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ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
¾ Η ιστορία, η γεωμορφολογία και η κοινωνική ζωή ως παράγοντες διαμόρφωσης
της χορικής έκφρασης-ενδυμασίας.
¾ Πώς επιβιώνουν τα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων στο χορό [χειρολαβέςαποστάσεις-επαφή χορευτών-αρχιτεκτονική χορού].
¾ Ποιο το ιστορικό-λαογραφικό υπόβαθρο συγκεκριμένων αντιπροσωπευτικών
χορών της Ελλάδας.
¾ Ενδυμασία: Παρουσίαση χαρακτηριστικών ενδυμασιών. Η ιστορία τους-η
κοινωνική τους διάσταση [κλίμα-τοπικά υλικά-επιδράσεις κατακτητών/γιορτινέςκαθημερινές-γαμήλιες/ανδρικές-γυναικείες].
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Ο ΧΟΡΟΣ (γενικά)

Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά
αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική.
Σύνολο ρυθμικών κινήσεων χεριών ποδιών και σώματος με τη συνοδεία μουσικής ή
τραγουδιών. Προκαλεί συνήθως ευχάριστο συναίσθημα στους χορευτές και τους θεατές.
Ο χορός αποτελεί μια από τις καλές τέχνες και είναι σημαντικό μέσο έκφρασης της
ψυχικής ζωής του ανθρώπου. Οι λαοί καλλιέργησαν τον χορό αλλά η κάθε περιοχή τον
προσάρμοσε στα ήθη, στα έθιμα και τις ιδιομορφίες του. Ο χορός μπορούμε να πούμε
πως δημιουργήθηκε μαζί με τον άνθρωπο καθώς οι πρωτόγονοι εκδήλωναν διάφορα
συναισθήματα τους με κινήσεις που με τον χρόνο συστηματοποιήθηκαν, υποτάχθηκαν σε
κανόνες και αποτέλεσαν τον χορό. Η τέχνη του χορού αναπτύχθηκε πριν από χιλιάδες
χρόνια στην Κίνα, την Ινδία, την Αίγυπτο. Τότε είχε χαρακτήρα κυρίως θρησκευτικό και
οι χορευτές ήταν επαγγελματίες. Στην αρχαία Ελλάδα όμως ο χορός δεν είχε έντονο
θρησκευτικό χαρακτήρα αλλά ήταν κυρίως μέσο αγωγής. Επίσης ήταν ένα από τα
κυριότερα στοιχεία του αρχαίου δράματος. Τα ρωμαϊκά χρόνια ο χορός έχασε την μεγάλη
του σημασία ενώ αργότερα έπεσε σε παρακμή γιατί η χριστιανική λατρεία τον απαγόρευσε
ως φιλήδονος και άσεμνος. Έτσι έμεινε σε στασιμότητα μέχρι την αναγέννηση που
εμφανίστηκε στην Γαλλία και την Ιταλία με λαογραφικό χαρακτήρα. Από τότε άρχισε να
αναπτύσσεται και να τελειοποιείται ολοένα. Οι περισσότεροι από τους σύγχρονους
χορούς είναι διεθνείς όμως η κάθε χώρα έχει και τους δικούς τις παραδοσιακούς,
τοπικούς, εθνικούς χορούς. Στην Ελλάδα οι κυριότεροι παραδοσιακοί χοροί είναι ο
τσάμικος, ο καλαματιανός, ο μπάλος, ο πεντοζάλης, η σούστα ενώ γνωστοί ευρωπαϊκοί η
μαζούρκα, η πόλκα, το βαλς, το τσάρλεστον. Οι Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί
χορεύονται σε κάθε γιορτή ή εκδήλωση του λαού μας.
Η Ελληνική παραδοσιακή φορεσιά ( λ ί γ α λ ό γ ι α )
Η ελληνική παραδοσιακή φορεσιά χαρακτηρίζει και διακρίνει τους ανθρώπους κάθε
περιοχής. Έχει φτιαχτεί για να εντυπωσιάζει και όχι να αναδεικνύει το κορμί. Τα
πλούσια υλικά, η ποικιλία στο κέντημα, στο στόλισμα και το ράψιμο, δημιουργούν την
προσωπική σφραγίδα κάθε περιοχής.
Οι φορεσιές χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες.

Ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους
Σε ορεινή, πεδινή, νησιώτικη
Ανάλογα με την κοινωνική περίσταση
Σε νυφική, γιορτινή, καθημερινή
Ανάλογα με την ηλικία
Σε κόρης, νύφης, παντρεμένης, ηλικιωμένης και χήρας
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Ανάλογα με τα εξωτερικά κομμάτια της φορεσιάς
Σε καβάδι, σεγκούνι, φουστάνι, σαγιάς, καπλαμάς για τις γυναικείες. Φουστανέλα,
μπουραζάνα, και βράκα για τις αντρικές. Σε αστικές, με ευρωπαϊκά υλικά και ραφή. Σε
χωρικές, με εγχώρια χειροποίητα υλικά. Τα περισσότερα από τα κομμάτια της φορεσιάς
είναι ραμμένα, στολισμένα και κεντημένα από τις γυναίκες (γιαγιά, μητέρα, θυγατέρα). Τα
μεγάλα εξωτερικά κομμάτια τα έραβαν και τα κεντούσαν άντρες, οι Τερζήδες (τερζής ή
τερζίς)
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Στερεά Ελλάδα

 Γεωμορφολογία
Αποτελούμενη από ηπειρωτικό και νησιωτικό τμήμα και ανοιχτή στο Αιγαίο Πέλαγος και
το Ιόνιο Πέλαγος μέσω εσωτερικών θαλασσών και μεγάλου μήκους ακτών, η Περιφέρεια
είναι εξαιρετικά πλούσια σε μορφολογία. Προσφέρει μία έτσι μεγάλη ποικιλία τοπίων :
πεδιάδες, οροπέδια, μεγάλα δάση και υψηλές βουνοκορφές, ορεινές αγροτικές
καλλιέργειες και βοσκότοπους, εσωτερικά και παραθαλάσσια νερά και ακτές.
 Το κλίμα
τις ευρεία κατοικημένες παραλιακές και πεδινές περιοχές το κλίμα είναι μεσογειακό με
Σμέση ετήσια θερμοκρασία 18ο Κελσίου. Στις ορεινές περιοχές το κλίμα είναι ψυχρό, με
συχνές χιονοπτώσεις το χειμώνα και ευχάριστες θερμοκρασίες το καλοκαίρι.
Παραδοσιακές στολές

