δυο χωρών, με 13 βήματα μετρώντας μέχρι το 13, χτυπούσαν δυο φορές το 
αριστερό τους πόδι και συνέχιζαν με αυτό στην άλλη χώρα, πάλι μέχρι το 13. Μόλις 
έφταναν στον τοίχο της άλλης χώρας (ο απέναντι τοίχος από τον αρχικό), χτυπούσαν το 
δεξί τους πόδι δυο φορές και γυρνούσαν πίσω, στο σημείο εκκίνησης με τον ίδιο πάλι 
τρόπο, σύμφωνα με τη μουσική (στο αργό μέρος του χορού γίνεται η αλλαγή 
κατεύθυνσης ή η αλλαγή των ζευγαριών). 
 

 Σύνθεση του χορού 
 
 Η ομάδα μπαίνει σε κύκλο με λαβή χεριών στην κάτω θέση. 

 
 Στο πρώτο κινητικό μοτίβο του χορού, το γρήγορο, τα παιδιά λειτουργούν ως 

Γρηγοροπουλάνοι.  
Ποιηματάκι χορού – α’ μέρος: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, στοπ – στοπ ή χτύπημα, χτύπημα (ή αντί για το 
1 = δεξί) 
Πίσω, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, χτύπημα, χτύπημα (ή αντί για το πίσω = 
αριστερό) 
 

 Στο δεύτερο κινητικό μοτίβο του χορού, το αργό, λειτουργούν ως Αργοπουλάνοι, 
που δεν κάνουν τόσα πολλά βήματα όσα οι Γρηγοροπουλάνοι, γιατί αργούν και δε 
χτυπούν το πόδι τους κάτω, αλλά το σηκώνουν επάνω. Επίσης, σηκώνουν και τα 
χέρια στη μεσαία λαβή. 
Ποιηματάκι χορού – β’ μέρος: 
1, 2, 3, χοπ ή σηκώνω ή επάνω. Εναλλακτικά: δεξί, 2, 3, χοπ - αριστερό, 2, 3, χοπ 
 
Τα παιδιά λένε το ποιηματάκι του χορού μαζί με τον εκπαιδευτικό. Διαπιστώνεται, 
ότι τα παιδιά θυμούνται πιο εύκολα τα ποιηματάκια, τα οποία τους βοηθούν να 
θυμηθούν τα βήματα. 
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 Σύντομες πληροφορίες για το χορό 
 

Χορός στη Βόρεια Θράκη με ρίζες από τη Μεσήμβρια. Είναι μεικτός κυκλικός χορός, με 
λαβή των χεριών από τις παλάμες και με τεντωμένους τους αγκώνες στο πιο γρήγορο μέρος 
και με κίνηση των χεριών μπρος-πίσω ή με τα χέρια λυγισμένα στο πιο αργό μέρος. 
Συναντάται και στη Μελίκη Ημαθίας και στον Κίτρο Πιερίας (πρόσφυγες από Βόρεια 
Θράκη). Κατά μια παράδοση συμβολίζει το «κυνηγητό» των προσφύγων.  
 

 Θέαση του χορού στο διαδίκτυο ή σε βίντεο, συζήτηση και επανεκτέλεση του χορού. 
 

Yλικά: 
 
Όλο το υλικό του Προγράμματος (άρθρα, οδηγίες, πληροφορίες για τους χορούς, 
τραγούδια και μουσικές των χορών, βίντεο, ιστοσελίδες και βιβλιογραφία) δανείζονται από 
τη συγγράφουσα σε μορφή cd στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. 
 
Βιβλιογραφία 
Βαβρίτσας, Ν. (2008). Οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί και η διδασκαλία τους. 

Θεσσαλονίκη: Salto.  
Βενετσάνου, Φ., & Λεβέντης, Χ. (2010). Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Αθλότυπο. 
Καρφής, Β., & Ζιάκα, Μ. (2009). Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός στην εκπαίδευση. Αθήνα: 

Διάπλους 
Κόκκινος, Γ. (1993), Ελληνικοί χοροί. Ιστορική εξέλιξη και μουσικοκινητική ανάλυση. 

Θεσσαλονίκη: Salto. 
Ράφτης, A. (1995). Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού χορού. Αθήνα: Θέατρο Ελληνικών Χορών 

«Δώρα Στράτου». 
                
Σχόλια - Παρατηρήσεις: 
 
Η μεθοδολογία του προγράμματος προέκυψε από την εικοσαετή εργασία της Υπεύθυνης 
ως δασκάλας παραδοσιακών χορών σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε 
Πολιτιστικούς Συλλόγους και Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Το κριτήριο για την 
επιλογή των χορών του προγράμματος ήταν οι εύκολοι και εντυπωσιακοί βηματισμοί και 
σχηματισμοί τους. 
 
Παρακάτω παρατίθενται σύντομες πληροφορίες και το ποιηματάκι των βηματισμών για τον 
κάθε χορό, καθώς και οι στίχοι των τραγουδιών για τους χορούς, που δε συνοδεύονται 
μόνο από μουσική. 
 
ΘΡΑΚΗ  
ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ή ΣΥΡΤΟΣ 
Χορός στη Βόρεια Θράκη με ρίζες από το Καβακλί. Είναι μεικτός κυκλικός χορός, με λαβή 
των χεριών από τις παλάμες, με τεντωμένους τους αγκώνες ή λυγισμένους (μεσαία λαβή) 
και με κίνηση των χεριών μπρος-πίσω. Κάθε κίνηση των χεριών αντιστοιχεί σε ένα βήμα. 
Λέγεται και Ανδριανουπολίτικος, επειδή η Ανδριανούπολη λεγόταν Κάστρο. Στο Μοναστήρι 
λέγεται Κοκκονίτικος και σε όλη τη Θράκη σήμερα τον συναντούμε σαν Συρτό. Ο χορός 
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Κοκονίτικος, που χορεύεται στα Τρίκαλα Ημαθίας και που πήρε το όνομά του από τη λέξη 
κοκκόνα (παντρεμένη γυναίκα), επειδή χορευόταν μόνο από γυναίκες (παλιότερα λέγεται 
ότι ήταν μεικτός), ο χορός Παλικαρίσιος από το Πολύκαστρο, που χορεύεται μόνο από 
παλικάρια (άντρες) κι ο χορός Μπαμπαΐτικος, μεικτός χορός από το Βαφειοχώρι του Κιλκίς,  
έχουν τα ίδια βήματα με τον Καστρινό της Θράκης (στις περιοχές αυτές ζουν πρόσφυγες 
από τη Βόρεια Θράκη), αλλά διαφέρουν στο ύφος (στυλ). 

 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1, 2, 3, 4, πατάω, γυρίζω, πατάω, γυρίζω ή 
1, 2, 3, 4, κέντρο, γυρίζω, κέντρο, γυρίζω ή 
1, 2, 3, 4, πατάω, μύτη, πατάω, μύτη ή 
1, 2, 3, 4, πατάω, τεντώνω, πατάω, τεντώνω  
Αντί του 1,2,3,4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί το δεξί, αριστερό, δεξί, αριστερό 
Στο κούνημα των χεριών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξής παραλλαγή:  
Από το 1 μέχρι το 4 τα χέρια κάτω τεντωμένα και στις υπόλοιπες 4 κινήσεις σηκωμένα με 
λυγισμένους τους αγκώνες (μεσαία λαβή). 
 
ΣΑΝΤΑΝΙΣΙΟΣ Ή ΚΥΝΗΓΗΤΟΣ 
(βλ. παράδειγμα) 
 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
ΚΑΓΚΕΛΕΥΤΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ή ΓΑΓΚΙΛΕΥΤΟΣ ή ΒΕΡΓΟΛΥΓΙΤΗΣ ή ΚΑΓΚΕΛΙ 
Χορός στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Είναι μεικτός χορός, με λαβή των χεριών αγκαζέ, με το δεξί 
το χέρι και το αριστερό λυγισμένο στον αγκώνα και φερμένο ελεύθερα στο ύψος της 
μέσης. Τον χορό τον αρχίζουν οι γεροντότεροι και σιγά-σιγά μπαίνουν οι νεότεροι στον 
κύκλο, σχηματίζοντας το σχήμα του σαλιγκαριού. Ο Καγκελευτός συνδέεται με ένα ιστορικό 
γεγονός. Το 1821 οι Τούρκοι κατέστρεψαν και πυρπόλησαν την πόλη, που είχε εξεγερθεί 
εναντίον τους. Τα γυναικόπαιδα πρόλαβαν, πριν από την καταστροφή, να φύγουν και να 
βρουν καταφύγιο στο Άγιο Όρος (πρώτη φορά που επιτράπηκε η είσοδος σε γυναίκες). 
Μετά από 7-8 μήνες επήλθε συμφωνία με τους Τούρκους, οι οποίοι δέχτηκαν την 
επιστροφή των γυναικόπαιδων, αλλά τους ανάγκασαν, σε ένδειξη υποταγής, να περάσουν 
κάτω από δυο διασταυρωμένα σπαθιά (σαν αψίδα). Ένα παλικάρι αντέδρασε και οι 
Τούρκοι τον έσφαξαν μπροστά στο πλήθος. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, αναπαριστά τη 
σφαγή άνω των 400 κατοίκων της Ιερισσού από τους Τούρκους. Εξαιτίας της προσπάθειας 
των κατοίκων της Ιερισσού να επαναστατήσουν, οι Τούρκοι τους μετέφεραν όλους στην 
τοποθεσία «Μαύρο Αλώνι» και, βάζοντάς τους να σχηματίσουν μια αλυσίδα χορού, τους 
αποκεφάλισαν. Από τότε, την τρίτη ημέρα του Πάσχα, οι κάτοικοι μεταβαίνουν στο 
«Μαύρο Αλώνι», στην τοποθεσία όπου έγινε η σφαγή, και χορεύουν τον Καγκελευτό. Οι 
δυο κορυφαίοι του χορού υψώνουν τα χέρια και με ένα μαντίλι σχηματίζουν αψίδα, κάτω 
από την οποία περνούν οι υπόλοιποι χορευτές τραγουδώντας. 
 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
Αριστερό/δεξί, αριστερό, δεξί, κύκλος, φτέρνα 
Στη «φτέρνα», το σώμα και το κεφάλι στρέφονται προς το κέντρο του κύκλου. 
 
Οι στίχοι του τραγουδιού: 
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N’ ακούς ισύ προυτουσυρτή 
κ’ ισύ προυτουκαγκιλευτή, 
για βιργουλύγα του χουρό, 
για βιργουκαγκιλέψτι τουν. 

 
Για βιργουκαγκιλέψτι τουν 

να δγιω ψηλές, να δγιω λιγνές, 
να δγιω την κόρη π’ αγαπώ, 

του ποιος κρατεί του χέρι της, 
του ποιος στην αρραβώνα της. 

 
Ένας εχθρός μου γείτονας 
ας του κρατεί κι ας χαίριτι, 
ως την αϊπάνου Κυριακή, 

ώσπου ν’ αρραβουνιάσουμι 
κι ύστιρα να βλουγήσουμι. 

 
ΤΣΟΥΡΑΠΙΑ ή ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΣΟΥΡΑΠΙΑ ή ΠΑΡΔΑΛΑ ΤΣΟΥΡΑΠΙΑ ή ΠΑΡΔΑΛΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ή 
ΣΑΡΕΒΕ ΤΣΟΥΡΑΠΙΑ ή ΣΕΡΕΝΙΝ ΤΣΟΥΡΑΠ  
Χορός που συναντάται στη Μακεδονία, από τη Φλώρινα μέχρι τη Δράμα. Είναι κυκλικός 
χορός, που χορευόταν παλιότερα με τους άνδρες μπροστά και τις γυναίκες να ακολουθούν 
ή σε ξεχωριστό κύκλο, ενώ σήμερα είναι μεικτός, με λαβή των χεριών από τις παλάμες και 
με τους αγκώνες τεντωμένους (σε ελάχιστες περιοχές χορεύεται με λυγισμένους αγκώνες). 
Παρόλο που σήμερα χορεύεται με οργανική μουσική, πήρε το όνομά του από το 
συνοδευτικό τραγούδι, που λεγόταν «Σέρανι ή Σάριανι Τσουράπ» (Παρδαλά Τσουράπια). 
Πολλοί χοροί της Μακεδονίας, ενώ κάποτε συνοδεύονταν από τραγούδια, στην πορεία 
έμειναν μόνο με την οργανική μελωδία, λόγω των σχετικών με τη γλώσσα απαγορεύσεων. 
Στην Αγριανή Σερρών, οι κάτοικοι του χωριού, όταν χόρευαν, έβγαζαν τα παπούτσια κι 
έμεναν με τις κάλτσες. Στον Προμαχώνα, η ονομασία του χορού λέγεται ότι οφείλεται στα 
πολύχρωμα τσουράπια, που φορούσαν οι Προμαχιώτες ως βασικό εξάρτημα της φορεσιάς 
τους. Οι χοροί «Θοδώρα, καλό κορίτσι» από τον Ξηρότοπο Σερρών και «Καμπάνα μωρέ 
Μήτρο» από τον Ξηρότοπο και την Ορεινή Σερρών είναι συγγενικές φόρμες του χορού. 
 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1, 2, 3, χοπ - κάτω, 5, 6, άνοιγμα - κλείσιμο (ή αντί για το 1 = δεξί) 
1, 2, 3, χοπ - κάτω, 5, 6, άνοιγμα - κλείσιμο (ή αντί για το 1 = αριστερό) 
Στο «κλείσιμο» το σώμα στρέφεται προς την αντίθετη φορά. 
 
ΗΠΕΙΡΟΣ  
ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ 
Χορός της Ηπείρου, που πήρε το όνομά του από το ομώνυμο τραγούδι. Είναι μεικτός 
κυκλικός χορός με λαβή των χεριών από τους ώμους. 

 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1, 2, 3, σηκώνω, πατάω, σηκώνω ή 
1, 2, 3, χοπ, πατάω, χοπ 
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Οι στίχοι του τραγουδιού: 
Νεραντζιά, νεραντζιά, 

νεραντζιά μου ανθισμένη σ’ αγαπώ, 
χρόνια σ’ αγαπώ. 

 
Αχ βρε νεραντζιά, κοντούλα και γιομάτη, 

αχ εσένα ε-έβαλα στο μάτι. 
 

Αχ βρε νεραντζιά, κοκκινοφορεμένη, 
Αχ εσύ με τρε-με τρέλανες καημένη. 

 
Νεραντζιά, νεραντζιά, 

βάλε με στους κλώνους και μες στον ανθό, 
και μες στον ανθό. 

 
Αχ βρε νεραντζιά, λουλούδι ανθισμένο, 

πως μοσχο-μοσχοβολάς καημένο. 
 

Αχ βρε νεραντζιά, εσύ θα με τρελάνεις, 
με τα να-τα νάζια που μου κάνεις. 

 
ΜΠΑΖΑΡΓΚΑΝΑ ή ΜΠΑΖΑΡΚΑΝΑ ή ΜΠΑΖΑΡΓΑΝΑ  
Χορός Φυσούνι περιοχής Ζαγορίου. Είναι κυκλικός χορός, που χορευόταν κυρίως από 
γυναίκες, ενώ σήμερα χορεύεται μεικτά, με λαβή από τις παλάμες και λυγισμένους τους 
αγκώνες. Το όνομα Φυσούνι το πήρε από κάποιον αέρα που φυσούσε στην περιοχή της 
Πρέβεζας ή από την ταχύτητα γενικά του ανέμου, καθώς είναι πολύ πιο «γρήγορος» χορός 
συγκριτικά με άλλους Ηπειρώτικους, ενώ το όνομα Μπαζαργκάνα από το ομώνυμο 
τραγούδι. Η μουσική του είναι πολύ χαρακτηριστική και θεωρείται από τις πιο ωραίες 
μελωδίες των ελληνικών παραδοσιακών χορών. 
 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1, 2, 3, χοπ / πίσω, πίσω, γυρίζω, χοπ / 1 (ή δεξί), χοπ, 2 (ή αριστερό), χοπ / 1, χοπ, 2, χοπ 
Αντί για «χοπ» μπορώ να πω «σηκώνω» 
 

Αχ να σκάσεις Μπαζαρκάνα, Μπαζαρκάνα, 
εγώ είμ’ ασίκης σου, αμάν αμάν, 

που ‘ρχομαι κάθε βράδυ, κάθε βράδυ 
έξω απ’ το σπίτι σου. 

 
Αχ εσύ είσ’ αρχοντοπού-αρχοντοπούλα 

κι εγώ σκλαβάκι σου, αμάν αμάν, 
πάρε με να σου στρώνω Μπαζαρκάνα 

το κρεβατάκι σου. 
 

Αχ χέρι να μην απλώ-να μην απλώσεις 
στο φουστανάκι μου, αμάν αμάν, 

γιατί ειμ’ αρχοντοπού-αρχοντοπούλα 
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βαρύ το τζάκι μου. 
 

Ωρέ εσύ είσ’ αρχοντοπού-αρχοντοπούλα, 
κι εγώ φτωχό παιδί, αμάν αμάν, 
εγώ θα σε φιλή-θα σε φιλήσω 

κι ας μπω στη φυλακή. 
 

Εσύ κι αν δεν με θέ-κι αν δεν με θέλεις 
εγώ παντρεύομαι, αμάν αμάν, 

και παίρνω μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια 
παίζω και χαίρομαι. 

 
 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ  
ΣΥΡΤΟΣ ΓΙΟΥΡΓΙΑ (ΣΤΑ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ)  
Χορός στη Θεσσαλία, κυρίως στην περιοχή του Τυρνάβου, που πήρε το όνομά του από το 
ομώνυμο τραγούδι. Είναι μεικτός κυκλικός χορός με τα χέρια πιασμένα από τις παλάμες 
στη μεσαία λαβή, αλλά συναντάται και ως χορός αντικριστών ζευγών. Χορεύεται και με τα 
βήματα του συρτού. 

 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1 / πίσω, 3, 4, 5, 6 ή δεξί / 1 / πίσω, 3, 4, 5, 6 
 
Οι στίχοι του τραγουδιού: 

 
Άιντε θέλησα, να κάνω γιούργια, 

ωρέ στην ποδιά σου την καινούρια. 
 

Γιούργια, γιούργια, γιούργια στα παλιούρια, 
γιούργια, καλέ γιούργια, αγάπη μου καινούρια. 

 
Άιντε θέλησα, για να περάσω, 

ωρέ απ' τη γειτονιά σου να σε σκάσω. 
 

Γιούργια, γιούργια, γιούργια στα παλιούρια, 
Γιούργια, πω πω γιούργια, στα βλάχικα ταμπούρια. 

 
Άιντε απ' τη γει-, τονιά σ' διαβαίνω, 

τράβα την κουρτίνα σου, δε σε καταλαβαίνω. 
 

Γιούργια, γιούργια, γιούργια στα παλιούρια, 
γιούργια, καλέ γιούργια, αγάπη μου καινούρια. 

 
Άιντε με τη μια, και με την άλλη, 
ωρέ μου 'ρθε ζάλη στο κεφάλι. 
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Ώπαλα, ώπαλα, μου 'σπασες τα κόκκαλα, 
ώπαλα, ώπαλα, με ξύλα και με ρόπαλα. 

 
ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ 
Χορός στη Θεσσαλία με ρίζες από την περιοχή του Πηλίου. Είναι κυκλικός χορός με 
κουλούριασμα και ξεκουλούριασμα, που χορευόταν κυρίως από γυναίκες, αλλά απαντάται 
και ως μεικτός χορός, με λαβή από τις παλάμες και τους αγκώνες τεντωμένους. Κατά μία 
παράδοση, ο χορός αναπαριστά την καταδίωξη των Νηρηίδων από τον Αυγερινό κι αυτές, 
κατά διαστήματα, γυρίζουν πίσω το κεφάλι, για να δουν εάν πράγματι καταδιώκονται. 

 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
Δεξί – δυο - τρία (ή τριαράκι), αριστερό – δυο - τρία, κέντρο – δύο - τρία, πίσω (ή πατάω), 
πηδάω (ή κουτσό) 
 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ή ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΟ ΚΑΓΚΕΛΙ ή ΚΑΓΓΕΛΙ 
Χορός της Ανατολικής Ρούμελης με ρίζες αρβανίτικες. Είναι ζευγαρωτός αντικριστός, 
απαντάται όμως και ως κυκλικός, με τα χέρια ελεύθερα. Χορευόταν ανάλογα με την 
περίσταση από άντρες και γυναίκες ή μόνο από άντρες (Βλάχοι και τσελιγγάδες). Τα 
Καγγέλια των Αρβανιτών είναι δυο ειδών, το μικρό και το μεγάλο. Το μικρό χορευόταν με 
την αγγελία των αρραβώνων σε κύκλο, χωρίς να πιάνονται οι χορευτές από το χέρι, ενώ το 
μεγάλο χορευόταν με την αναγγελία του γάμου και τις γυναίκες αντικριστά με τους άντρες, 
κρατώντας στα δυο τους χέρια ένα διακοσμητικό μαντίλι (Καλαμάτα) στο ύψος του 
κεφαλιού και λίγο πιο πάνω. 

 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1 / 2, 3 ή δεξί / αριστερό, δεξί, αριστερό / δεξί, αριστερό 
 
ΚΑΜΑΚΑΚΙ 
Χορός από τη Σαλαμίνα. Πήρε το όνομά του από το ομώνυμο τραγούδι. Χορεύεται σε όλες 
τις περιστάσεις. Είναι μεικτός κυκλικός χορός (ανήκει στην κατηγορία των σταυρωτών 
χορών στα τρία), με λαβή από τις παλάμες και τα χέρια σταυρωμένα χιαστί. Συνήθως 
τραγουδιέται ταυτόχρονα από τους χορευτές αντιφωνικά (ένας λέει τον πρώτο στίχο και οι 
υπόλοιποι επαναλαμβάνουν).  

 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1, 2, 3, μύτη, πατάω, μύτη ή 
1, 2, 3, τεντώνω, πατάω, τεντώνω ή 
1, 2, 3, σταυρώνω, πατάω, σταυρώνω ή 
Δεξί, αριστερό, δεξί αντί για 1,2,3 
 
Οι στίχοι του τραγουδιού: 

Παίρνω  το  καμακάκι  μου  και  πάω  στο  βαρκάκι  μου, 
παίρνω  το  καμακάκι  μου  και  πάω  στο  βαρκάκι  μου, 

ωχ  και  πά...  ωχ  και  πάω  να  ψαρέψω,  μαύρα  μά...  μαύρα  μάτια  να  διαλέξω, 
ωχ  και  πά...  ωχ  και  πάω  να  ψαρέψω,  μαύρα  μά...  μαύρα  μάτια  να  διαλέξω. 
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Και  με  την  πρώτη  καμακιά,  έλα  Χριστέ  και  Παναγιά, 
και  με  την  πρώτη  καμακιά,  έλα  Χριστέ  και  Παναγιά, 

ωχ  και  πιά...  ωχ  και  πιάνω  ένα  ψαράκι,  τύχη  μου  τύχη  μου  να  ‘ταν  λαυράκι, 
ωχ  και  πιά...  ωχ  και  πιάνω  ένα  ψαράκι,  τύχη  μου  τύχη  μου  να  ‘ταν  λαυράκι. 

Και  σχίζω  την  κοιλίτσα  του,  καημό  που  ‘χει  η  καρδίτσα  του, 
και  σχίζω  την  κοιλίτσα  του,  καημό  που  ‘χει  η  καρδίτσα  του, 

ωχ  και  βρί...  ωχ  και  βρίσκω  τρεις  σαρδέλες,  τρεις  μελα...  τρεις  μελαχρινές  κοπέλες, 
ωχ  και  βρί...  ωχ  και  βρίσκω  τρεις  σαρδέλες,  τρεις  μελα...  τρεις  μελαχρινές  κοπέλες. 

Η  μια  ήταν  του  Γαλατά,  βαστά  το  νου  της  δυνατά, 
η  μια  ήταν  του  Γαλατά,  βαστά  το  νου  της  δυνατά, 

ωχ  κι  η  ά...  ωχ  κι  η  άλλη  του  Μποχώρη,  του  Χατζη...  του  Χατζηκυργιάννη  η  κόρη, 
ωχ  κι  η  ά...  ωχ  κι  η  άλλη  του  Μποχώρη,  του  Χατζη...  του  Χατζηκυργιάννη  η  κόρη. 

                      Η  τρίτη  η  μικρότερη  κι  απ’  όλες  η ωραιότερη,  
η  τρίτη  η  μικρότερη  κι  απ’  όλες  η ωραιότερη, 

ήτανε,  ήτανε  από  την  Πάρο,  ποιον  να  στεί...  ποιον  να  στείλω  να  την  πάρω, 
ήτανε,  ήτανε  από  την  Πάρο,  ποιον  να  στεί...  ποιον  να  στείλω  να  την  πάρω. 

Να  στείλω  μήλο  θειάζεται  κι  η  κόρη  αραθιάζεται, 
να  στείλω  μήλο  θειάζεται  κι  η  κόρη  αραθιάζεται, 

ωχ  να  στεί...  ωχ  να  στείλω  παλικάρι,  μα  φοβά...  μα  φοβάμαι  μην  την  πάρει, 
ωχ  να  στεί...  ωχ  να  στείλω  παλικάρι , μα  φοβά...  μα  φοβάμαι  μην  την  πάρει. 

Παίρνω  το  δρόμο  το  στρατί, τρέχουν  τα  μάτια  μου  βροχή, 
παίρνω  το  δρόμο  το  στρατί,  τρέχουν  τα  μάτια  μου  βροχή, 

το  στρατί,  το  στρατί  το  μονοπάτι,  βάσανα,  βάσανα  που  ‘χει  η  αγάπη, 
το  στρατί,  το  στρατί  το  μονοπάτι,  βάσανα,  βάσανα  που  ‘χει  η  αγάπη. 

 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  
ΑΝΑΣΗΚΩΤΟΣ Ή ΑΝΑΣΚΟΥΜΠΩΤΟΣ 
Χορός από τη Μεσσηνία που χορεύεται συνήθως με το τραγούδι «Απ' τη χώρα κατεβαίνω». 
Είναι μεικτός κυκλικός χορός (συνήθως οι άντρες μπροστά και οι γυναίκες ακολουθούν ή σε 
ξεχωριστό κύκλο), στα τρία, με πιάσιμο από τους ώμους, στο πρώτο του μέρος περπατητό 
και στο δεύτερο πηδηχτό. Προέρχεται κυρίως από την περιοχή της Τσακωνιάς και 
χορεύτηκε στην κάτω Μεσσηνία από Τσάκωνες, που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά 
την καταστροφή που προκάλεσαν οι ορδές του Ιμπραήμ στα χωριά της καταγωγής τους 
στην προέλασή τους προς το κέντρο του Μοριά και στην προσπάθεια κατάπνιξης της 
επανάστασης. Ο χορός ονομαζόταν «ανασηκωτός», επειδή τα πόδια στα σταυρώματα δεν 
ακουμπούν στο έδαφος, αλλά βρίσκονται σε άρση ή και «ανασκουμπωτός» κατά άλλη 
εκδοχή γιατί, για να τον χορέψουν οι γυναίκες, ανασκούμπωναν τα μακριά τους τα 
φουστάνια. 
 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1ο μέρος: 1, 2, 3, σηκώνω ή χοπ, πατάω, σηκώνω ή χοπ      
2ο μέρος: 1, χοπ-κάτω, 3, σηκώνω ή χοπ, πατάω, σηκώνω ή χοπ  
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ΙΟΝΙΟ  
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ή ΚΟΥΤΣΟΣ ή ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΜΑΤΙΣΤΟΣ ή ΜΑΝΕΤΑΣ 
Χορός από την Κεφαλλονιά, που πήρε το όνομά του από το ομώνυμο τραγούδι. Χορεύεται 
από άντρες και γυναίκες σε δυο κύκλους (σήμερα χορεύεται σε έναν κύκλο μεικτά), με 
λαβή από τις παλάμες και τους αγκώνες τεντωμένους ή με λαβή από τους ώμους.  
 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1ο μέρος: 1, 2, 3, μύτη, πατάω, μύτη      
2ο μέρος: 1, 2, χοπ / εν-δυο-τρία, μύτη  ή 1, 2, χοπ/ αριστερό-δυο-τρία, μύτη   
 
Οι στίχοι του τραγουδιού: 

Πού πας καημένε Μέρμηγκα, καλέ μέρμηγκα, 
βρε πού πας, βρε πού πας κατακαημένε, 

με τ' αλέ - με τ' αλέτρι φορτωμένε. 
 

Μα εγώ έχω αμπέλια στη Βλαχιά, στη Βλαχοπουρναριά, 
έχω αμπέ - έχω αμπέλια να τρυγήσω 
και να τα - και να τα μουστοπατήσω. 

 
Τα τρύγησα, τα πάτησα, καλέ τα πάτησα, 

και γεμί- και γεμίζω τρεις βαρέλες, 
σα τρεις ε- σα τρεις έμμορφες κοπέλες. 

 
Με ρόγιασεν η μάνα μου, καλή μανούλα μου, 

σ' αρχοντό- σ' αρχοντόπουλου τα χέρια, 
σε σπαθιά- σε σπαθιά και σε μαχαίρια. 

 
Δως μου κυρά το ρήγι μου, καλέ το ρήγι μου, 

δώσε μου, δώσε μου τη δουλεψή μου, 
σε βαρέ- σε βαρέθηκε η ψυχή μου. 

 
Πού πας καημένε Μέρμηγκα, καλέ μέρμηγκα, 

βρε πού πάς - βρε πο’υ πας και είσαι ιδρωμένος 
με τ' αλέ- με τ' αλέτρι φορτωμένος. 

 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΙΚΟΣ 
Χορός από τα Κορακιανά της Κέρκυρας. Είναι γυναικείος χορός με πιάσιμο των χεριών από 
τις παλάμες και τους αγκώνες λυγισμένους. Αποτελείται από ένα αργό κι ένα γρήγορο 
μέρος. Το μουσικό μέτρο είναι 2σημο κι αποτελείται από 8 βήματα (4δεξιά και 4 αριστερά),  
που ολοκληρώνονται σε 4 μουσικά μέτρα.  
              