Γυναικεία Παραδοσιακή Στολή Μεγάρων

Η φορεσιά των Μεγάρων αποτελείται απο το μαύρο φόρεμα με την
ασημοκεντημένη ποδιά απο πάνω. Γιλέκο απο τσόχα που κουμπώνει
χαμηλά και σχηματίζει ένα κυκλικό σχήμα κάτω απο το μπούστο. Γύρω
γύρω κεντήματα σε χρώμα χρυσό ενώ το μαντήλι του κεφαλιού περνάει
διαγώνια απο το λαιμό και πέφτει προς τα πίσω. Στο στήθος κρέμονται
αλυσίδες με φλουριά, χαρακτηριστικό στερεοελλαδίτικης ενδυμασίας. Η
συγκεκριμένη ήταν η επίσημη ενδυμασία κατά την παράδοση των
Μεγάρων η οποία φοριόνταν σε πιο επίσημες περιστάσεις (χορούς,
εορτές, επισκέψεις). Υπήρχε και η απλή καθημερινή φορεσιά που
πολλές φορές διέφερε από οικογένεια σε οικογένεια. Αυτή φοριόνταν
για τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού και των χωραφιών. Το βάρος
της επίσημης φορεσιάς

δεν ήταν πολύ μεγάλο. Το πάνω μέρος της

(θώρακας-στήθος) ήταν στενό, σφικτό και εφαρμοστό. Ακόμα τα
φλουριά τα οποία κρέμονταν από τον λαιμό έδειχναν την οικονομική
κατάσταση μιας οικογένειας (η κόρη μιας πλούσιας οικογένειας είχε
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πολλά φλουριά στην φορεσιά της σε αντίθεση με τη φορεσιά μιας άλλης όχι τόσο
πλούσιας) όπως και είναι φυσικό. Εκτός από την απλή καθημερινή φορεσιά και την πιο
επίσημη που θα την λέγαμε γιορτινή υπάρχει και η νυφική φορεσιά που στην περιοχή των
μεγάρων όπως και σε όλη την άλλη Ελλάδα είναι η πιο στολισμένη και περιποιημένη.
Αρχικά το μεγαλύτερο μέρος της είναι στολισμένο από μοτίβα και σχέδια αντιθέτως με
την γιορτινή που μόνο η ποδιά της είναι στολισμένη από σχέδια. Έπειτα το μαντίλι του
κεφαλιού καλύπτει μεγαλύτερο μέρος του προσώπου και έχει πολύ πιο πολύπλοκο
δέσιμο. Τα φλουριά στον λαιμό είναι πολύ περισσότερα και εκτός αυτών υπάρχουν και
άλλα κοσμήματα. Τέλος στο φόρεμα τα «κύματα» είναι περισσότερα κάνοντας το πιο
αρχοντικό.

Γυναικεία παραδοσιακή στολή Αττικής

Η συγκεκριμένη φορεσιά χαρακτηρίζεται απο τον πλούσιο διάκοσμό
της. Αποτελείται απο το κόκκινο φόρεμα, την άσπρη ποδιά το κόκκινο
διπλόφαρδο γιλέκο με τα κεντημένα μανίκια και τα κοσμήματα που
στολίζουν ολόκληρο το στήθος, αλυσίδες με φλουριά ενώ το λαιμό
κοσμεί το γκιουρντάνι. Στο κεφάλι δένεται λευκό μεταξωτό μαντήλι το
οποίο φτάνει λίγο κάτω από τον αυχένα και στις άκρες του κρέμονται
φλουριά. Είναι η γιορτινή επίσημη στολή της αττικής, εκτός από αυτή
υπάρχουν άλλες δύο η νυφική και η καθημερινή που διαφέρει από κάθε
οικογένεια (όχι κατά πολύ).

Η νυφική στολή της Αττικής

Και στην νυφική φορεσιά της αττικής βλέπουμε διαφορές όπως την πλεκτή στο χέρι
ποδιά, το φόρεμα το οποίο είναι γεμάτο σχήματα και χρώματα, μεσ’ την ζωντάνια. Το
μαντίλι της κεφαλής το οποίο αυτή την φορά είναι πολύ πιο κάτω από την μέση

και

καταλήγει σε ένα πανέμορφο σχέδιο από αραχνοΰφαντα νήματα .Το γιλέκο τώρα έχει
πολύ περισσότερα μοτίβα από ότι το άλλο όπως γενικά και όλη η φορεσιά. Το νυφικό
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πουκάμισο (φόρεμα) είναι πιο έντονο και προσεγμένο, λέγεται φούντι. Τέλος τα
υποδήματα έχουν αντίστοιχα σχέδιά και χρώματα με την υπόλοιπη στολή.

Το Φούντι (νυφικό πουκάμισο)

Το νυφικό πουκάμισο, που καλύπτει όλο το σώμα και καταλήγει σε κέντημα 70 πόντων,
(από την επιφάνεια του εδάφους προς τα πάνω), λέγεται φούντι. Το κύριό του σχέδιο
είναι ο μαστραπάς, αλλά και άλλα συμπληρωματικά γεωμετρικά σχέδια, όλα κεντημένα με
έντονα χρώματα και που και που λίγη χρυσή κλωστή. Στο οδοντωτό τελείωμα προς τα
πάνω, είναι κεντημένα στις γλώσσες κάποια σχηματοποιημένα πρόσωπα.

ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

¾ Τσάμικος

Ανδρικός χορός, από τους πιο λεβέντικους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.
Θεωρείται όπως και ο Συρτός Καλαματιανός, πανελλήνιος χορός γιατί χορεύεται στις
περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Το όνομά του το πήρε από την Τσαμουριά ή
Τσάμικο της Ηπείρου. Λέγεται και «κλέφτικος» γιατί χορευόταν από τους κλέφτες την
εποχή της Τουρκοκρατίας. Ανάλογα με την περιοχή, συναντάμε διάφορες μορφές
Τσάμικου, με 8, 12, 14 και 16 βήματα. Στα ορεινά της Ρούμελης για παράδειγμα
προτιμούν τα 8 βήματα, ενώ αντίθετα στην Πελοπόννησο τον χορεύουν με τα 14. Σε
πολλές περιπτώσεις, αυτός που σέρνει το χορό, χορεύει στον τόπο, αυτοσχεδιάζει
δηλαδή, κάνοντας πηδήματα, ψαλίδια, στροφές επιδεικνύοντας έτσι την λεβεντιά του και
τις χορευτικές τους ικανότητες. Όταν ο πρώτος αυτοσχεδιάζει εκτελώντας φιγούρες, οι
υπόλοιποι χορευτές ακολουθούν με τα βήματα της περιοχής ή επαναλαμβάνοντας
συνέχεια τα 2 πρώτα βήματα του τσάμικου, προς τη φορά του κύκλου. Αντίθετα με την
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Ήπειρο, οι κινήσεις των Πελοποννήσιων χορευτών ήταν πιο απελευθερωμένες, με
πηδήματα κλπ, ενώ στην Ήπειρο, κυριαρχούσε το αργό, βαρύ πάτημα.