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1ο μέρος: 1, 2, 3, μύτη ή πατάω ή γέρνω ή   
      Δεξί, αριστερό, δεξί, μύτη ή πατάω ή γέρνω και 
      Αριστερό, δεξί, αριστερό, μύτη ή πατάω ή γέρνω   
2ο μέρος: 1, 2, 3, χοπ ή πηδάω ή δεξί, αριστερό, δεξί, χοπ ή πηδάω 
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ΚΡΗΤΗ  
ΖΕΡΒΟΔΕΞΟΣ 
Χορός στην Κρήτη, κυρίως στα χωριά της περιοχής της Ιεράπετρας. Είναι μεικτός χορός, με 
πιάσιμο των χεριών από τις παλάμες και τους αγκώνες τεντωμένους ή με λαβή του δεξιού 
χεριού (πάνω από τον ώμο) του μπροστινού χορευτή με το αριστερό χέρι του πίσω χορευτή 
ή με το αριστερό χέρι πίσω στη μέση και με το δεξί να πιάνει το αριστερό του 
προηγούμενου. Πραγματοποιείται αλλαγή μετώπου, κάθε φορά που ακούγεται ο οξύς και 
διαπεραστικός ήχος της λύρας, που μοιάζει με στριγκλιά. Χορεύεται στα γλέντια, κυρίως 
όταν έχει πέσει ο τόνος της ευθυμίας ή στο τελείωμα του γλεντιού, διότι δημιουργεί πολύ 
κέφι, καθώς οι χορευτές είναι δυνατόν να πέσουν ο ένας πάνω στον άλλον ή πάνω σε μια 
ομάδα θεατών ή και να βγουν έξω από την αίθουσα. 

 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
Δεξί - δυο-τρία, αριστερό - δυο-τρία (τριαράκια) ή 
περπατητά: δεξί, αριστερό, δεξί, αριστερό… με έμφαση στο δεξί και κλίση του σώματος 
ανάλογη με το πόδι. 
 
ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΟΣ  
Χορός στην Κρήτη, περιοχής Λασιθίου. Συνοδεύεται από το τραγούδι «Αγκαλιαστό θα 
κάμουμε…». Είναι μεικτός κυκλικός χορός, με πλέξιμο και ξεπλέξιμο χεριών και με πιάσιμο 
χεριών από τις παλάμες και τεντωμένους τους αγκώνες στην αρχή, ενώ στη συνέχεια , 
μόλις περάσει ο κάθε χορευτής κάτω από την καμάρα, το αριστερό χέρι τοποθετείται πάνω 
από τον δεξιό ώμο και πιάνει το δεξί χέρι του πίσω χορευτή. Όταν ολοκληρωθεί το πλέξιμο, 
το αριστερό χέρι περνάει πάνω από το κεφάλι και τεντώνει κάτω. Στο Λασίθι, στην κεφαλή 
του χορού ήταν η πλουμίστρα, γυναίκα με πείρα στον χορό αυτό, η οποία πλούμιζε κάθε 
χορευτή με στίχους για τα προτερήματα και τα ελαττώματά του. Κάθε ένας, αφού άκουγε 
τη μαντινάδα του, έδινε το χέρι του στον μεθεπόμενο σταυρωτά κι έτσι πλεκόταν ο χορός. 
Οι γυναίκες έδιναν τα χέρια πάνω από τους ώμους. Μετά την πλοκή του χορού, κάθε 
χορευτής απαντούσε στην πλουμίστρα κι έτσι ξεπλεκόταν ο χορός. Στο Μεσελέρι του 
Λασιθίου, μετά από το γλέντι κι όταν μένουν μόνο οι στενοί συγγενείς (προς αποφυγή 
παρεξηγήσεως), χορεύουν ή περπατούν τον αγκαλιαστό, όπως περιγράφηκε στην αρχή. 
Στην επαρχία Μεραμβέλλου, ο χορός Σιγανός καλείται Αγκαλιαστός, γιατί οι χορευτές 
πλέκουν τα χέρια τους δια των ώμων και του αυχένα. 
 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
Δεξί, αριστερό, δεξί, αριστερό… 
 
Οι στίχοι του τραγουδιού: 
 

Αγκαλιαστό θα κάμουμε 
κι έλα ν’ αγκαλιαστούμε 

και κράτα και στα χέρια σου  
ρόδα να μυριστούμε. 
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ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ  
ΚΑΜΑΡΕΣ  
Χορός στην Τήλο, στη Νίσυρο και στην Κω. Είναι χορός της γαμήλιας διαδικασίας, 
ζευγαρωτός (άντρας-γυναίκα), με πέρασμα κάτω από καμάρα, που σχηματίζουν τα 
ζευγάρια με τα χέρια τους ή κρατώντας μαντίλια. Στην Τήλο, οι καμάρες συσχετίζονται με 
τις καντρίλιες και χορεύονται στο γαμήλιο χορευτικό δρώμενο του ψεύτικου γάμου, όταν 
προσκληθούν από τους κουμπάρους να επισκεφτούν το νιόπαντρο ζευγάρι. Στη Νίσυρο, 
στο τέλος του χορού, μερικοί νεαροί άρχιζαν τις καρπαζιές στους άλλους κι έτσι, σε μια 
εύθυμη αναταραχή, τελείωνε ο χορός και οι κουμπάροι και οι συγγενείς συνόδευαν το 
αντρόγυνο στο σπίτι του γάμου. Στην Κω, ο χορός σήμερα χορεύεται πολύ σπάνια. 
 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
Δεξί, αριστερό, δεξί, αριστερό… 
  
ΙΣΣΟΣ ή ΙΣΟΣ ή ΙΣΙΟΣ 
Χορός στην Κάλυμνο, που απαντάται όμως και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων με 
παραλλαγές. Είναι μεικτός κυκλικός χορός, με τα χέρια πιασμένα από τις παλάμες 
σταυρωτά και τους αγκώνες ελαφρώς λυγισμένους. Τα Καλύμνια γλέντια ξεκινούν σχεδόν 
πάντοτε με τον Ίσσο. Ενώ οι χορευτές εκτελούν τα βασικά βήματα του χορού, ο 
πρωτοχορευτής ή  ο μπροστελάτης, όπως τον λένε οι Καλύμνιοι, χορεύει διαφορετικά, με 
φιγούρες που αυτοσχεδιάζει. Η κίνηση γενικά των χορευτών έχει ένα «ανεβοκατέβασμα» - 
«σουστάρισμα», που μιμείται την κίνηση των κυμάτων. Ο Ίσσος συνήθως δεν τραγουδιέται 
στην Κάλυμνο. 
 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1η παραλλαγή: Πίσω, πίσω, πίσω, πατάω, πατάω, αριστερό (ή μέσα) και κλείνω ή 
              Δεξί, αριστερό, δεξί, πατάω, πατάω , αριστερό (ή μέσα) και κλείνω 
2η παραλλαγή: Δεξί, πίσω, πίσω, αριστερό-δεξί, αριστερό (ή μέσα), δεξί-αριστερό  
   
ΚΥΚΛΑΔΕΣ  
ΑΓΕΡΑΝΟΣ 
Χορός στην Πάρο. Είναι είδος συρτού χορού, μεικτός, κυκλικός, με τα χέρια πιασμένα από 
τις παλάμες σταυρωτά ή από τους ώμους, που κουλουριάζει και ξεκουλουριάζει. 
Χορευόταν τις Απόκριες, όπως στην αρχαιότητα, γύρω από το βωμό για τον όμορφο θεό 
Απόλλωνα, στη Δήλο, από νέους και νέες, με έναν αρχηγό, που τραγουδούσε χωρίς 
μουσική υπόκρουση και το σύνολο των χορευτών επαναλάμβανε. Κατάγεται από τον 
αρχαίο χορό «Γέρανο». Ο «Γέρανος» ήταν ένας από τους αρχαιότερους χορούς των 
Ελλήνων. Σύμφωνα μ' αυτά που διηγιέται ο Πλούταρχος, όταν ο Θησέας σκότωσε τον 
Μινώταυρο, καθώς γύριζε από την Κρήτη με την Αριάδνη, σταμάτησε στη Δήλο κι 
αφιέρωσε εκεί το άγαλμα, την Αφροδίτη, που είχε φέρει μαζί του από την Κρήτη. Ο Θησέας 
αγκάλιασε τα παλικάρια, που είχε σώσει από τον Μινώταυρο, και χόρεψε μαζί τους το 
«Γέρανο». Ο χορός, που χορεύτηκε γύρω από το βωμό με τα καθαγιασμένα κέρατα, ήταν 
μια μίμηση με τα γυρίσματα και τις στροφές του λαβύρινθου κι ακολουθούσε ένα δύσκολο 
και περιπλεγμένο ρυθμό. Χορευόταν από χορευτές που έμπαιναν σε μια σειρά, μ' έναν 
«αρχηγό» στην άκρη σε κάθε σειρά, όπως τα πουλιά γερανοί, όταν πετούν. Η λέξη, όμως, 
Αγέρανος (στην Ήπειρο ονομάζεται "γεράνι" και στον Πόντο "αερανός" ή "αέρανος"), δεν 
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έχει καμιά σχέση με το πουλί γερανός. Προέρχεται από τη ρίζα «γερ», που σημαίνει 
στρέφομαι γύρω από ένα κέντρο, κουλουριάζομαι. 
 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1, 2, 3, μύτη, πατάω, μύτη ή 
1, 2, 3, χοπ, πατάω, χοπ 
Στο δεύτερο μέρος απλά χτυπώ λίγο το 3. 
  
Οι στίχοι του τραγουδιού: 

Άρχισε, γλώσσα μου, άρχισε 
τραγούδια ν’ αραδιάζεις 
και την καλή παρέα μας 

να τη διασκεδάζεις. 
 

Τούτη η γη που την πατούμε 
όλοι μέσα θε να μπούμε. 

 
Και το αηδόνι που λαλεί 

στην πέρα πρασινάδα 
και λέει τα τραγούδια του 

με τόση νοστιμάδα. 
 

Να’ μουνα στην γης βελόνι 
να πατάς να σ’ αγκυλώνει. 

 
Αυτό το αχ δεν το’ ξερα 

πότες να το φωνάξω 
και τώρα δεν περνά στιγμή 

να μην αναστενάξω. 
 

Άχου βάχου μέρα νύχτα 
μ’ έφαγε ο καημός και η πίκρα. 

 
Παναγιά μου από την Πάρο 
κείνον που αγαπώ θα πάρω. 
Παναγιά μου από την Τήνο 

μήνυσέ μου τι θα γίνω. 
 

ΣΠΟΡΑΔΕΣ  
ΚΑΜΑΡΑ ή ΚΑΜΑΡΑΧΤΗ 
Χορός στη Σκιάθο και στην Εύβοια, που συνοδεύεται από το τραγούδι «Σαράντα πέντε 
μάστοροι…» στη Σκιάθο και «Της Άρτας το γεφύρι» στην Εύβοια. Είναι κατά βάση 
γυναικείος χορός, με σταυρωτή λαβή στη Σκιάθο κι αγκαζέ στην Εύβοια. Χορευόταν ύστερα 
από τη Δεύτερη Ανάσταση στη Σκιάθο από γυναίκες, με έναν ιδιαίτερο τρόπο σύμπλεξης 
των χεριών, σχηματίζοντας μια σφιχτά δεμένη αλυσίδα, ενώ στην Εύβοια χορευόταν τη 
δεύτερη μέρα της Λαμπρής, με τη συμμετοχή όλου του χωριού και με τραγούδι σε 
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αντιφωνία (ένας τραγουδούσε μια στροφή κι οι άλλοι επαναλάμβαναν), ενώ κρατούσε 
μέχρι το βράδυ. 
 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1ο μέρος: Δεξί - δυο-τρία, αριστερό - δυο-τρία 
2ο μέρος: Δεξί - κουτσό, αριστερό – κουτσό 
 
Οι στίχοι του τραγουδιού: 
 

Σαράντα πέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες 
γιοφύριν εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι. 
Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. 

Μοιρολογούν οι μάστοροι και κλαιν’ οι μαθητάδες: 
«Αλίμονο στους κόπους μας, κρίμα στις δούλεψές μας, 

ολημερίς να χτίζουμε, το βράδυ να γκεμιέται». 
Πουλάκι εδιάβη κι έκατσεν αντίκρυ στο ποτάμι. 

Δεν εκελάηδει σαν πουλί, μηδέ σα χιλιδόνι, 
παρά εκελάηδει κι έλεγε ανθρωπινή λαλίτσα: 

«Ά’ δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει. 
Και του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα,  

πο’ ρχεται αργά τ’ αποταχύ και πάρωρα το γιόμα». 
Τ’ άκουσ’ ο πρωτομάστορας και του θανάτου πέφτει. 

Πιάνει, μηνάει της λυγερής με το πουλί τ’ αηδόνι,  
αργά να πάει και να διαβεί της ’Άρτας το γιοφύρι. 
Και το πουλί παράκουσε, κι αλλιώς επήγ’ κι είπε: 

«Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά να πας το γιόμα,  
γοργά να πας και να διαβείς της ’Άρτας το γιοφύρι».  

Να τηνε κι εξανάφανεν από την άσπρη στράτα.  
Την είδ’ ο πρωτομάστορας, ραγίζεται η καρδιά του.  

Από μακριά τους χαιρετά κι από κοντά τους λέει:  
«Γεια σας, χαρά σας, μάστοροι και σεις οι μαθητάδες,  
μα τι έχει ο πρωτομάστορας κι είναι βαργωμισμένος;» 
«Μάστορα, μην πικραίνεσαι, κι εγώ να πα’ σ’ το φέρω,  

εγώ να μπω κι εγώ να βγω, το δαχτυλίδι να ’βρω».  
Μηδέ καλά κατέβηκε, μηδέ στη μέσ’ επήγε:  

«Τράβα, καλέ μ’, τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα,  
’τι όλον τον κόσμο ανάγειρα και τίποτες δεν ήβρα». 
‘Ένας πιχάει με το μυστρί κι άλλος με τον ασβέστη,  
παίρνει κι ο πρωτομάστορας και πίχνει μέγα λίθο. 

«Αλίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό μας!  
Τρεις αδερφάδες ήμαστε κι οι τρεις κακογραμμένες.  

Η μια ’χτισε το Δούναβη κι η άλλη τον ’Αφράτη,  
κι εγώ η πλιό στερνότερη της ’Άρτας το γιοφύρι.  
‘Ως τρέμει το καρυόφυλλο, να τρέμει το γιοφύρι,  

κι ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες» 
«Κόρη, το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε,  

πο’ ’χεις μονάκριβο αδερφό, μη λάχει και περάσει».  
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Κι αυτή το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δίνει:  
«Αν τρέμουν τ’ άγρια βουνά, να τρέμει το γιοφύρι,  

κι αν πέφτουν τ’ άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες,  
’τι έχω αδερφό στην ξενιτιά, μη λάχει και περάσει». 