¾ Καλαματιανός / Συρτοκαλαματιανός (Στ. Ελλάδα)

Είναι χορός της Ανατολικής Ρούμελης και συνοδεύεται συνήθως από τα τραγούδια Τα
Ρίτσα και η Κοντούλα. Το συρτοκαλαματιανό αρχίζει με ρυθμό καλαματιανού σε αργό
τέμπο και στη συνέχεια εξελίσσεται πιο γρήγορα και χορεύεται με ταχύτερο ρυθμό. Είναι
ο χορός που χορεύουν οι βλάχοι και οι τσελιγκάδες. Ανάλογα με την περιοχή που
χορεύεται παρουσιάζει μικρές παραλλαγές, κυρίως σταυρώματα αριστερά – δεξιά.

¾ Κουλουριώτικος (Κούλουρη-Σαλαμίνα)

Μικτός χορός που χορεύεται στη Σαλαμίνα (Κούλουρη), από την οποία πήρε και το όνομά
του.Οι χορεύτριες και οι χορευτές σχηματίζουν κύκλο ανοιχτό με μέτωπο προς το
κέντρο. Τα πόδια είναι σε στάση προσοχής ενώ τα χέρια συνδέονται με τη λαβή του
Καλαματιανού ή σταυρωτά, δηλαδή το αριστερό χέρι του πρώτου χορευτή, τεντώνεται
λοξά αριστερά, πάνω από το δεξί του δεύτερου, και συνδέεται με την παλάμη του δεξιού
χεριού του τρίτου προς τα αριστερά χορευτή. Με όμοιο τρόπο συνδέουν τα χέρια τους ο
δεύτερος και ο τέταρτος, ο τρίτος και ο πέμπτος κ.ο.κ. Το δεξί χέρι του πρώτου
συνδέεται με το δεξί του δεύτερου και το αριστερό του τελευταίου με το αριστερό του
προτελευταίου. Ο χορός αποτελείται από έξι βήματα, κατά τα οποία τονίζεται ιδιαίτερα
το πρώτο και τέταρτο βήμα

¾ Χορός της Τράτας (Μέγαρα)

Ο χορός αυτός που χορεύεται κυρίως στην περιοχή των Μεγάρων σε ρυθμό 2/4, έχει
πάρει τις κινήσεις του από τη ζωή των ψαράδων. Ανάλογα με την εθιμική περίσταση,
παρουσιάζει διάφορες παραλλαγές που αποδίδονται με διαφορετικό ρυθμό και χορευτικό
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μοτίβο, προσαρμοσμένο προς την ανάλογη εορτάσιμη ημέρα του χρόνου.Έτσι για
παράδειγμα έχουμε τη λαμπρή καμάρα, που χορεύεται αποκλειστικά και μόνο τη μέρα του
Πάσχα, τα «Μόινα-νενά» και το «Συρτό της Τράτας» που χορεύονται σε όλες τις
χορευτικές πειριστάσεις.Ο χορός αποτελείται από έξι βήματα, που χορεύονται με
ισόχρονο ρυθμό

¾ Χατζηχρήστος (Μέγαρα)

Διμερής χορός της περιοχής των Μεγάρων που ξεκινά σε δίσημο ρυθμό συρτού (2/4)
και γυρίζει σε τρίσημο ρυθμό τσάμικου. Τα δύο μοτίβα εναλάσσονται συνέχεια στην
πορεία της μελωδίας η οποία παίζεται με τα νησιώτικα κυρίως όργανα, το βιολί και το
λαούτο.Εκτός από τον Χατζηχρήστο στα Μέγαρα συναντούμε επίσης και τους συρτούς
Πιπίνι και Παπίρη σε δίσημο ρυθμό, ενώ στο ρυθμό του καλαματιανού χορεύεται ο χορός
Λεπενιώτικο Κατζέλι.

Καβοντορίτηκος (Ν. Εύβοια)
Παλαιότερη ονομασία και Καλιανιώτικος. Καβοντόρο Εύβοια: Τον Καλλιανιώτικο
τον λένε και Σταυρωτό επειδή πιάνονται σταυρωτά, η σύγχρονη ονομασία είναι
Καβοντορίτικος. Έχει πάρει την ονομασία του από το χωριό Καλλιανού. Ο Καλλιανώτικος
χορός είναι κυκλικός βέβαια και, παρ' όλο που οι χορευτές πιάνονται σταυρωτά, δεν
έχει νησιώτικο χαρακτήρα. Επίσης δεν είναι συρτός, αλλά ούτε και πηδηχτός. Είναι όπως
και η μουσική του απλός, στρωτός και στερεός. Στα χωριά του Καβοντόρου τον
χορεύουν συνήθως άνδρες πιάνοντας ο ένας τον άλλον από τον ώμο διότι το σταυρωτό
με γυναίκες είναι κάπως ασυμβίβαστο με τις τοτε αυστηρά ηθικές αρχές των
κατοίκων. Γι' αυτό και τον λένε Σταυρωτό. Οι αρχικές ρίζες της δημιουργίας του
βρίσκονται

στο

χωριό...

..Καλλιανού. Βασικά παίζεται από τα λυροντάουλα και τις τσαμπούνες. Όταν ο χορευτής
διατάζει "τσαμπούνα" εννοεί απλώς τον Καβοντορίτικο. Τώρα που σπανίζουν τα
λυροντάουλα και οι τσαμπούνες παίζεται με εξαιρετική απόδοση από τα βιολιά και τα
λαούτα. Είναι απέριττος, ρυθμικός, ίσιος, ζωηρός χορός. Ο Καβοντορίτικος χορός
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χορεύεται και στην Αχλαδερή Εύβοιας, πάνω στον ίδιο ρυθμό και παίζεται επίσης από τα
λυροντάουλα ή τα βιολιά και τα λούτα. Λέγεται Βέντελια, που στ' αρβανίτικα θα πει
"στον τόπο" και Άσσος, και είναι σταυρωτός. Ο χορός Βέντελια έχει και αρβανίτικα
λόγια.

Πελοπόννησος
 Γεωμορφολογία
Είναι περιοχή της Ελλάδας με πολλούς ορεινούς όγκους, κυρίως στο κέντρο της,
ποτάμια, πεδιάδες στο νότιο τμήμα της αλλά και θάλασσα αφού όλη η Πελοπόννησος
είναι περιτριγυρισμένη από αυτή. Στην περιοχή αυτή ανήκουν και μερικά νησιά όπως
Ελαφόνησος, Κύθηρα, Σπέτσες.

 Κλίμα
Το κλίμα της Πελοποννήσου διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και το υψόμετρό της. Είναι
ήπιο και ζεστό στα παράλια και κρύο στο εσωτερικό. Γενικά η Πελοπόννησος είναι
προνομιούχος περιοχή, από άποψη κλίματος, γιατί διαθέτει το χαρακτηριστικό
μεσογειακό τύπο κλίματος. Η θερμοκρασία παρατηρείται μεγαλύτερη στην περιοχή των
Πατρών κι ελαττώνεται στα ορεινά, π.χ. στην περιοχή της Τρίπολης.

 Οικονομία
Η οικονομία της Πελοποννήσου βασιζόταν παραδοσιακά αποκλειστικά σχεδόν στη
γεωργία και την κτηνοτροφία. Βιομηχανία παρουσιάστηκε κυρίως στις περιοχές Πατρών
και Αιγίου, που ήταν από οικονομική άποψη οι πιο δραστήριες.

Χοροί Πελοποννήσου

Καλαματιανός
Ο καλαματιανός, είναι ένας συρτός χορός που χορεύεται σ’ ολόκληρη την Ελλάδα,
διαφοροποιούμενος ελάχιστα, σε ότι αφορά το ύφος του και το ρυθμό. Το χορευτικό του
μοτίβο απαρτίζεται από 12 κινήσεις που χορεύονται συγχρόνως απ’ όλους τους
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χορευτές. και επαναλαμβάνονται σ’ όλη τη διάρκεια του χορού, στρωτά για τις γυναίκες
και λίγο πιο πηδηχτά για τους άνδρες. Μόνο ο πρωτοχορευτής μπορεί να παραλλάζει τα
βασικά βήματα του χορού, συνήθως με μια στροφή δεξιά. Ο συρτός φαίνεται πως
προέρχεται από την αρχαία εποχή. Σχετικά με την προέλευση της ονομασίας του
φαίνεται πως οφείλεται στα λόγια του τραγουδιού «σαν πας στην Καλαμάτα…» με
αναφορά στο μαντήλι, ιερό σύμβολο κάθε παραδοσιακής γαμήλιας τελετής.

¾ Τσακ ώνικ ος
Είναι ένας πολύ γνωστός χορός που χορεύεται στην Τσακωνιά της Πελοποννήσου και
αναφέρεται ως ο χορός που χόρεψε ο Θησέας. Οι διάφοροι σχεδιασμοί που γίνονται κατά
την εκτέλεση, η σειρά των χορευτών εναλλάξ, το πιάσιμο απ’ τον βραχίονα, η
χρησιμοποίηση μαντηλιού από τον πρωτοχορευτή και την πρωτοχορεύτρια, καθώς και ο
αρχαίος πεντάσημος ρυθμός, έδωσαν αφορμή σε πολλούς μελετητές να εκφράσουν αυτή
την άποψη. Τον παραλληλίζουν με τον αρχαίο χορό «Γέρανο». Οι χορευτές πιάνονται ή
με τα χέρια «επί καρπό» ή απλά από τις παλάμες. Μπορούν επίσης να κρατιούνται
σφιχτά από το μπράτσο σαν να φοβούνται μήπως χάσει ο ένας τον άλλο. Ο χορός γυρίζει
κανονικά και σχηματίζει φίδι που κουλουριάζει, ο δε πρωτοχορευτής, όταν θέλει να
ξεκουλουριάσει γυρίζει αμέσως δεξιά και με την πλάτη στους υπόλοιπους. Όταν
ξεκουλουριάσουν, είτε σταματούν σε γραμμή, είτε κάνουν καμάρα οι δύο πρώτοι, για να
περάσουν οι υπόλοιποι από κάτω, παρασταίνοντας έτσι την έξοδο από τον Λαβύρινθο. Ο
χορός αποτελείται από δύο στροφές.

¾ Αραχωβίτικ ος
Ο χορός αυτός θεωρείται ότι έχει κάποια ιστορική σχέση με τον ομώνυμο χορό που
χορευόταν από παρθένες στην αρχαία πόλη Καρυές, που βρισκόταν στα σύνορα Αρκαδίας
– Λακωνίας. Σήμερα χορεύεται στο χωριό Αράχοβα της ίδιας περιοχής, αλλά φαίνεται
πως η αναφορά στον αρχαίο ήταν τεχνητή, μιας και το τραγούδι, το οποίο είχε σχέση με
τις Καρυάτιδες της Ακροπόλεως, δεν ήταν και τόσο άρτιο από άποψη στίχων. Εν τούτοις
οι κινήσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες και ο χορός που αποτελείται από δύο στροφές
(χορευτικά μοτίβα) χορεύεται μόνο από γυναίκες ως εξής, οι χορεύτριες σχηματίζουν

10

δύο χωριστούς ομόκεντρους ανοιχτούς κύκλους. Στον εσωτερικό μπαίνουν οι
χαμηλότερες. Ο έξω κύκλος βρίσκεται κοντά στον εσωτερικό και στα διάκενά του. Οι
χορεύτριές του, με συγχρονισμένη, γρήγορη κίνηση, περνούν τα χέρια τους, πάνω από τα
κεφάλια των χορευτριών του μέσα κύκλου, τα κατεβάζουν συνδεμένα μπροστά από τη
μέση τους και έτσι μετασχηματίζονται σε ένα κύκλο. Οι πρώτες και οι τελευταίες
χορεύτριες των δύο κύκλων συνδέουν τα χέρια τους.

¾ Μανιάτικ ος
Χορεύεται κυρίως στην περιοχή της Μάνης. Τα τελευταία χρόνια αυτός ο χορός έχει
αλλάξει πολύ και ελάχιστα θυμίζει τον αυθεντικό. Όσο αναφορά την προέλευση του
πολλοί πιστεύουν ότι προέρχεται από έναν αρχαίο πολεμικό Ελληνικό χορό και μάλιστα
των Δωριέων που ονομάζονταν πυρρίχιος. Κατά την εκτέλεση του οι χορευτές
σχηματίζουν κύκλο ανοιχτό με μέτωπο προς το κέντρο. Τα πόδια σε στάση προσοχής. Τα
χέρια συνδέονται με τη λαβή της Τράτας (σταυρωτά). Ο χορός αποτελείται από δύο
στροφές, κάθε μια από τις οποίες έχει ξεχωριστό αριθμό βημάτων.