 
 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ  
ΚΟΥΚΙΑ 
Χορός στη Μυτιλήνη, αλλά και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Σητεία, Νάξο, Ήπειρο, 
Αρκαδία κλπ.) με παραλλαγές. Είναι ανδρικός μιμητικός-σκωπτικός κυκλικός χορός, με 
πιάσιμο των χεριών από τις παλάμες και λυγισμένους τους αγκώνες. Χορεύεται τις 
Απόκριες ή σε γλέντια, με σκωπτική διάθεση και περιέχει μίμηση της σποράς, του 
βοτανίσματος, του θερίσματος, του αλωνίσματος, του λιχνίσματος και στο τέλος του 
σακιάσματος των κουκιών.  
 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1ο μέρος: δεξί, αριστερό, δεξί, χοπ ή σηκώνω, αριστερό, χοπ ή σηκώνω ή   
      1, 2, 3, χοπ, αριστερό, χοπ  
2ο μέρος:  μίμηση 
 
Οι στίχοι του τραγουδιού: 

Απ΄ τα Τελώνια πέρασα, τα κουκιά εσπέρνανε. (δις) 
Έτσι κι έτσι τα εσπέρναν, Τελωνιάτες τα κουκιά,  

δεν σας λέω χωρατά,  
μαυροματούσα και γλυκιά. 

Εεεεεεεεεεεεεεεεεε! 
 

Πάλι ξαναπέρασα, τα κουκιά ποτίζανε. (δις) 
Έτσι κι έτσι τα ποτίζαν, Τελωνιάτες τα κουκιά,  

δεν σας λέω χωρατά,  
μαυροματούσα και γλυκιά. 

Εεεεεεεεεεεεεεεεεε! 
 

Πάλι ξαναπέρασα, τα κουκιά εβγάζανε. (δις) 
Έτσι κι έτσι τα εβγάζαν κι από πίσω τους τα βάζαν  

Tελωνιάτες τα κουκιά, 
δεν σας λέω χωρατά,  

μαυροματούσα και γλυκιά. 
Εεεεεεεεεεεεεεεεεε! 

 
Πάλι ξαναπέρασα, τα κουκιά ‘λουνίζανε. (δις) 

Έτσι κι έτσι τα ΄λουνίζαν, Τελωνιάτες τα κουκιά,  
δεν σας λέω χωρατά,  

μαυροματούσα και γλυκιά. 
Εεεεεεεεεεεεεεεεεε! 
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Πάλι ξαναπέρασα, τα κουκιά κουσκνίζανε. (δις)  
Έτσι κι έτσι τα κουσκνίζαν, Τελωνιάτες τα κουκιά,  

δεν σας λέω χωρατά,  
μαυροματούσα και γλυκιά. 

Εεεεεεεεεεεεεεεεεε! 
 

Πάλι ξαναπέρασα, τα κουκιά τσβαλιάζανε. (δις) 
Έτσι κι έτσι τα τσβαλιάζαν, Τελωνιάτες τα κουκιά,  

δεν σας λέω χωρατά,  
μαυροματούσα και γλυκιά. 

Εεεεεεεεεεεεεεεεεε! 
 

Πάλι ξαναπέρασα, τα κουκιά φουρτώνανε. (δις) 
Έτσι κι έτσι τα φουρτώναν, Τελωνιάτες τα κουκιά,  

δεν σας λέω χωρατά, 
μαυροματούσα και γλυκιά. 

Εεεεεεεεεεεεεεεεεε! 
 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  
ΣΤΑΥΡΩΤΟΣ 
Χορός στη Σαμοθράκη, που συνοδεύεται από το τραγούδι «Συρτής, που σέρνεις το χορό». 
Ανήκει στους χορούς της γαμήλιας διαδικασίας και είναι μεικτός κυκλικός χορός, με 
πιάσιμο των χεριών από τις παλάμες και σταυρωτά.  

 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
1ο μέρος: δεξί, αριστερό, δεξί, χοπ ή σηκώνω, αριστερό, χοπ ή σηκώνω ή   
      1, 2, 3, χοπ, αριστερό, χοπ 
2ο μέρος: το ίδιο σε πιο γρήγορο ρυθμό  
 
Οι στίχοι του τραγουδιού: 

Συρτής που σέρνει- αμάν, αμάν, αμάν 
συρτής που σέρνει το χορό 

σέρνει και τα τραγούδια  
σέρνει και τα τραγούδια.  

 
Σέρνει και στην – αμάν, αμάν, αμάν 

σέρνει και στην αράδα του 
ωραία κοπελούδια 
ωραία κοπελούδια. 

 
Γελάς και πέφτουν τ’ άνθη 

φουντώνουν οι ελιές  
ανθούν τα κυπαρίσσια                

κι οι κιτρολεμονιές. 
 

Όσα κορί- αμάν, αμάν, αμάν 
όσα κορίτσια είστε εδώ 
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γιατί δεν τραγουδάτε 
γιατί δεν τραγουδάτε. 

 
Σαν ποιον να περί- αμάν, αμάν, αμάν 

σαν ποιον να περιμένετε 
σαν ποιον να καρτεράτε  
σαν ποιον να καρτεράτε. 

 
Ο ήλιος βασιλεύει  

στα παραθύρια σου 
  και συ παλιά μου αγάπη          
   βάφεις τα φρύδια σου. 

 
ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ  
ΚΑΡΣΙΛΑΜΑΣ 
Χορός (ή καλύτερα χοροί) στη Μικρά Ασία, αλλά και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
(Θράκη, Ήπειρος, Κύθνος, Σύρος, Ίμβρος, Λέσβος, Κύπρο…).  Είναι ζευγαρωτός, αντικριστός 
(άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα, άντρας με γυναίκα μόνο εάν ήταν αντρόγυνο) με 
«κροτάλισμα» του μεσαίου δάχτυλου και του αντίχειρα. Η ονομασία του προέρχεται από 
την τούρκικη λέξη «καρσί», που σημαίνει αντίκρυ, απέναντι. Υπάρχουν αργοί και γρήγοροι 
καρσιλαμάδες. Το στιλ και η διάθεση διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή.  Το 
ζευγάρι χορεύει αντικριστά με τα χέρια στο ύψος των ματιών και οι κινήσεις είναι σαν 
καθρέφτης: όταν ο ένας φεύγει προς τα έξω κι ο άλλος φεύγει προς τα έξω, όταν ο ένας 
έρχεται προς τα μέσα κι ο άλλος έρχεται προς τα μέσα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις 
κυκλικές κινήσεις, τις στροφές κλπ. Τα δυο από τα δάχτυλα χτυπούν μεταξύ τους ενωμένα, 
κατά μία εκδοχή, ως θρησκευτικός συμβολισμός. 
 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
Δεξί, 2, 3, στοπ (ή μπροστά, 2, 3, στοπ) 
Αριστερό, 2, 3, στοπ (ή πίσω, 2, 3, στοπ) 
 
ΠΟΝΤΟΣ  
ΟΜΑΛ ή ΟΜΑΛΙ ή ΟΜΑΛΙΣΤΟΝ 
Χορός στον Πόντο. Είναι μεικτός κυκλικός χορός, με συνοδεία  μουσικών οργάνων στη μέση 
του κύκλου, με πιάσιμο των χεριών από τις παλάμες και με λυγισμένους τους αγκώνες. Η 
ονομασία του χορού σημαίνει «ομαλό» και καταδεικνύει έναν απλό και ήρεμο χορό. 
Υπάρχουν πλήθος παραλλαγές του Ομάλ ανάλογα με την περιοχή καταγωγής, όπως το 
Μονόν, το Διπλόν, το Γαρασαρέικον, το Κερασουντέικον, το Καρς κ. ά.. 

 
To ποιηματάκι του χορού είναι: 
Δεξί, αριστερό, δεξί, σταμάτημα, αριστερό, σταμάτημα ή 
1, 2, 3, πατ, αριστερό, πατ 
 
 
 
 
 

251



Γερμανικι χολι Θεςςαλονίκθσ

Πζμπτθ 27 Απριλίου 2017, ώρεσ 11:30-14:15

XαρίκλειαΣερηθτάνου
Τπεφκυνθ Πολιτιςτικών Θεμάτων Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αν. Θεςςαλονίκθσ

«Κάθε τόποσ μια ιςτορία, 
κάθε ιςτορία ένασ χορόσ»



ΙΟ 

Χορόσ ςτθν Κάλυμνο, που απαντάται όμωσ και ςε άλλα νθςιά των
Δωδεκανιςων με παραλλαγζσ. Τα καλφμνια γλζντια ξεκινοφν ςχεδόν
πάντοτε με τον χορό αυτό. Είναι μεικτόσ κυκλικόσ χορόσ με τα χζρια
πιαςμζνα από τισ παλάμεσ ςταυρωτά και τουσ αγκϊνεσ ελαφρϊσ
λυγιςμζνουσ. Ενϊ οι χορευτζσ εκτελοφν τα βαςικά βιματα του χοροφ,
ο πρωτοχορευτισ ι ο μπροςτελάτθσ, όπωσ τον λζνε οι Καλφμνιοι,
χορεφει διαφορετικά με φιγοφρεσ, που αυτοςχεδιάηει. Θ κίνθςθ
γενικά των χορευτϊν ζχει ζνα «ανεβοκατζβαςμα» - «ςουςτάριςμα»,
που μιμείται τθν κίνθςθ των κυμάτων. Ο Μςςοσ ςυνικωσ δεν
τραγουδιζται ςτθν Κάλυμνο.

To ποιθματάκι του χοροφ είναι:

Δεξί, πίςω, πίςω, αριςτερό-δεξί, αριςτερό (ι μζςα), δεξί-αριςτερό

https://www.youtube.com/watch?v=iF_UhW8lDB4


τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Τα βιματα του χοροφ

• Ο κυματιςμόσ

• Τα παιχνίδια τότε και τϊρα

Ιςτορία:

Βλ. ςυνθμ. υλικό



ΚΑΜΑΡΕ
Χορόσ ςτθν Σιλο, ςτθ Νίςυρο και ςτθν Κω. Είναι χορόσ τθσ γαμιλιασ
διαδικαςίασ, ηευγαρωτόσ (άντρασ-γυναίκα) με πζραςμα κάτω από
καμάρα, που ςχθματίηουν τα ηευγάρια με τα χζρια τουσ ι κρατϊντασ
μαντίλια. Στθν Τιλο, οι καμάρεσ ςυςχετίηονται με τισ καντρίλιεσ και
χορεφονται ςτο γαμιλιο χορευτικό δρϊμενο του ψεφτικου γάμου,
όταν προςκλθκοφν από τουσ κουμπάρουσ να επιςκεφτοφν το
νιόπαντρο ηευγάρι και ςτθ ςυνζχεια χορεφουν, με το ηευγάρι να
οδθγεί το χορό. Στθ Νίςυρο, ςτο τζλοσ του χοροφ, μερικοί νεαροί
άρχιηαν τισ καρπαηιζσ ςτουσ άλλουσ κι ζτςι ςε μια εφκυμθ αναταραχι
τελείωνε ο χορόσ και οι κουμπάροι και οι ςυγγενείσ ςυνόδευαν το
αντρόγυνο ςτο ςπίτι του γάμου. Στθν Κω ο χορόσ ςιμερα χορεφεται
πολφ ςπάνια.
Σο τραγοφδι:

«Ρζρνα καμάρα ςαν περνάσ, πζρνα και ξαναπζρνα.
Ζλα θ ϊρα θ καλι κι ϊρα θ καλι να λάχει,
τ' ανδρόγυνο που γίνθκε να ηιςει να γεράςει.
Ζλα θ ϊρα θ καλι και θ ευλογθμζνθ,
τ' ανδρόγυνο που γίνθκε να ‘ναι ςτερεωμζνοι»

To ποιθματάκι του χοροφ:
Δεξί, αριςτερό, δεξί, αριςτερό…

https://www.youtube.com/watch?v=A0O-2RdG2ek


τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Μεγάλο Χωριό, Λιβάδια, Ζριςτοσ
(καταγωγι γαμπροφ και νφφθσ, τόποσ 
ςυνάντθςθσ)

• Οι δυο οικογζνειεσ: Μαγγαφάσ και 
Κάτρθσ (Διμαρχοι Τιλου 1945-1959)

• Ρροξενιό, παλιά βεντζτα, ζκιμα γάμου

• Τα επαγγζλματα των καλεςμζνων: 
μελιςςοκόμοι – κτθνοτρόφοι –
ψαράδεσ…

Ιςτορία: 

Βλ. ςυνθμ. υλικό



ΖΕΡΒΟΔΕΞΟ
Χορόσ ςτθν Κριτθ, κυρίωσ ςτα χωριά τθσ περιοχισ τθσ
Λεράπετρασ. Χορεφεται ςτα γλζντια, κυρίωσ όταν ζχει πζςει ο
τόνοσ τθσ ευκυμίασ ι ςτο τελείωμα του γλεντιοφ, διότι
δθμιουργεί πολφ κζφι, κακϊσ οι χορευτζσ είναι δυνατόν να
πζςουν ο ζνασ πάνω ςτον άλλο ι πάνω ςε μια ομάδα κεατϊν ι
και να βγουν ζξω από τθν αίκουςα.
Είναι μεικτόσ χορόσ με πιάςιμο των χεριϊν από τισ παλάμεσ και
τουσ αγκϊνεσ τεντωμζνουσ ι με λαβι του τεντωμζνου δεξιοφ
χεριοφ του πίςω χορευτι με το λυγιςμζνο αριςτερό χζρι του
μπροςτινοφ χορευτι ι με ςφνκετθ λαβι. Ρραγματοποιείται
αλλαγι μετϊπου όταν ακουςτεί ο οξφσ και διαπεραςτικόσ ιχοσ
τθσ λφρασ, που μοιάηει με ςτριγκλιά.