Παραδοσιακές στολές

Η γυναικεία παραδοσιακή στολή της Καλαμάτας
Η γυναικεία φορεσιά της Καλαμάτας, η γιορτινή, όπως αυτή που φαίνεται σε αυτή τη
φωτογραφία είναι από τις πιο κομψές και λεπτοδουλεμένες στολές που υπάρχουν σε όλη
την Ελλάδα. Τα κυρίαρχα χρώματα των γιορτινών ενδυμασιών είναι το λευκό, το κόκκινο
και το μαύρο, συνδυασμένα με κεντίδια πολύχρωμα και χρυσά κοσμήματα. Το εσωτερικό
πουκάμισο με τα μακριά μανίκια ήταν διακοσμημένο με πλήθος εντυπωσιακών
κεντημάτων. Στη Μεσσηνία στο κεφάλι οι γυναίκες έδεναν μαντήλια, και την Καλαμάτα
ειδικά είχαν ιδιαίτερο πλάγιο τρόπο δεσίματος.
Οι άντρες επίσης φορούσαν μαντήλια, συνήθως μαύρα, και λευκές φουστανέλες με
πολλές στρώσεις υφάσματος. Στη μέση φορούσαν ζώνη, η οποία χρησίμευε και για να
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κουβαλούν τα όπλα τους και στο πάνω μέρος του σώματος φορούσαν ένα είδος
βαμβακερού γιλέκου περίτεχνου σχήματος, που λέγεται φέρμελη, πλούσια κεντημένο και
φοδραρισμένο, το οποίο φορέθηκε πολύ από τους αγωνιστές του 1821.

Μαντίλι

Πουκάμισο

Ζωνάρι

Κέντημα

Γιορτινή παραδοσιακή στολή
Κ λ ά

Η γυναικεία παραδοσιακή στολή της Μάνης
Η παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά της Μάνης είναι μια ξεχωριστή κατηγορία στολής και
απαντάται μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή, που παρότι διοικητικά έχει υπάρξει
χωρισμένη, από πολύ παλιά αποτελούσε ενιαίο σύνολο. Η γυναικεία μανιάτικη φορεσιά
είναι πολύ χαρακτηριστική και την ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε πολλές άλλες στολές της
Πελοποννήσου, μιας και φέρει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η φορεσιά λοιπόν
αποτελείται από το βελέσι, συνήθως σε σκούρο μπλέ χρώμα, πουκάμισο μακρύ και
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κεντημένο στα άκρα, από πάνω το κοντογούνι (μπόρκα ή καμιγιόλα), ζώνη, στο κεφάλι
τσεμπέρι (ή τσεμπέρα), πολλές φορές κεφαλογιούρι από μέσα και από πάνω το τσεμπέρι,
τσαρούχια και μπελερίνα. Το χρώμα της τσεμπέρας ήταν ανάλογο της ηλικίας. Οι
μικρότερες φορούσαν άσπρο ή κίτρινο ή ανοικτό καφέ που με την ηλικία σκούραινε και
γινόταν μαύρο στα γεράματα. Στο βελέσι, στο κατωκόρμι, ήταν ραμμένη μία λωρίδα
κατακόκκινη, πλάτους μιας πιθαμής, που λέγεται μπουγάζι. Το μπουγάζι το φορούσαν οι
χαιράμενες, παντρεμένες και ανύπαντρες. Όταν πέθαινε ο άντρας της γυναίκας, πάνω
στον τάφο του ξήλωνε ένα μέρος του μπουγαζιού, ενώ όταν πέθαινε ο αδελφός της, το
ξήλωνε ολόκληρο. Όταν πέθαινε ο άντρας της γυναίκας, πάνω στον τάφο του ξήλωνε ένα
μέρος του μπουγαζιού, ενώ όταν πέθαινε ο αδελφός της ολόκληρο.

Μαντίλι και κεφαλόδεμα
(τσεμπέρα)

Ζώνη

Βελέσι

Η ανδρική Μανιάτικη φορεσιά
Οι άνδρες φορούσαν βράκα σε σκούρο μπλε, πουκάμισο άσπρο κεντημένο, κοντογούνι,
ζωνάρι, φέσι ή μαντήλι μαύρο (τσεμπεράκι) και τσαρούχια από δέρμα γουρουνιού. Όλα
ήταν υφαντά, κεντημένα και φτιαγμένα από τους ίδιους.
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Νησιά Αιγαίου

Λαογραφία
Αν όμως τα Δωδεκάνησα δεν παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον από την άποψη του τι
είναι σήμερα, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον από λαογραφική και ιστορική άποψη.
Οι Δωδεκανήσιοι είναι λαός που έχει διατηρήσει αναλλοίωτα ανάμεσα στους αιώνες τα
ήθη και τα έθιμά τους, τις παραδόσεις και τις δοξασίες τους. Ίσως σ' αυτό να συντέλεσε
πολύ και το ότι ήταν μαζεμένοι στα νησιά τους και διατήρησαν την ομοιογένειά τους.
Επειδή ακριβώς οι Δωδεκανήσιοι ήθελαν να είναι αυτάρκεις, άρχισαν να στρέφονται και
σε άλλες τέχνες: χειροτεχνία, υφαντική, ξυλουργική, αγγειοπλαστική κ.ά. Η προσπάθεια
αυτή και η αισθητική που δημιουργείται με τη φυσική ομορφιά, έκαναν ώστε ν'
αναπτυχθεί η λαϊκή τέχνη και η δημώδης ποίηση. Έτσι η λαογραφία των Δωδεκανήσων
ξετυλίγεται μέσα απ' τα τραγούδια τους, τις παραδόσεις τους, τα παραμύθια τους και τη
λαϊκή τους τέχνη.