To ποιθματάκι του χοροφ:
Ρερπατθτά: δεξί, αριςτερό, δεξί, αριςτερό… με ζμφαςθ ςτο δεξί
και κλίςθ του ςϊματοσ ανάλογθ με το πόδι
Ριο πθδθχτά: Δεξί-δυο-τρία, αριςτερό-δυο-τρία (τριαράκια)

https://www.youtube.com/watch?v=FBsvEREE4EQ
https://www.youtube.com/watch?v=m-MuRyEOMs0
https://www.youtube.com/watch?v=m-MuRyEOMs0
https://www.youtube.com/watch?v=m-MuRyEOMs0


τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Λεράπετρα

• Γλζντι και πτϊςθ κεφιοφ

• Δυο τφποι λαβϊν

• Μετανάςτευςθ

• Σφνδεςθ των κινθτικϊν ςτοιχείων με 
ςφγχρονθ μουςικι

• Σφγκριςθ

Ιςτορία:

Βλ. ςυνθμ. υλικό



ΑΓΚΑΛΙΑΣΟ
Χορόσ από τθν περιοχι Λαςικίου τθσ Κριτθσ. Συνοδεφεται από το
τραγοφδι «Αγκαλιαςτό κα κάμουμε…». Είναι μεικτόσ κυκλικόσ χορόσ
με πλζξιμο χεριϊν και ξεπλζξιμο και με πιάςιμο χεριϊν από τισ
παλάμεσ και τεντωμζνουσ τουσ αγκϊνεσ ςτθν αρχι, ενϊ ςτθ ςυνζχεια,
μόλισ περάςει ο κάκε χορευτισ κάτω από τθν καμάρα, το αριςτερό
χζρι τοποκετείται πάνω από το δεξιό ϊμο και πιάνει το δεξί χζρι του
πίςω χορευτι. Πταν ολοκλθρωκεί το πλζξιμο, το αριςτερό χζρι
περνάει πάνω από το κεφάλι και τεντϊνει κάτω. Στο Λαςίκι, ςτθν
κεφαλι του χοροφ ιταν θ πλουμίςτρα, γυναίκα με πείρα ςτο χορό
αυτό, θ οποία πλοφμιηε κάκε χορευτι με ςτίχουσ για τα προτεριματα
και τα ελαττϊματά του. Κάκε ζνασ, αφοφ άκουγε τθ μαντινάδα του,
ζδινε το χζρι του ςτο μεκεπόμενο ςταυρωτά κι ζτςι πλεκόταν ο χορόσ.
Οι γυναίκεσ ζδιναν τα χζρια πάνω από τουσ ϊμουσ. Μετά τθν πλοκι
του χοροφ, κάκε χορευτισ απαντοφςε ςτθν πλουμίςτρα κι ζτςι
ξεπλεκόταν ο χορόσ. Στο Μεςελζρι του Λαςικίου μετά από το γλζντι κι
όταν μζνουν μόνο οι ςτενοί ςυγγενείσ (προσ αποφυγι παρεξθγιςεωσ)
χορεφουν ι περπατοφν τον αγκαλιαςτό όπωσ τον περιγράψαμε ςτθν
αρχι. Στθν επαρχία Μεραμβζλλου ο χορόσ Σιγανόσ καλείται
αγκαλιαςτόσ, γιατί οι χορευτζσ πλζκουν τα χζρια τουσ δια των ϊμων
και του αυχζνα.

https://www.youtube.com/watch?v=nhxRRdcVhy8


Σο τραγοφδι (ενδεικτικοί ςτίχοι):
Αγκαλιαςτό κα κάμουμε κι ζλα ν’ αγκαλιαςτοφμε
και βάςτα και ςτθ χζρα ςου ρόδο να μυριςτοφμε.
Σαν το διαμάντι κακαρό είναι το πρόςωπό ςου
κι αςτράφτει κάκε ςου ματιά μεσ ςτο χαμόγελό ςου.
Ροιοσ κρίνοσ ωραιότατοσ ςου’ δωςε τςι αςπράδεσ
και ποια μθλιά δροςομθλιά τςι ροδοκοκκινάδεσ.
Βαςιλικζ, που δεν μπορείσ χωρίσ νερό να ηιςεισ
όποιοσ ηθτιξει μυρωδιά να μθν του τθν ςτεριςεισ.
Τα μάτια ςου είναι λιόμαυρα και μζςα λιομαυρίηω
και μζςα ςτο λιομαφριςμα αγάπεσ κανακίηω...

To ποιθματάκι του χοροφ:
• Ρερπατθτά: δεξί, αριςτερό, δεξί, αριςτερό… με ζμφαςθ ςτο δεξί 

και κλίςθ του ςϊματοσ ανάλογθ με το πόδι
• Ριο πθδθχτά: Δεξί-δυο-τρία, αριςτερό-δυο-τρία (τριαράκια) 



τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Λεράπετρα

• Τρόποσ φλερτ

• Θ προςταςία τθσ «τιμισ» τθσ αδερφισ

• Μαντινάδεσ

• Κοινά ςτοιχεία μεταξφ διαφορετικϊν 
χορϊν (Θ καμάρα και ο βθματιςμόσ)

Ιςτορία:

Ο Μανωλιόσ προτείνει τον χορό ςτο

γλζντι για να πει μαντινάδεσ ςτθ οηίνθ.



ΑΝΣΑΝΙΙΟ/ΚΤΝΗΓΗΣΟ 

Χορόσ ςτθ Βόρεια Κράκθ με ρίηεσ από τθ Μεςιμβρια (παραλιακι
πόλθ ςτισ δυτικζσ ακτζσ τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ). Κατά μια παράδοςθ
ςυμβολίηει το «κυνθγθτό» των προςφφγων (διωγμόσ του 1906 από
τουσ Βοφλγαρουσ). Είναι μεικτόσ κυκλικόσ χορόσ, με λαβι των χεριϊν
από τισ παλάμεσ με τεντωμζνουσ τουσ αγκϊνεσ ςτο πιο γριγορο
μζροσ και με κίνθςθ των χεριϊν μπροσ-πίςω ι με τα χζρια λυγιςμζνα
ςτο πιο αργό μζροσ. Συναντάται και ςτθ Μελίκθ Θμακίασ και ςτον
Κίτρο Ριερίασ, όπου προςζφυγαν πρόςφυγεσ από τθ Βόρεια Κράκθ.

Σο ποιθματάκι του χοροφ:

• Α’ μζροσ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, γυρνάω, χοπ
Ρίςω,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, γυρνάω, χοπ

• Β’ μζροσ: 1,2,3,χοπ ι κλοτςάω. Εναλλακτικά: δεξί,2,3,χοπ-
αριςτερό,2,3,χοπ

https://www.youtube.com/watch?v=X_FQXea36vY?%22%60


τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Ονομαςία του χοροφ

• Δυο διαφορετικά κινθτικά μοτίβα

• Θ εξουςία των ενθλίκων

• Οι ρίηεσ χορϊν των νεότερων χρόνων 
ςτον παραδοςιακό χορό

• Αρκετι φανταςία

Ιςτορία:

Βλ. ςυνθμ. υλικό



http://blogs.sch.gr/5gymevos/files/2015/05/Anatol.pdf

http://blogs.sch.gr/5gymevos/files/2015/05/Anatol.pdf


ΚΑΒΑΚΛΙ

ΜΕΣΘΜΒΛΑ

KABAKLH.pdf


ΚΑΣΡΙΝΟ ι ΤΡΣΟ

Χορόσ ςτθ Βόρεια Κράκθ με ρίηεσ από το Καβακλί. Λζγεται και
Ανδριανουπολίτικοσ, επειδι θ Ανδριανοφπολθ λεγόταν Κάςτρο. Στο
Μοναςτιρι λζγεται Κοκκονίτικοσ και ςε όλθ τθ Κράκθ ςιμερα τον
ςυναντοφμε ςαν Συρτό. Ο χορόσ Κοκονίτικοσ, που χορεφεται ςτα
Τρίκαλα Θμακίασ και που πιρε το όνομά του από τθ λζξθ κοκκόνα
(παντρεμζνθ γυναίκα) επειδι χορευόταν μόνο από γυναίκεσ
(παλιότερα λζγεται ότι ιταν μεικτόσ), ο χορόσ Ραλικαρίςιοσ από το
Ρολφκαςτρο, που χορεφεται μόνο από παλικάρια (άντρεσ) κι ο χορόσ
Μπαμπαΐτικοσ, μεικτόσ χορόσ από το Βαφειοχϊρι του Κιλκίσ ζχουν τα
ίδια βιματα με τον Καςτρινό τθσ Κράκθσ (ςτισ περιοχζσ αυτζσ ηουν
πρόςφυγεσ από τθ Βόρεια Κράκθ) αλλά διαφζρουν ςτο φφοσ (ςτυλ).
Είναι μεικτόσ κυκλικόσ χορόσ, με λαβι των χεριϊν από τισ παλάμεσ με
τεντωμζνουσ τουσ αγκϊνεσ και με κίνθςθ των χεριϊν μπροσ-πίςω και
ςτθ ςυνζχεια λυγιςμζνουσ (μεςαία λαβι).

To ποιθματάκι του χοροφ:
1,2,3,4, κζντρο, πατάω, πίςω, πατάω ι
1,2,3,4, πατάω, μφτθ, πίςω, μφτθ ι
Αντί του 1,2,3,4 μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το δεξί, αριςτερό,
δεξί, αριςτερό και το τριαράκι - τριαράκι

https://www.youtube.com/watch?v=zGVBcXRlaDM


τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Διωγμόσ – Ξεριηωμόσ – Ρρόςφυγεσ

• Μαχαλάδεσ του Καβακλί: Αϊ-Λιασ, Αγ. 
Γεϊργιοσ, τθσ Ραναγιάσ 

• Αςχολίεσ κατοίκων του Καβακλί: 
γεωργία, αμπελουργία, 
καπνοκαλλιζργεια, εμπόριο, εξόρυξθ 
μαρμάρου…

Ιςτορία:

Οι οικογζνειεσ προςφφγων ςε 
μπουλοφκια: 4 χμ. προχωροφν ι 2 
ςζρνονται, ςταματοφν, τρϊνε, πζφτουν, 
κοιμοφνται



ΧΡΩΜΑΣΙΣΑ/ΠΑΡΔΑΛΑ ΣΟΤΡΑΠΙΑ

Χορόσ που ςυναντάται ςτθ Μακεδονία από τθ Φλϊρινα μζχρι τθ Δράμα. Ραρόλο
που ςιμερα χορεφεται με οργανικι μουςικι πιρε το όνομά του από το
ςυνοδευτικό τραγοφδι, που λεγόταν «Σζρανι ι ΣάριανιΤςουράπ» (Ραρδαλά
Τςουράπια). Ρολλοί χοροί τθσ Μακεδονίασ, ενϊ κάποτε ςυνοδεφονταν από
τραγοφδια, ςτθν πορεία ζμειναν μόνο με τθν οργανικι μελωδία, λόγω των
ςχετικϊν με τθ γλϊςςα απαγορεφςεων. Στθν Αγριανι Σερρϊν, οι κάτοικοι του
χωριοφ όταν χορεφανε ζβγαηαν τα παποφτςια κι ζμεναν με τισ κάλτςεσ. Στον
Ρρομαχϊνα θ ονομαςία του χοροφ λζγεται ότι οφείλεται ςτα πολφχρωμα
τςουράπια, που φοροφςαν οι Ρρομαχιϊτεσ ωσ βαςικό εξάρτθμα τθσ φορεςιάσ
τουσ. Οι χοροί «Κοδϊρα καλό κορίτςι» από τον Ξθρότοπο Σερρϊν και «Καμπάνα
μωρζ Μιτρο» από τον Ξθρότοπο και τθν Ορεινι Σερρϊν είναι ςυγγενικζσ φόρμεσ
του χοροφ Τςουράπια.
Είναι κυκλικόσ χορόσ, που χορευόταν παλιότερα με τουσ άνδρεσ μπροςτά και τισ
γυναίκεσ να ακολουκοφν ι ςε ξεχωριςτό κφκλο, ενϊ ςιμερα είναι μεικτόσ, με
λαβι των χεριϊν από τισ παλάμεσ και με τουσ αγκϊνεσ τεντωμζνουσ (ςε
ελάχιςτεσ περιοχζσ χορεφεται με λυγιςμζνουσ αγκϊνεσ).

To ποιθματάκι του χοροφ:
• 1,2,3,χοπ-κάτω,5,6, άνοιγμα - κλείςιμο (ι αντί για τουσ αρικμοφσ = δεξί, 

αριςτερό…)
• 1,2, άνοιγμα - κλείςιμο (ι αντί για τουσ αρικμοφσ = αριςτερό, δεξί…)
Στο «κλείςιμο» το ςϊμα ςτρζφεται προσ τθν αντίκετθ φορά.

https://www.youtube.com/watch?v=LqeOcAq45mk


τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Πνομα χοροφ

• Ευρφτεροσ χϊροσ καταγωγισ χοροφ

• Θ διαςκζδαςθ τότε και τϊρα

• Κζςθ του άντρα και τθσ γυναίκασ

Ιςτορία:

Ο Τςουράπασ και θ Ραρδάλω: ζτρεχαν, 
χοροπθδοφςαν, ζπαιηαν, 
κρυφομιλοφςαν, ροβολοφςαν, 
ςταματοφςαν.



ΚΑΓΚΕΛΕΤΣΟ/ΓΑΓΚΙΛΕΤΣΟ/ΒΕΡΓΟΛΤΓΙΣΗ

Χορόσ από τθν Λεριςςό Χαλκιδικισ. Ο Καγκελευτόσ ςυνδζεται με
ζνα ιςτορικό γεγονόσ (βλ. ιςτορία του χοροφ). Είναι μεικτόσ
χορόσ, με λαβι των χεριϊν αγκαηζ με το δεξί το χζρι του πίςω να
πιάνει το αριςτερό λυγιςμζνο ςτον αγκϊνα και φερμζνο
ελεφκερα ςτο φψοσ τθσ μζςθσ χζρι του μπροςτινοφ. Το χορό τον
αρχίηουν οι γεροντότεροι και ςιγά-ςιγά μπαίνουν οι νεότεροι
ςτον κφκλο, ςχθματίηοντασ το ςχιμα του ςαλιγκαριοφ. Οι δυο
κορυφαίοι του χοροφ υψϊνουν τα χζρια και με ζνα μαντίλι
ςχθματίηουν αψίδα, κάτω από τθν οποία περνοφν οι υπόλοιποι
χορευτζσ τραγουδϊντασ.

To ποιθματάκι του χοροφ:
Αριςτερό/δεξί, αριςτερό, δεξί, κφκλοσ-φτζρνα
Στθ «φτζρνα» το ςϊμα και το κεφάλι ςτρζφονται προσ το κζντρο
του κφκλου.

https://www.youtube.com/watch?v=B0_9VCRATNE


Οι ςτίχοι του τραγουδιοφ:

N’ ακοφσ ιςφ προυτουςυρτι
κ’ ιςφ προυτουκαγκιλευτι,
για βιργουλφγα του χουρό,
για βιργουκαγκιλζψι τουν.

Για βιργουκαγκιλζψι τουν
να διω ψθλζσ, να διω λιγνζσ,
να διω τθν κόρθ π’ αγαπϊ,

του ποιοσ κρατεί του χζρι τθσ,
του ποιοσ τθν αρραβϊνα τθσ.

Ζνασ εχκρόσ μου γείτονασ
ασ του κρατεί κι ασ χαίριτι,
ωσ τθν αϊπάνου Κυριακι,

ϊςπου ν’ αρραβουνιάςουμι
κι φςτιρα να βλουγιςουμι.



1θ εκδοχι ιςτορίασ
• Το 1821 οι Τοφρκοι κατζςτρεψαν και πυρπόλθςαν τθν πόλθ, που είχε εξεγερκεί

εναντίον τουσ.
• Τα γυναικόπαιδα πρόλαβαν πριν από τθν καταςτροφι να φφγουν και να βρουν

καταφφγιο ςτο Άγιο Προσ (πρϊτθ φορά που επιτράπθκε θ είςοδοσ ςε
γυναίκεσ).

• Μετά από 7-8 μινεσ επιλκε ςυμφωνία με τουσ Τοφρκουσ, οι οποίοι δζχτθκαν
τθν επιςτροφι των γυναικόπαιδων, χωρίσ να τα πειράξουν, αλλά τα
ανάγκαςαν, ςε ζνδειξθ υποταγισ, να περάςουν κάτω από δυο διαςταυρωμζνα
ςπακιά (ςαν αψίδα).

• Ο Γιάννθσ και άλλοι 400 κάτοικοι αντζδραςαν και οι Τοφρκοι τουσ ζςφαξαν
μπροςτά ςτο πλικοσ.

2θ εκδοχι ιςτορίασ
• Εξαιτίασ τθσ προςπάκειασ των κατοίκων τθσ Λεριςςοφ να επαναςτατιςουν, οι

Τοφρκοι τουσ μετζφεραν όλουσ ςτθν τοποκεςία «Μαφρο Αλϊνι».
• Τουσ ζβαλαν να ςχθματίςουν μια αλυςίδα χοροφ και αποκεφάλιςαν πάνω από

400 άτομα.
• Από τότε τθν τρίτθ θμζρα του Ράςχα οι κάτοικοι μεταβαίνουν ςτο «Μαφρο

Αλϊνι», τθν τοποκεςία όπου ζγινε θ ςφαγι και χορεφουν τον Καγκελευτό.



ΜΠΑΖΑΡΓΚΑΝΑ/ΜΠΑΖΑΡΚΑΝA/ΜΠΑΖΑΡΓΑΝΑ

Χορόσ Φυςοφνι περιοχισ Ηαγορίου. Το όνομα Φυςοφνι το πιρε από
κάποιον αζρα που φυςοφςε ςτθν περιοχι τθσ Ρρζβεηασ ι από τθν
ταχφτθτα γενικά του ανζμου, κακϊσ είναι πολφ πιο «γριγοροσ» χορόσ
ςυγκριτικά με άλλουσ Θπειρϊτικουσ, ενϊ το όνομα Μπαηαργκάνα από
το ομϊνυμο τραγοφδι. Θ μουςικι του είναι πολφ χαρακτθριςτικι και
κεωρείται από τισ πιο ωραίεσ μελωδίεσ των ελλθνικϊν παραδοςιακϊν
χορϊν.
Είναι κυκλικόσ χορόσ που χορεφονταν κυρίωσ από γυναίκεσ, ενϊ
ςιμερα χορεφεται μεικτά, με τα χζρια ςτθ μεςαία λαβι (από τισ
παλάμεσ και λυγιςμζνουσ τουσ αγκϊνεσ).

To ποιθματάκι του χοροφ:
Ράω μπροςτά και χοπ ι ςθκϊνω 
πίςω, πίςω, γυρίηω, χοπ
δεξί, χοπ, αριςτερό, χοπ, δεξί, χοπ, αριςτερό, χοπ

https://www.youtube.com/watch?v=My7_nZe_nM0
https://www.youtube.com/watch?v=My7_nZe_nM0
https://www.youtube.com/watch?v=My7_nZe_nM0
https://www.youtube.com/watch?v=My7_nZe_nM0
https://www.youtube.com/watch?v=My7_nZe_nM0


Οι ςτίχοι του τραγουδιοφ:

Αχ να ςκάςεισ Μπαηαργάνα, Μπαηαργάνα,
εγϊ ειμ’ αςίκθσ ςου αμάν αμάν,

που ‘ρχομαι κάκε βράδυ κάκε βράδυ
ζξω απ’ το ςπίτι ςου.

Αχ εςφ είς’ αρχοντοποφ-αρχοντοποφλα
κι εγω ςκλαβάκι ςου αμάν αμάν,

πάρε με να ςου ςτρϊνω Μπαηαρκάνα
το κρεβατάκι ςου.

Αχ χζρι να μθν απλϊ-να μθν απλϊςεισ
ςτο φουςτανάκι μου αμάν αμάν,

γιατί ειμ’ αρχοντοποφ-αρχοντοποφλα
βαρφ το τηάκι μου.

Ωρζ εςφ εις’ αρχοντοποφ-αρχοντοποφλα,
κι εγω φτωχό παιδί αμάν αμάν,
εγϊ κα ςε φιλι-κα ςε φιλιςω

κι ασ μπω ςτθ φυλακι.

Εςφ κι αν δεν με κε-κι αν δεν με κζλεισ
εγϊ παντρεφομαι αμάν αμάν,

και παίρνω μαφρα μάτια, μαφρα φρφδια
παίηω και χαίρομαι.



τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Θ ιςτορία, που εμπερικλείει το 
τραγοφδι

• Ομοικοκαταλθξία ςτίχων δθμοτικϊν 
τραγουδιϊν

• Ο ερωτικόσ καθμόσ, που εκφράηεται 
μζςα από το δθμοτικό τραγοφδι

Ιςτορία:
Μεταφορά τραγουδιοφ ςε τετράςτιχα. Τα
παιδιά ςε μια ευκεία γραμμι απζναντι
από το αρχοντικό, παριςτάνοντασ τον
ερωτευμζνο νζο. Βιματα μπροςτά:
«Μπαηαργάνα, ςϋαγαπϊ». Βιματα προσ
τα πίςω: «Μθ με διϊχνεισ τον φτωχό».
Βιματα επί τόπου: «Τι να κάνω, πεσ μου,
εγϊ; Ρϊσ μπορϊ να ςϋ αρνθκϊ;».



ΤΡΣΟ ΓΙΟΤΡΓΙΑ (ΣΑ ΠΑΛΙΟΤΡΙΑ) 

Χορόσ ςτθ Κεςςαλία κυρίωσ ςτθν περιοχι του
Τυρνάβου, που πιρε το όνομά του από το ομϊνυμο
τραγοφδι. Είναι μεικτόσ κυκλικόσ χορόσ με τα χζρια
πιαςμζνα από τισ παλάμεσ ςτθ μεςαία λαβι, αλλά
ςυναντάται και ωσ χορόσ αντικριςτϊν ηευγϊν.
Χορεφεται και με τα βιματα του ςυρτοφ.

To ποιθματάκι του χοροφ:

Δεξί/πίςω και αριςτερό/δεξί, αριςτερό

https://www.youtube.com/watch?v=qKzfdsqKuYs


:

Οι ςτίχοι του τραγουδιοφ

Άιντε κζλθςα, να κάνω γιοφργια,
ωρζ ςτθν ποδιά ςου τθν καινοφρια.

Γιοφργια, γιοφργια, γιοφργια ςτα παλιοφρια,
γιοφργια, καλζ γιοφργια, αγάπθ μου καινοφρια.

Άιντε κζλθςα, για να περάςω,
ωρζ απ' τθ γειτονιά ςου να ςε ςκάςω.

Γιοφργια, γιοφργια, γιοφργια ςτα παλιοφρια,
γιοφργια, πω πω γιοφργια, ςτα βλάχικα ταμποφρια.

Άιντε απ' τθ γει-, τονιά ς' διαβαίνω,
τράβα τθν κουρτίνα ςου, δε ςε καταλαβαίνω.

Γιοφργια, γιοφργια, γιοφργια ςτα παλιοφρια,
γιοφργια, καλζ γιοφργια, αγάπθ μου καινοφρια.



Άντε κα ορμιςω και κα ςε πιάςω
άι, ασ με δικάςουνε κι όλα ασ τα χάςω.

Γιοφργια, γιοφργια, γιοφργια ςτα παλιοφρια,

γιοφρια, γιοφργια, ςτθν ποδιά ςου τθν καινοφρια

Μοιάηεισ ςαν τον ιλιο και ςαν το φεγγάρι
λάμπει θ ομορφάδα ςου ςαν μαργαριτάρι

Γιοφργια, γιοφργια, γιοφργια ςτα παλιοφρια,

γιοφρια, γιοφργια, ςτον ταμπλά με τα κουλοφρια

Άιντε με τθ μια, και με τθν άλλθ,
ωρζ μου 'ρκε ηάλθ ςτο κεφάλι.

Ώπαλα, ϊπαλα, μου 'ςπαςεσ τα κόκκαλα,
ϊπαλα, ϊπαλα, με ξφλα και με ρόπαλα.



τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Θ ιςτορία, που εμπερικλείει το τραγοφδι

• Σθμαςία λαϊκοφ επιφωνιματοσ 

• Ο ερωτικόσ καθμόσ και ο τρόποσ, που 
αυτόσ εκφράηεται μζςα από το δθμοτικό 
τραγοφδι και τον χορό, ςε ςφγκριςθ με 
τον τρόπο, που εκφράηεται ςε άλλεσ 
περιοχζσ (π.χ. ςτθ γειτονικι Ιπειρο)

Ιςτορία:

Σφγκριςθ με Μπαηαργάνα (Θπειρϊτθσ νζοσ,

Κεςςαλόσ νζοσ)



ΠΗΛΙΟΡΕΙΣΙΚΟ

Χορόσ ςτθ Κεςςαλία με ρίηεσ από τθν περιοχι του Ρθλίου. Κατά μία
παράδοςθ, ο χορόσ αναπαριςτά τθν καταδίωξθ των Νθρθίδων από
τον Αυγερινό κι αυτζσ κατά διαςτιματα γυρίηουν πίςω το κεφάλι, για
να δουν εάν πράγματι καταδιϊκονται. Είναι κυκλικόσ χορόσ με
κουλοφριαςμα και ξεκουλοφριαςμα, που χορεφονταν κυρίωσ από
γυναίκεσ αλλά απαντάται και ωσ μεικτόσ χορόσ, με λαβι από τισ
παλάμεσ και τουσ αγκϊνεσ τεντωμζνουσ.

To ποιθματάκι του χοροφ:
Δεξί – δυο-τρία (ι τριαράκι), αριςτερό – δυο-τρία, κζντρο – δφο-τρία,
πίςω (ι πατάω), πθδάω (ι κουτςό)

https://www.youtube.com/watch?v=0-Xj5PSifuE


τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Θ παράδοςθ πίςω από τον χορό

• Στοιχεία μυκολογίασ: 

Μφκοσ «Θ Ροφλια κι ο Αυγερινόσ» 
Νθρθίδεσ – 50 κόρεσ του Νθρζα και 
τθσ Ωκεανίδασ Δωρίδασ, εγγονζσ 
του Ωκεανοφ

• Ραραλλαγζσ μφκων - Δθμιουργικι 
γραφι

Ιςτορία:

Ο ίδιοσ ο μφκοσ



ΚΑΜΑΡΑ - ΚΑΜΑΡΑΧΣΗ

Χορόσ ςτθ Σκιάκο και ςτθν Εφβοια, που ςυνοδεφεται από το τραγοφδι
«Σαράντα πζντε μάςτοροι…» ςτθ Σκιάκο και «Τθσ Άρτασ το γεφφρι» ςτθν
Εφβοια. Είναι κατά βάςθ γυναικείοσ χορόσ με ςταυρωτι λαβι των χεριϊν ςτθ
Σκιάκο κι αγκαηζ ςτθν Εφβοια. Χορευόταν φςτερα από τθ Δεφτερθ Ανάςταςθ
και ςτθ γιορτι του Αγ.Γεωργίου ςτθ Σκιάκο από γυναίκεσ, με ζναν ιδιαίτερο
τρόπο ςφμπλεξθσ των χεριϊν, ςχθματίηοντασ μια ςφιχτά δεμζνθ αλυςίδα.
Κατά το διάςτθμα που θ πόλθ είχε μεταφερκεί ςτο Κάςτρο, χορευόταν ςτθν
ταράτςα του κάςτρου, ενϊ όταν εγκαταςτάκθκαν ξανά ςτθ νζα πόλθ τον
χόρευαν ςτα αλϊνια και αργότερα ςτθν Αγ.Τριάδα. Στθν Εφβοια χορευόταν
τθ δεφτερθ μζρα τθσ Λαμπρισ, με τθ ςυμμετοχι όλου του χωριοφ και με
τραγοφδι ςε αντιφωνία (ζνασ τραγουδοφςε μια ςτροφι κι οι άλλοι
επαναλάμβαναν) και κρατοφςε μζχρι το βράδυ. Στθν Χαλκιδικι χορεφεται
και ωσ Καγκελευτόσ με διαφορετικοφσ ςτίχουσ

To ποιθματάκι του χοροφ:
1ο μζροσ: Δεξί-δυο-τρία (ι τριαράκι), αριςτερό-δυο-τρία (το πάνω μζροσ του
κορμοφ γζρνει αντίκετα από το πόδι που προβάλλεται, δθλ. δεξί πόδι –
ελαφριά κάμψθ του κορμοφ προσ τα αριςτερά κι αντίςτροφα)
2ο μζροσ: Δεξί-κουτςό, αριςτερό–κουτςό

https://www.youtube.com/watch?v=-1H17CHSnkY
https://www.youtube.com/watch?v=AdEiSA4EHg0


Οι ςτίχοι του τραγουδιοφ

Σαράντα πζ… ςαράντα πζντε μάςτοροι κι εξιντα μακθτάδεσ,
ζλα, πουλί μου, ζλα, μοςχοκάρφια και κανζλλα.

Καμάρα χτί… καμάρα χτίηουν ςτο γιαλό, καμάρα δεν ςτεριϊνει,
ζλα, πουλί μου, ζλα, μοςχοκάρφια και κανζλλα.

Ολθμερί… ολθμερίτςα χτίηανε κι αποβραδίσ χαλνοφςε,
ζλα, πουλί μου, ζλα, μοςχοκάρφια και κανζλλα.

Ρουλάκι πι… πουλάκι πιγε κι ζκατςε δεξά ‘πό τθν καμάρα,
ζλα, πουλί μου, ζλα, μοςχοκάρφια και κανζλλα.

Δε κελαθδοφ… δε κελαθδοφςε ςαν πουλί ανκρϊπινα μιλάει,
ζλα, πουλί μου, ζλα, μοςχοκάρφια και κανζλλα.

Σα δε ςτοιχειϊ… 
ςα δε ςτοιχειϊςεισ άνκρωπο, καμάρα δεν ςτεριϊνει,

ζλα, πουλί μου, ζλα, μοςχοκάρφια και κανζλλα.



τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Θ ιςτορία, που εμπερικλείει το 
τραγοφδι

• Ο ζμμετροσ ςτίχοσ

• Ραραλλαγζσ δθμοτικϊν τραγουδιϊν 
και χορϊν (13:45)

Ιςτορία:

Το περιεχόμενο του τραγουδιοφ

https://www.youtube.com/watch?v=E1bQ0e6kp20
https://www.youtube.com/watch?v=E1bQ0e6kp20


ΚΑΓΚΕΛΙ/ΚΑΓΓΕΛΙ

Χορόσ τθσ Ανατολικισ οφμελθσ με ρίηεσ αρβανίτικεσ.
Χορευόταν ανάλογα με τθν περίςταςθ από άντρεσ και γυναίκεσ
ι μόνο από άντρεσ (Βλάχοι και τςελιγγάδεσ). Τα Καγγζλια των
Αρβανιτϊν είναι δυο ειδϊν, το μικρό και το μεγάλο. Το μικρό
χορευόταν με τθν αγγελία των αρραβϊνων ςε κφκλο χωρίσ να
πιάνονται οι χορευτζσ από το χζρι, ενϊ το μεγάλο χορευόταν με
τθν αναγγελία του γάμου και τισ γυναίκεσ αντικριςτά με τουσ
άντρεσ, κρατϊντασ ςτα δυο τουσ χζρια ζνα διακοςμθτικό μαντίλι
(Καλαμάτα) ςτο φψοσ του κεφαλιοφ και λίγο πιο πάνω.

To ποιθματάκι του χοροφ:
• Στον κφκλο: Δεξί/πίςω-και/αριςτερό/δεξί-αριςτερό/πατάω-

ςταυρϊνω (πίςω)/ανοίγω-ςταυρϊνω (πίςω)
• Αντικριςτά: Δεξί/πατάω και/αριςτερό/πατάω και

ι αριςτερό/δεξί, αριςτερό/δεξί/αριςτερό, δεξί

https://www.youtube.com/watch?v=c80ySiH-KDQ


τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Στοιχεία από τθν καταγωγι του 
χοροφ 

• Συγκριτικά ςτοιχεία αρραβϊνασ 
και γάμου

Ιςτορία:

Εναλλάξ αρραβϊνασ και γάμοσ.

Σφγκριςθ.