Τέχνη
Τα τραγούδια τους είναι ακριτικά (του Διγενή Ακρίτα), στιχοπλοκές (με θέματα ερωτικές
περιπέτειες, αιχμαλωσία νέας ή νέου από κουρσάρους), θρησκευτικά (θρήνος της
Παναγίας), τραγούδια του γάμου, τραγούδια των σφουγγαράδων, νανουρίσματα κ.ά.
Έχουν πλούσιες παραδόσεις για το πλατάνι του Ιπποκράτη, για το Διγενή, για το
απολιθωμένο καράβι κλπ. Η λαϊκή τους τέχνη επίσης έχει μεγάλη ανάπτυξη. Αυτή
περιλαμβάνει την υφαντική (ακόμη και σήμερα οι γυναίκες υφαίνουν στον αργαλειό και
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κεντούν θαυμάσια κεντήματα), την αγγειοπλαστική, περισσότερο αναπτυγμένη για
προσωπικές ανάγκες και όχι για καλλιτεχνικούς σκοπούς και τους χορούς, γνήσιοι
δωδεκανησιακοί σκοποί: ο "σιγανός" ή "ίσιος" χορός με επτά βήματα που τον χορεύουν
κυκλικά, η "σούστα", ο "μπάλος" και ο "καλαματιανός της Δωδεκανήσου".

Ιστορία
Τα Δωδεκάνησα έχουν πλούσια ιστορία. Στους αρχαίους χρόνους δεν αποτελούσαν
σύνολο, αλλά ήταν ξεχωριστά νησιά. Ο όρος Δωδεκάνησα επικράτησε από το 1908, όταν
οι Νεότουρκοι προσπάθησαν να αφαιρέσουν από ορισμένα νησιά τα προνόμια.
Αρχαιότεροι κάτοικοι των νησιών αυτών θεωρούνται οι Τελχίνες και οι Ηλιάδες.
Αργότερα εμφανίζονται οι Αχαιοί και οι Κάρες. Από την Ιλιάδα έχουμε πληροφορίες
ότι τα Δωδεκάνησα πήραν μέρος στον τρωικό πόλεμο με μεγάλες δυνάμεις. Άλλωστε η
άλωση της Τροίας ωφέλησε τα Δωδεκάνησα, γιατί επικράτησαν στο ναυτικό οι Ρόδιοι
στο ανατολικό τμήμα της Μεσογείου και, εκτός αυτού, καταστράφηκε το εμπόριο των
αντιπάλων τους των Λυκίων. Από ορισμένους "σκαραβαίους" που βρέθηκαν στην
Κάμειρο βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι Ρόδιοι είχαν από νωρίς σχέσεις με τους

Αιγυπτίους. Μετά τον Τρωικό Πόλεμο καταργήθηκε η μοναρχία στα νησιά και δέχτηκαν
πολλές επιμειξίες από Δωριείς. Τα Δωδεκάνησα ήταν απ' τα αξιολογότερα μέλη της
πρώτης αθηναϊκής συμμαχίας. Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν με
τους Αθηναίους, εκτός από το τέλος που αποσπάστηκαν από την Αθηναϊκή Συμμαχία.
Στα χρόνια του Μ. Αλεξάνδρου η συνετή πολιτική των νησιών συντέλεσε στο να έχουν
νέα οικονομική και πολιτιστική άνοδο. Τα Δωδεκάνησα δεν παραδόθηκαν στους

Τούρκους από τους Ενετούς παρά μόνο το 1522. Και από τότε ακολουθούν την τύχη
του έθνους. Τα νησιά έπαιξαν σπουδαίο ρόλο και στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Το
1946 ενώθηκαν με την Ελλάδα.

Χοροί του Αιγαίου
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¾
Ικαριώτικος
Ο Ικαριώτικος προέρχεται από την Ικαρία και χορεύεται σε όλα τα νησιά του κεντρικού
Αιγαίου. Χορεύεται από άντρες και γυναίκες με λαβή κυρίως από τους ώμους. Στο
πρώτο μέρος έχουμε περπατητά βήματα, ενώ στο δεύτερο που ζωντανεύει ο ρυθμός
έχουμε γρήγορα βήματα και κινητικότητα τόσο των ποδιών όσο και του σώματος.
¾
Μπάλος
Ο μπάλος είναι νησιώτικος αντικριστός χορός. Πρόκειται για ένα χορό παντομίμας που
εκφράζει την ερωτική έλξη, γι? αυτό και είναι ένας χορός χωρίς απότομες κινήσεις, ενώ
υπάρχει αρκετή ελευθερία όσο αφορά τόσο στις κινήσεις όσο και στις φιγούρες. Είναι
δημοτικός χορός που δέχτηκε δυτικές επιδράσεις στα χρόνια της φραγκοκρατίας. Οι
κινήσεις του χορού είναι κομψές και οι δύο χορευτές κρατούν μαντήλια. Ο καβαλιέρος
κάνει διάφορες φιγούρες προσπαθώντας να εντυπωσιάσει τη ντάμα του, ενώ εκείνη τον
αποφεύγει
κάνοντας
νάζια.

Η

Βλάχα-Νάξου
Βλάχα
είναι
χορός

γυναίκες

με

Αποκριών

κυκλικός

λαβή

από

τους

το

όνομά

της

και

πανελληνίως

:

βλαχοπούλα

κι

«Στην

και

Χορευόταν

ώμους.
το

πήρε

κεντημένη

αρβανιτοπούλα»,

οι

χορεύεται

μάλλον

σου

κυρίως
από

ποδιά,

εναλλαγές

από

στο

ένα
βρε

την

άντρες

και

εποχή

των

τραγούδι

γνωστό

βλάχα,

βλάχα,

σκοπό

του

οποίου

αναλογούσαν με τον υπάρχων σκοπό που παιζόταν στα χωριά.

Φορεσιές Εφέσου – Λέσβου

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ
Το πουκάμισο γνωστό ως ‘πκάμσου’ ήταν μονοκόμματο κοντό ή
μακρύ με φαρδιά μανίκια και κάθετο βαθύ άνοιγμα στο λαιμό. Το
ύφασμά του ήταν λευκό υφαντό βαμβακερό ή μεταξωτό βλατένιο. Ο
λαιμός ή ο γιακάς και το άνοιγμα του πουκαμίσου στολίζονταν με
μπιμπίλα δαντέλα που πλέκεται με βελόνα και μεταξωτή κλωστή, σε
διάφορα σχέδια με φύλλα και λουλούδια. Στα μανίκια μπαίνει φαρδιά δαντέλα που
εξέχει από το ρούχο. Υπήρχαν και πουκάμισα με χρυσά κεντήματα στο λαιμό και τα
μανίκι.
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ΑΝΤΕΡΙ
Καλοκαιρινή ζακέτα ανοιχτή μπροστά ή με φαρδιά μανίκια.

ΛΙΜΠΑΝΤΕΣ
Είναι το πιο κεντημένο εξωτερικό ένδυμα κοντό με μανίκια φτιαγμένο από βελούδο ή
τσόχα. Στις άκρες έχει χρυσά σιρίτια ενώ ο νυφικός και γιορτινός λιμπαντές είναι
κεντημένος στην πλάτη, στα μανίκια και μπροστά. Η πολυτέλεια της κατασκευής του
τον έκανε αναμφισβήτητα να θεωρείται το πιο ακριβό ρούχο της φορεσιάς.

ΕΙΔΗ ΜΑΝΤΗΛΙΩΝ
ΒΙΛΙΟ
Μαντίλι σε σχήμα οβάλ συνήθως γαρνιρισμένο στις ραφές και τις άκρες με χρυσά
κεντήματα. Συνήθως ήταν κατασκευασμένο από βελούδο.

ΤΣΕΜΠΕΡΙ
Είναι μαντίλι βαμβακερό αραχνοΰφαντο και χρωματιστό
διαγώνια. Στολίζεται στις άκρες

που δένεται διπλωμένο

με δαντέλα που γίνεται με τη βελόνα ή με

χρωματιστές χάντρες και ασημένιες πούλιες. Οι νεαρές κοπέλες το έδεναν στο πλάι ή
ψηλά πάνω από το μέτωπο. Οι παντρεμένες το έδεναν ψηλά ή χαμηλά χωρίς να
κρέμονται οι άκριές του και μοιάζει με σκούφο. Στο πένθος κατεβαίνει χαμηλά ως τα
φρύδια.
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΤΣΟΚΑΡΑ
Στις καθημερινές δουλειές αλλά και στις αγροτικές ασχολίες φορούσαν τα τσόκαρα ή
αλλιώς ‘κτσόφτερνα’ ή ‘τσοκαρίνες’. Ήταν κατασκευασμένα από ξύλο βελανιδιάς.
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Υπήρχαν και τα καριγλέλια που είχαν δύο τακούνια ένα στη φτέρνα και ένα στη μύτη.
Ονομάστηκαν έτσι γιατί στην εμφάνιση θυμίζουν σκαμνί καριγλέλια: καρεκλίτσες.

ΚΟΜΜΩΣΗ
Τα ήθη της εποχής δεν επέτρεπαν να έχει λυμένα τα μαλλιά της. Τα έκαναν πλεξίδες
ή αλλιώς βλιρίδια. Τα μικρά κορίτσια έκαναν μία πλεξίδα ριγμένη στο πλάι, οι νέες
κοπέλες έκαναν δύο πλεξίδες και οι παντρεμένες τα σήκωναν σε κότσο ή έκαναν
πλεξίδες τις έκαναν στεφάνι γύρω από το μαντίλι τους. Σε νεότερες εποχές
χρησιμοποιούσαν και ξένα μαλλιά όπως και για προϊόν styling χρησιμοποιούσαν: λικέρ
και διάφορα ηδύποτα.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Τα σκουλαρίκια, τα δαχτυλίδια ήταν ασημένια, μαλαματένια, καπνισμένα, ή χρυσά και
με ακριβές πέτρες. Συχνά ως σκουλαρίκια κρέμαγαν φλουριά, τα μαντήλια τους τα
στόλιζαν με τις καρφοβελόνες ασημένιες ή χρυσές με μαργαριτάρια ή άλλες πολύτιμες
πέτρες.

ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Τα καλλυντικά και προϊόντα μακιγιάζ που χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες της Ερεσού
ήταν συγκεκριμένα κάποια από αυτά είναι τα εξής: Για να τονίσουν τα μάτια και τα
φρύδια χρησιμοποιούσαν γαρίφαλο αφού πρώτα το έκαιγαν. Για τα χείλια και τα μάτια
χρησιμοποιούσαν το κοκκινάδι που για το οποίο δεν έχουν διασωθεί πληροφορίες για
το τι ακριβώς ήταν. Για την ενυδάτωση του δέρματος παρασκεύαζαν κρέμες από το
γάλα του πικραμύγδαλου. Επίσης έφτιαχναν κολόνιες από λουλούδια όπως ροδόνερο.
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Φορεσιά Σίφνου

Η γυναικεία φορεσιά
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Το χρυσοφόρο στην αρχαιότητα νησί, φημισμένο για τους
κεραμείς του, δεν θα μπορούσε να μη διακρίνεται από μια
«χρυσή» φορεσιά. Η γυναικεία φορεσιά της Σίφνου
αποτελείται από μια έσω βράκα, το λεγόμενο «μισοφόρι» ή
«μεσοφούστανο». Ακολουθεί ένα λεπτό υποκάμισο,άσπρου
χρώματος με ωραίο τελείωμα και κέντημα . Τη λινή και
σταμπωτή φούστα τη λένε «καναλωτή» (επειδή έκανε
κανάλια, λούκια). Αμάνικο γιλέκο, από λινό σταμπωτό, που
δένει μπροστά με λεπτή ζώνη, ιδίου υφάσματος.
Το μακρύ επανωφόρι, καμωμένο από ευρωπαϊκή στόφα, ο
λεγόμενος «ντουλαμάς», μπορούσε να είναι επενδυμένο ή
ακόμη και στολισμένο ολόκληρο με γούνα! («Ντουλαμά»
διαφόρων παραλλαγών, θα βρούμε να φορούν σχεδόν σε
όλη την Ελλάδα). Ήταν από λινό σταμπωτό, διακοσμημένο
από το φυσικό βασίλειο. 'Aλλη εποχή, αντί πανωφοριού,
φορούσαν το «τσιπφί» ή «τζιπούνι» . Πανωφόρι, γιλέκο και φούστα ήταν σε φωτεινές
αποχρώσεις του πράσινου. Στο κεφάλι φορούσαν ειδικό σκούφωμα (τουρμπάνι), την
«πίνα», που δένει ομοιόμορφα ψηλά. Τη σκέπαζαν μ' ένα μεταξωτό μαντίλι, την «πέτσα»,
την οποία στερέωναν με μια μεταξωτή κορδέλα, τη «ζωστήρα». Σε κάποια σημεία, η
φορεσιά της Σίφνου ομοιάζει και μ' αυτήν της Κύπρου. Πλην του Λυκείου Ελληνίδων,
ωραιότατη φορεσιά του 18ου αι. της Σίφνου διασώζει και το Πελοποννησιακό
Λαογραφικό Ίδρυμα .