ΚΑΜΑΚΑΚΙ

Χορόσ από τθ Σαλαμίνα. Ριρε το όνομά του από το ομϊνυμο
τραγοφδι. Χορεφεται ςε όλεσ τισ περιςτάςεισ. Είναι μεικτόσ κυκλικόσ
χορόσ (ανικει ςτθν κατθγορία των ςταυρωτϊν χορϊν ςτα τρία) με
λαβι από τισ παλάμεσ και τα χζρια ςταυρωμζνα χιαςτί. Συνικωσ
τραγουδιζται ταυτόχρονα από τουσ χορευτζσ αντιφωνικά (ζνασ λζει
τον πρϊτο ςτίχο και οι υπόλοιποι επαναλαμβάνουν).

To ποιθματάκι του χοροφ:

Δεξί, αριςτερό, δεξί, μφτθ, πατάω, μφτθ ι

δεξί, αριςτερό, δεξί, τεντϊνω, πατάω, τεντϊνω

https://www.youtube.com/watch?v=hyJUeIWRkB4


Οι ςτίχοι του τραγουδιοφ

Ραίρνω το καμακάκι μου και πάω ςτο βαρκάκι μου,
ωχ και πά... ωχ και πάω να ψαρζψω, μαφρα μά... μαφρα μάτια να διαλζξω.

Και με τθν πρϊτθ καμακιά, ζλα Χριςτζ και Ραναγιά,
ωχ και πιά... ωχ και πιάνω ζνα ψαράκι, τφχθ μου τφχθ μου να ‘ταν λαυράκι.

Και ςχίηω τθν κοιλίτςα του, καθμό που ‘χει θ καρδίτςα του,
ωχ και βρί... ωχ και βρίςκω τρεισ ςαρδζλεσ, τρεισ μελα... τρεισ μελαχρινζσ κοπζλεσ.

Θ μια ιταν του Γαλατά, βαςτά το νου τθσ δυνατά,
ωχ κι θ ά... ωχ κι θ άλλθ του Μποχϊρθ, του Χατηθ... του Χατηθκυργιάννθ θ κόρθ.

Θ Τρίτθ, θ μικρότερθ κι απ’ όλεσ ωραιότερθ,
ιτανε ιτανε από τθν Ράρο, ποιον να ςτεί... ποιον να ςτείλω να τθν πάρω.

Να ςτείλω μιλο κειάηεται (κα κάνει μάγια) κι θ κόρθ αρακιάηεται,
ωχ να ςτεί... ωχ να ςτείλω, παλικάρι μα φοβά... μα φοβάμαι μθν τθν πάρει.

Ραίρνω το δρόμο το ςτρατί, τρζχουν τα μάτια μου βροχι,
το ςτρατί, το ςτρατί το μονοπάτι, βάςανα βάςανα που ‘χει θ αγάπθ.



τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Θ ιςτορία του τραγουδιοφ 

• Ραρομοιϊςεισ

• Τοπικά ζκιμα

• Λαϊκζσ εκφράςεισ

Ιςτορία:

Δραματοποίθςθ του τραγουδιοφ.



ΑΝΑΗΚΩΣΟ/ΑΝΑΚΟΤΜΠΩΣΟ

Χορόσ από τθν Μεςςθνία που χορεφεται ςυνικωσ με τα τραγοφδια «Απ' τθ
χϊρα κατεβαίνω» και «Απόψε πίνει αφζντθσ μου». Ρροζρχεται κυρίωσ από
τθν περιοχι τθσ Τςακωνιάσ και χορεφτθκε ςτθν κάτω Μεςςθνία από
Τςάκωνεσ που εγκαταςτάκθκαν ςτθν περιοχι μετά τθν καταςτροφι που
προκάλεςαν οι ορδζσ του Λμπραιμ ςτα χωριά τθσ καταγωγισ τουσ ςτθν
προζλαςι τουσ προσ το κζντρο του Μοριά και ςτθν προςπάκεια κατάπνιξθσ
τθσ επανάςταςθσ. Ο χορόσ ονομαηόταν «αναςθκωτόσ» επειδι τα πόδια ςτα
ςταυρϊματα δεν ακουμποφν ςτο ζδαφοσ αλλά βρίςκονται ςε άρςθ,
αναςθκϊνονται ι και «αναςκουμπωτόσ» κατά άλλθ εκδοχι γιατί για να τον
χορζψουν οι γυναίκεσ αναςκοφμπωναν τα μακριά τουσ τα φουςτάνια.

Είναι μεικτόσ κυκλικόσ χορόσ (ςυνικωσ οι άντρεσ μπροςτά και οι γυναίκεσ
ακολουκοφν ι χορεφουν ςε ξεχωριςτό κφκλο), ςτα τρία με πιάςιμο από τουσ
ϊμουσ, ςτο πρϊτο του μζροσ περπατθτό και ςτο δεφτερο πθδθχτό.

To ποιθματάκι του χοροφ είναι:

1ο μζροσ: Ρερ/πατάω και ςθκϊνω ι χοπ, πατάω, ςθκϊνω ι χοπ

2ο μζροσ: Δεξί, χοπ-κάτω,πατάω, ςθκϊνω ι χοπ, πατάω, ςθκϊνω ι χοπ

https://www.youtube.com/watch?v=rkMEaYTpEss


Οι ςτίχοι του τραγουδιοφ

Απόψε πίνει αφζντθσ μου,  χάνουμ’, αγάπθ μ’ χάνουμαι.

Χαμάιδω θ πζρδικά μου, μαηί με τθν κυρά μου.

Φανοφν και μζνα κεραςτι, χάνουμ’, αγάπθ μ’ χάνουμαι.

Χαμάιδω θ πζρδικά μου, να τουσ κερνϊ να πίνουν.

Κι απ’ τα πολλά κεράςματα, χάνουμ’, αγάπθ μ’ χάνουμαι.

Χαμάιδω θ πζρδικά μου, κι απ’ τα πολλά ποτιρια

Κι απ’ τα πολλά κεράςματα, χάνουμ’, αγάπθ μ’ χάνουμαι.

Χαμάιδω θ πζρδικά μου, κι απ’ τα πολλά ποτιρια

με ςφάλαρε το χζρι μου, χάνουμ’, αγάπθ μ’ χάνουμαι.

Χαμάιδω θ πζρδικά μου, κι ζπες’ ζνα ποτιρι.

Μα θδζ ςε πζτρα βάρεςε, χάνουμ’, αγάπθ μ’ χάνουμαι.

Χαμάιδω θ πζρδικά μου, μα θδζ ςε καλντερίμι.

Μον’ ςτθσ κυράσ μου τθν ποδιά, χάνουμ’, αγάπθ μ’ χάνουμαι.

Χαμάιδω θ πζρδικά μου, ζπεςε και ςυντρίφτει.



τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Τόποσ καταγωγισ του χοροφ

• Το περιεχόμενο του τραγουδιοφ 

• Ραιδικι εργαςία

• Λαμβικόσ οχταςφλλαβοσ

Ιςτορία:

Δραματοποίθςθ τραγουδιοφ και

ςυνζχιςθ αυτοφ.



Ραράδειγμα ςυνζχειασ του τραγουδιοφ:

Ετςίριξε θ κυρά μου, χάνουμ’, αγάπθ μ’, χάνουμαι.

Χαμάιδω θ πζρδικά μου, με μάλως’ ο αφζντθσ.

Με διϊξαν, δε με πλιρωςαν, χάνουμ’, αγάπθ μ’, χάνουμαι.

Χαμάιδω θ πζρδικά μου, ζχαςα τθ δουλειά μου.

Το χζρι μου δε γιάνεται, χάνουμ’, αγάπθ μ’, χάνουμαι.

Χαμάιδω θ πζρδικά μου, πονεί και θ καρδιά μου.

Ράει τϊρα θ ηωι μου, χάνουμ’, αγάπθ μ’, χάνουμαι.

Χαμάιδω θ πζρδικά μου, κανείσ δε κα με κζλει.

Μθν κλαισ, αρχόντιςςά μου, χάνουμ’, αγάπθ μ’, χάνουμαι.

Χαμάιδω θ πζρδικά μου, αναςκουμπϊςου κι ζλα.

Και γίνε θ κυρά μου, χάνουμ’, αγάπθ μ’, χάνουμαι.

Χαμάιδω θ πζρδικά μου, και ό,τι κεσ κα γίνει.



ΑΓΕΡΑΝΟ
Χορόσ ςτθν Ράρο. Χορευόταν τισ Απόκριεσ, όπωσ ςτθν αρχαιότθτα, γφρω από το
βωμό για τον όμορφο κεό Απόλλωνα, ςτθ Διλο, από νζουσ και νζεσ με ζναν αρχθγό,
που τραγουδοφςε χωρίσ μουςικι υπόκρουςθ και το ςφνολο των χορευτϊν
επαναλάμβανε. Κατάγεται από τον αρχαίο χορό «Γζρανο», ζναν από τουσ
αρχαιότερουσ χοροφσ των Ελλινων. Σφμφωνα με τον Ρλοφταρχο, όταν ο Κθςζασ
ςκότωςε τον Μινϊταυρο, κακϊσ γφριηε από τθν Κριτθ με τθν Αριάδνθ, ςταμάτθςε
ςτθ Διλο κι αφιζρωςε εκεί το άγαλμα, τθν Αφροδίτθ, που είχε φζρει μαηί του από τθν
Κριτθ. Ο Κθςζασ αγκάλιαςε τα παλικάρια, που είχε ςϊςει από τον Μινϊταυρο, και
χόρεψε μαηί τουσ το «Γζρανο». Ο χορόσ, που χορεφτθκε γφρω από το βωμό με τα
κακαγιαςμζνα κζρατα, ιταν μια μίμθςθ με τα γυρίςματα και τισ ςτροφζσ ςτο
Λαβφρινκο κι ακολουκοφςε ζνα δφςκολο και περιπλεγμζνο ρυκμό. Χορευόταν από
χορευτζσ που ζμπαιναν ςε μια ςειρά, μ' ζναν «αρχθγό» ςτθν άκρθ ςε κάκε ςειρά,
όπωσ τα πουλιά, οι γερανοί, όταν πετάνε. Θ λζξθ όμωσ «Αγζρανοσ» (ςτθν Ιπειρο
ονομάηεται "γεράνι" και ςτον Ρόντο "αερανόσ" ι "αζρανοσ"), δεν ζχει καμιά ςχζςθ με
το πουλί γερανόσ. Ρροζρχεται από τθ ρίηα «γερ», που ςθμαίνει ςτρζφομαι γφρω από
ζνα κζντρο, κουλουριάηομαι.

To ποιθματάκι του χοροφ:
Δεξί, αριςτερό, δεξί, μφτθ, πατάω, μφτθ ι
Δεξί, αριςτερό, δεξί, χοπ, πατάω, χοπ
Στο δεφτερο μζροσ απλά χτυπάμε/πθδάμε λίγο το/ςτο δεφτερο δεξί.

https://www.youtube.com/watch?v=eGaP8Lj9q5Q


Οι ςτίχοι ενδεικτικοφ τραγουδιοφ

Ροιο είναι το αθδόνι που λαλεί ςτθν πζρα πραςινάδα
και λζει τα λογάκια του με τόςθ νοςτιμάδα.

Αμυγδαλάκι τςάκιςα και μζςα ςε ηωγράφιςα.

Ευχαριςτϊ τθ γλϊςςα ςου, τθν αθδονολαλοφςα
όπου τθν είχαν τα πουλιά ςτα όρθ και λαλοφςαν.

Αμυγδαλοτςακίςματα, ςου ςτζλνω χαιρετίςματα.

Ευχαριςτϊ τθ γλϊςςα ςου τθν αφραμυγδαλάτθ,
που είναι από μζςα τθσ κουφωτι και ηάχαρθ γεμάτθ.

Στα όρθ βγαίνει θ κάπαρθ, τα λόγια ςου είναι ηάχαρθ.

Μπαρμποφνι μου ολόχρυςο, ολόχρυςό μου ψάρι,
άλλοσ εςζνα αγάπθςε και άλλοσ κα ςε πάρει.

Στα όρθ βγαίνω και κωρϊ, τον κόςμο τον προςωρινό. 



τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Σφνκετεσ λζξεισ – Νζεσ λζξεισ: ο 
λαόσ ωσ λεξοπλάςτθσ

• Διαφορζσ ςτεριανϊν και 
νθςιωτϊν

• Μυκολογία

• Ραράδοςθ/εξζλιξθ του χοροφ

• Μουςικι επζνδυςθ

• Δθμιουργία νζων κινθτικϊν 
μοτίβων

Ιςτορία:

Σφνκεςθ νζων λζξεων. Αναβίωςθ

μφκου.



ΟΜΑΛ/ΟΜΑΛΙ/ΟΜΑΛΙΣΟΝ

Χορόσ του Ρόντου. Θ ονομαςία του χοροφ ςθμαίνει «ομαλό» και
καταδεικνφει ζναν απλό και ιρεμο χορό. Υπάρχουν πλικοσ
παραλλαγζσ του Ομάλ, ανάλογα με τθν περιοχι καταγωγισ,
όπωσ το Μονόν, το Διπλόν, το Γαραςαρζικον, το
Κεραςουντζικον, το Καρσ κ. ά..

Είναι μεικτόσ, κυκλικόσ χορόσ, με ςυνοδεία μουςικϊν οργάνων
ςτθ μζςθ του κφκλου, με πιάςιμο των χεριϊν από τισ παλάμεσ
και με λυγιςμζνουσ τουσ αγκϊνεσ.

To ποιθματάκι του χοροφ είναι:

Δεξί, αριςτερό, δεξί, ςταμάτθμα,αριςτερό, ςταμάτθμα ι

1,2,3,πατ, αριςτερό, πατ

https://www.youtube.com/watch?v=RA760SLAYEA
https://www.youtube.com/watch?v=RA760SLAYEA
https://www.youtube.com/watch?v=RA760SLAYEA


τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Ονομαςία, τόποσ καταγωγισ  και 
χαρακτθριςτικά του χοροφ

• Κινιςεισ των μερϊν του ςϊματοσ

• Λαϊκζσ αντιδράςεισ

• Δικαιϊματα

Ιςτορία:

Συγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ των

μερϊν του ςϊματοσ για το τριαράκι.



ΚΑΡΙΛΑΜΑ

Χορόσ (ι καλφτερα χοροί) ςτθ Μικρά Αςία αλλά και ςε διάφορεσ περιοχζσ
τθσ Ελλάδασ (Κράκθ, Ιπειροσ, Κφκνοσ, Σφροσ, Μμβροσ, Λζςβοσ, Κφπροσ κ.ά.).
Είναι ηευγαρωτόσ, αντικριςτόσ (άντρασ με άντρα και γυναίκα με γυναίκα,
άντρασ με γυναίκα μόνο εάν ιταν αντρόγυνο) χορόσ με «κροτάλιςμα» του
μεςαίου δάχτυλου και του αντίχειρα. Θ ονομαςία του προζρχεται από τθν
τοφρκικθ λζξθ «καρςί», που ςθμαίνει αντίκρυ, απζναντι. Υπάρχουν αργοί και
γριγοροι καρςιλαμάδεσ. Το ςτιλ και θ διάκεςθ διαφοροποιοφνται από
περιοχι ςε περιοχι. Το ηευγάρι χορεφει αντικριςτά με τα χζρια ςτο φψοσ
των ματιϊν και οι κινιςεισ είναι ςαν κακρζφτθσ: όταν ο ζνασ φεφγει προσ τα
ζξω κι ο άλλοσ φεφγει προσ τα ζξω, όταν ο ζνασ ζρχεται προσ τα μζςα κι ο
άλλοσ ζρχεται προσ τα μζςα. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τισ κυκλικζσ κινιςεισ,
τισ ςτροφζσ κλπ. Τα δυο από τα δάχτυλα χτυποφν μεταξφ τουσ ενωμζνα, κατά
μία εκδοχι, ωσ κρθςκευτικόσ ςυμβολιςμόσ.

To ποιθματάκι του χοροφ είναι:

Δεξί,2,3,ςτοπ (ι μπροςτά,2,3,ςτοπ)

Αριςτερό,2,3,ςτοπ (ι πίςω,2,3, ςτοπ)

https://www.youtube.com/watch?v=dHBFlH-XXbk


τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Ονομαςία, τόποσ καταγωγισ και 
χαρακτθριςτικζσ κινιςεισ των χεριϊν 
του χοροφ 

• Ζμφυλεσ ταυτότθτεσ, ανδρικζσ και 
γυναικείεσ αςχολίεσ

• Λαϊκι τζχνθ

• Μυρωδικά και μπαχαρικά

Ιςτορία:

Οι βελονιζσ, τα μπαχαρικά και οι

ανδρικζσ εργαςίεσ



ΜΕΡΜΗΓΚΑ/ΚΟΤΣΟ/ΚΟΤΣΟΣΑΜΑΣΙΣΟ/

ΜΑΝΕΣΑ

Ο χορόσ πιρε το όνομά του από το ομϊνυμο τραγοφδι. Θ
ιςτορία κζλει το μζρμθγκα να ταυτίηεται με τον αγωνιςτι για
επιβίωςθ Κεφαλλονίτθ. Χορεφεται από άντρεσ και γυναίκεσ ςε
δυο κφκλουσ (ςιμερα απαντάται ςε ζναν κφκλο μεικτά), με λαβι
από τισ παλάμεσ και τουσ αγκϊνεσ τεντωμζνουσ ι με λαβι από
τουσ ϊμουσ.

To ποιθματάκι του χοροφ είναι:

1ο μζροσ: περπατάω, πατάω, μφτθ, ανοίγω, μφτθ

2ο μζροσ: περπατάω, χοπ/ εν-δυο-τρία ι τριαράκι, μφτθ

https://www.youtube.com/watch?v=cbqVrjl8w00
https://www.youtube.com/watch?v=cbqVrjl8w00
https://www.youtube.com/watch?v=nrxhqVi4WlU


Οι ςτίχοι του τραγουδιοφ:

Ροφ πασ καθμζνε Μζρμθγκα, καλζ μζρμθγκα,
βρε που πασ, βρε που πασ κατακαθμζνε,

με τ' αλζ - με τ' αλζτρι φορτωμζνε.

Μα εγϊ ζχω αμπζλια ςτθ Βλαχιά, ςτθ Βλαχοπουρναριά,
ζχω αμπζ - ζχω αμπζλια να τρυγιςω
και να τα - και να τα μουςτοπατιςω.

Τα τρφγθςα, τα πάτθςα, καλζ τα πάτθςα,
και γεμί- και γεμίηω τρεισ βαρζλλεσ,

ςα τρεισ ε- ςα τρεισ ζμμορφεσ κοπζλλεσ.

https://www.youtube.com/watch?v=cbqVrjl8w00


Με ρόγιαςεν θ μάνα μου, καλι μανοφλα μου,
ς' αρχοντό- ς' αρχοντόπουλου τα χζρια,
ςε ςπακιά- ςε ςπακιά και ςε μαχαίρια.

Δωσ μου κυρά το ριγι μου, καλζ το ριγι μου,
δϊςε μου, δϊςε μου τθ δουλεψι μου,

ςε βαρζ- ςε βαρζκθκε θ ψυχι μου.

Ροφ πασ καθμζνε Μζρμθγκα, καλζ μζρμθγκα,
βρε που πάσ - βρε που πασ και είςαι ιδρωμζνοσ

με τ' αλζ- με τ' αλζτρι φορτωμζνοσ

https://www.youtube.com/watch?v=cbqVrjl8w00


τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Το περιεχόμενο του τραγουδιοφ

• Θ κακθμερινι ηωι των ανδρϊν τθσ 
Κεφαλλονιάσ – Λςτορικά ςτοιχεία

Ιςτορία:

Μια θμζρα από τθ ηωι του Κεφαλλονίτθ.



ΚΟΤΚΙΑ ΜΤΣΙΛΗΝΗ (ΓΡΗΓ.), ΜΤΣΙΛΗΝΗ (ΑΡΓ.) / ΘΕΑΛΙΑ

Χορόσ ςτθ Μυτιλινθ αλλά και ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ
Ελλάδασ (Σθτεία, Νάξο, Ιπειρο, Κεςςαλία, Αρκαδία κλπ.) με
παραλλαγζσ. Είναι μιμθτικόσ-ςκωπτικόσ, ανδρικόσ ςτθ
Μυτιλινθ, κυκλικόσ χορόσ, με πιάςιμο των χεριϊν από τισ
παλάμεσ και λυγιςμζνουσ τουσ αγκϊνεσ. Χορεφεται τισ Απόκριεσ
ι ςε γλζντια, με ςκωπτικι διάκεςθ και περιζχει μίμθςθ τθσ
ςποράσ, του βοτανίςματοσ, του κερίςματοσ, του αλωνίςματοσ,
του λιχνίςματοσ και του ςακιάςματοσ των κουκιϊν.

To ποιθματάκι του χοροφ είναι:

1ο μζροσ: δεξί, αριςτερό, δεξί, χοπ ι ςθκϊνω, αριςτερό, χοπ ι
ςθκϊνω

2ο μζροσ: μίμθςθ

https://www.youtube.com/watch?v=cbqVrjl8w00
https://www.youtube.com/watch?v=e4d83ykYC40
https://www.youtube.com/watch?v=0ctcMoKNfzU
https://www.youtube.com/watch?v=4zZVlMg8eHg


Οι ςτίχοι του τραγουδιοφ:

Απϋ τα Τελϊνια πζραςα τα κουκιά εςπζρνανε (δισ).
Ζτςι κι ζτςι τα εςπζρναν, Τελωνιάτεσ τα κουκιά,
δεν ςασ λζω χωρατά, μαυροματοφςα και γλυκιά.

Εεεεεεεεεεεεεεεεεε!

Ράλι ξαναπζραςα τα κουκιά ποτίηανε (δισ).
Ζτςι κι ζτςι τα ποτίηαν, Τελωνιάτεσ τα κουκιά,

δεν ςασ λζω χωρατά, μαυροματοφςα και γλυκιά.

Εεεεεεεεεεεεεεεεεε!

Ράλι ξαναπζραςα τα κουκιά εβγάηανε (δισ).
Ζτςι κι ζτςι τα εβγάηαν κι από πίςω τουσ τα βάηαν
Tελωνιάτεσ τα κουκιά, μαυροματοφςα και γλυκιά.

Εεεεεεεεεεεεεεεεεε!



Ράλι ξαναπζραςα τα κουκιά ‘λουνίηανε (δισ).
Ζτςι κι ζτςι τα ϋλουνίηαν, Τελωνιάτεσ τα κουκιά,
δεν ςασ λζω χωρατά, μαυροματοφςα και γλυκιά.

Εεεεεεεεεεεεεεεεεε!

Ράλι ξαναπζραςα τα κουκιά κουςκνίηανε (δισ).
Ζτςι κι ζτςι τα κουςκνίηαν, Τελωνιάτεσ τα κουκιά,
δεν ςασ λζω χωρατά, μαυροματοφςα και γλυκιά.

Εεεεεεεεεεεεεεεεεε!

Ράλι ξαναπζραςα τα κουκιά τςβαλιάηανε (δισ).
Ζτςι κι ζτςι τα τςβαλιάηαν, Τελωνιάτεσ τα κουκιά,
δεν ςασ λζω χωρατά, μαυροματοφςα και γλυκιά.

Εεεεεεεεεεεεεεεεεε!

Ράλι ξαναπζραςα τα κουκιά φουρτϊνανε (x2).
Ζτςι κι ζτςι τα φουρτϊναν, Τελωνιάτεσ τα κουκιά,
δεν ςασ λζω χωρατά, μαυροματοφςα και γλυκιά.

Εεεεεεεεεεεεεεεεεε!



τοιχεία για τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ

• Σκωπτικόσ/μιμθτικόσ/αποκριάτικοσ 
χορόσ

• Δθμοτικά τραγοφδια τθσ δουλειάσ

• Θ διαδικαςία τθσ ςποράσ, του 
βοτανίςματοσ, του κερίςματοσ, του 
αλωνίςματοσ, του λιχνίςματοσ και του 
ςακιάςματοσ των κουκιϊν

Βλ. και Άμοιρθ

https://www.youtube.com/watch?v=ta__w6AFj7I


Χοροί

• Δωδεκάνθςα: Μςςοσ, Καμάρεσ
• Κριτθ: Ηερβόδεξοσ, Αγκαλιαςτόσ
• Κράκθ: Σαντανίςιοσ, Καςτρινόσ
• Μακεδονία: Τςουράπια, Καγκελευτόσ
• Ιπειροσ: Μπαηαργκάνα
• Κεςςαλία: Συρτόσ Γιοφργια, Ρθλιορείτικοσ
• Σποράδεσ: Καμάρα
• Στερεά Ελλάδα: Καγκζλι, Καμακάκι
• Ρελοπόννθςοσ: Αναςθκωτόσ
• Κυκλάδεσ: Αγζρανοσ
• Ρόντοσ: Ομάλ
• Μ. Αςία: Καρςιλαμάσ
• Λόνιο: Μζρμθγκασ
• Αν. Αιγαίο: Κουκιά



Χοροί

• Δωδεκάνθςα: Μςςοσ, Καμάρεσ
• Κριτθ: Ηερβόδεξοσ, Αγκαλιαςτόσ
• Κράκθ: Σαντανίςιοσ, Καςτρινόσ
• Μακεδονία: Τςουράπια, Καγκελευτόσ
• Ιπειροσ: Μπαηαργκάνα
• Κεςςαλία: Συρτόσ Γιοφργια, Ρθλιορείτικοσ
• Σποράδεσ: Καμάρα
• Στερεά Ελλάδα: Καγκζλι, Καμακάκι
• Ρελοπόννθςοσ: Αναςθκωτόσ
• Κυκλάδεσ: Αγζρανοσ
• Ρόντοσ: Ομάλ
• Μ. Αςία: Καρςιλαμάσ
• Λόνιο: Μζρμθγκασ
• Αν. Αιγαίο: Κουκιά



Μεκοδολογία
Συνδυαςμόσ μουςικοκινθτικισ, μερικισ, μιμθτικισ και κινθτικϊν
μοτίβων
Δθμιουργικι γραφι, τεχνικζσ δραματοποίθςθσ

Σαξινόμθςθ χορών ςε ομάδεσ, βάςει κινθτικών μοτίβων:
• Ηερβόδεξοσ Κριτθσ, Καμάρεσ Τιλου, Σαντανίςιοσ Κράκθσ, 

Αγκαλιαςτόσ Κριτθσ
• Καςτρινόσ Κράκθσ, Αγζρανοσ Ράρου, Το καμακάκι Σαλαμίνασ, 

Ομάλ Ρόντου, Αναςθκωτόσ Ρελοποννιςου, Κουκιά 
Κεςςαλίασ ι Λζςβου

• Μπαηαργκάνα Θπείρου, Καρςιλαμάσ Μικ. Αςίασ, 
• Γιοφργια Κεςςαλίασ, Καγκζλι Στερ. Ελλάδασ
• Τςουράπια Μακεδονίασ, Καμάρα Σκιάκου, Ρθλιορείτικοσ 

Κεςςαλίασ
• Μζρμθγκασ Κεφαλλονιάσ, Καγκελευτόσ Λεριςςοφ, Μςςοσ

Καλφμνου 



Γερμανικι χολι Θεςςαλονίκθσ

Πζμπτθ 27 Απριλίου 2017, ώρεσ 11:30-14:15

XαρίκλειαΣερηθτάνου
Τπεφκυνθ Πολιτιςτικών Θεμάτων Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αν. Θεςςαλονίκθσ

Σασ ευχαριςτώ!



Καμάρεσ https://www.youtube.com/watch?v=A0O-2RdG2ek  

Ζερβόδεξοσ https://www.youtube.com/watch?v=FBsvEREE4EQ  

         https://www.youtube.com/watch?v=m-MuRyEOMs0 με σύνθετη λαβή 

Αγκαλιαςτόσ https://www.youtube.com/watch?v=nhxRRdcVhy8 

Σαντανίςιοσ https://www.youtube.com/watch?v=X_FQXea36vY?"` 

Καςτρινόσ   https://www.youtube.com/watch?v=zGVBcXRlaDM   

                     http://blogs.sch.gr/5gymevos/files/2015/05/Anatol.pdf  

Χρωματιςτά τςουράπια https://www.youtube.com/watch?v=LqeOcAq45mk 

Καγκελευτόσ http://paroutsas.jmc.gr/dances/macedon/kageleft.htm  

                       https://www.youtube.com/watch?v=B0_9VCRATNE  

Mπαηαργάνα https://www.youtube.com/watch?v=My7_nZe_nM0  

Νεραντηιά https://www.youtube.com/watch?v=ZEDc2o5fG9Y 

Ίςοσ https://www.youtube.com/watch?v=iF_UhW8lDB4  

Πθλειορίτικοσ https://www.youtube.com/watch?v=0-Xj5PSifuE 

Καμάρα Σκιάκου https://www.youtube.com/watch?v=-1H17CHSnkY  

                              https://www.youtube.com/watch?v=Rx1J7BYX7AA  

                              https://www.youtube.com/watch?v=AdEiSA4EHg0  

Γιοφργια https://www.youtube.com/watch?v=qKzfdsqKuYs  

Καγκζλι https://www.youtube.com/watch?v=c80ySiH-KDQ 

Καμακάκι https://www.youtube.com/watch?v=hyJUeIWRkB4  

Αναςθκωτόσ https://www.youtube.com/watch?v=rkMEaYTpEss  

           http://www.vidinfo.org/video/78046782/-  

Αγζρανοσ https://www.youtube.com/watch?v=eGaP8Lj9q5Q  

Σταυρωτόσ Σαμοκράκθσ https://www.youtube.com/watch?v=goOnhZ1R58c 

Κουκιά https://www.youtube.com/watch?v=e4d83ykYC40  

 https://www.youtube.com/watch?v=0ctcMoKNfzU  

 https://www.youtube.com/watch?v=4zZVlMg8eHg Θεσσαλία 

Καρςιλαμάσ https://www.youtube.com/watch?v=dHBFlH-XXbk Μαρμαρινός  

                     https://www.youtube.com/watch?v=27Sakihios8 Πολίτικος 

Ομάλ https://www.youtube.com/watch?v=RA760SLAYEA  

Μζρμθγκασ https://www.youtube.com/watch?v=cbqVrjl8w00  

                    https://www.youtube.com/watch?v=9AgmBzsgXHI  

ι Μανζτασ https://www.youtube.com/watch?v=nrxhqVi4WlU  

Κορακιανίτικοσ https://www.youtube.com/watch?v=SZ991i3KJrw  
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