Θεσσαλία

 Γενικά
Η Θεσσαλία είναι το γεωγραφικό διαμέρισμα της ηπειρωτικής Ελλάδας, μεταξύ
Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και Αιγαίου πελάγους. Βρίσκεται στην Κεντρική
Ελλάδα και έχει έκταση 13.904 τ.χλμ.Στη Θεσσαλία υπάγεται διοικητικά το συγκρότημα
των Βόρειων Σποράδων (εκτός της Σκύρου): δηλ. τα νησιά Σκιάθος, Σκόπελος,
Αλόννησος, Πελαγονήσι κ.ά. μικρότερα.Η Θεσσαλία περικλείεται, από κάθε πλευρά της,
από ψηλά, δασοσκέπαστα και απόκρημνα βουνά, όπως ο Όλυμπος, το ψηλότερο ελληνικό
βουνό. Είναι το "βουνό των βουνών", η κατοικία των δώδεκα θεών της μυθολογίας.
Ήταν το καταφύγιο των κλεφτών και των αρματολών στα μαύρα χρόνια της
τουρκοκρατίας και η δημοτική μας ποίηση το ύμνησε με τα ωραιότερα δημοτικά
τραγούδια. Απέναντί του υψώνεται η Όσσα ή Κίσαβος , έτσι τοποθετημένο που νομίζει
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κανείς πως τα δύο βουνά είναι έτοιμα για συμπλοκή ("ο Όλυμπος και ο Κίσαβος, τα δυο
βουνά μαλώνουν", όπως λέει και το δημοτικό τραγούδι). Νοτιότερα βρίσκεται το
μαγευτικό Πήλιο κατάφυτο από οπωροφόρα και άλλα δέντρα.Το σημαντικότερο βέβαια
χαρακτηριστικό της Θεσσαλίας είναι ο κάμπος της.Φαίνεται πως η απέραντη πεδιάδα της
Θεσσαλίας ήταν παλιότερα μεγάλη λίμνη, που έπαθε καθίζηση από τους συνεχείς
σεισμούς, τα νερά της διοχετεύτηκαν στο

Αιγαίο πέλαγος και αποξηράνθηκε.Σήμερα

είναι μεγάλη, εύφορη πεδιάδα και λένε ότι το στενό μεταξύ του Ολύμπου και της Όσσας,
απ' όπου διοχετεύτηκαν τα νερά στο Αιγαίο, αποτελεί τη μαγευτική και ευφορότατη
κοιλάδα των Τεμπών. Λέγεται ακόμη ότι η λίμνη Βοιβηίδα (Κάρλα) είναι απομεινάρι της
μεγάλης θεσσαλικής λίμνης.Το κλίμα της Θεσσαλίας είναι γλυκό στα παράλια του Αιγαίου
και ηπειρωτικό στο εσωτερικό, όπου είναι αποκλεισμένη από τη θάλασσα εξαιτίας των
βουνών της. Η Θεσσαλία ήταν η κοιτίδα του ανθρώπινου γένους κατά τη θρησκεία των
αρχαίων Ελλήνων. Στο Πήλιο ζούσαν οι Κένταυροι και ο σοφός δάσκαλος Χείρωνας.
Πρώτοι κάτοικοί της ήταν οι Πελασγοί και οι Μινύες, που υποτάχτηκαν στους
Θεσσαλούς που κατέβηκαν από την Ήπειρο. Στους Περσικούς πολέμους "μήδισαν" και
αργότερα υποτάχτηκαν στους Μακεδόνες (4ος αι. π.Χ.) και στους Ρωμαίους (2ος αι.).
Στο Βυζάντιο αποτελούσε τμήμα του θέματος της Ελλάδας. Τον καιρό της
φραγκοκρατίας ήταν επαρχία του Δεσποτάτου της Ηπείρου.Το 1393 κατακτήθηκε από
τους Τούρκους. Προσαρτήθηκε στην Ελλάδα το 1881. Το 1942 οι Ιταλοί επιχείρησαν να
ιδρύσουν ρουμανοβλαχικό βασίλειο στη Θεσσαλία. Η προσπάθειά τους όμως απέτυχε
τελείως, γιατί κανείς δεν υποστήριξε μια τέτοια ανίερη ενέργεια.Παρ’ όλο που οι
κάτοικοί της παρουσιάζουν ετερογένεια ως προς την προέλευση, (Βλαχόφωνοι,
Χασιώτες, Σαρακατσάνοι, Καραγκούνηδες, Μικρασιάτες και Θρακιώτες πρόσφυγες),
εντούτοις

κατόρθωσαν

να

διατηρήσουν

μια

κοινή

διάλεκτο

και

παράδοση.

Ο

Σαρακατσάνοι λοιπόν, χορεύουν κυρίως χορούς στα τρία, τσάμικους, καλαματιανούς και
χορούς του γάμου. Τα τραγούδια τους έχουν να κάνουν με την ποιμενική τους ζωή και με
τα κατορθώματα των κλεφτών με τους οποίους ερχόταν σε επαφή κάθε θερινή περίοδο
όταν μετακινούνταν με τα κοπάδια τους στα χωριά των Αγράφων.Σημαίνουσα αξία έχουν
και οι τοπικοί χοροί της Αργιθέας, της νότιας ορεινής θεσσαλικής περιοχής. Εδώ οι
χοροί είναι «κλειστοί», ένα είδος αργού τσάμικου με βαριές κινήσεις όπου έχουμε σαφή
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επηρεασμό από Ηπειρωτικές επιδράσεις. Οι

πηλιορείτικοι χοροί είναι ολοφάνερα

επηρεασμένοι από τους ρυθμούς του Αιγαίου ενώ η περιοχή που συνορεύει με την
Μακεδονία διαμορφώνει κοινούς μ’ αυτήν ρυθμικούς, μουσικούς και χορευτικούς τύπους.
Η θέση των χορευτών είναι κι εδώ αυστηρά καθορισμένοι από κοινωνικούς τύπους, ενώ
πολλοί χοροί χορεύονται χωρίς οργανική συνοδεία.

Χοροί της Θεσσαλίας

¾ Αρβανιτοβλάχικο
Ο Αρβανιτοβλάχικος χορεύεται συνήθως ελεύθερα από άνδρες και γυναίκες και στη
συνέχεια σχηματίζουν ζευγάρια. Η κίνηση των χεριών στους άνδρες είναι ελεύθερη,
φέρνοντας πάντα μπροστά ίδιο χέρι και πόδι, ή έχουν τα χέρια τους πιασμένα στη
μεσολαβή. Όταν γίνονται ζευγάρια, η γυναίκα βρίσκεται από την εσωτερική πλευρά του
κύκλου.Οι χορευτές πιάνονται με τα χέρια λυγισμένα στο ύψος του κεφαλιού, ενώ τα
εξωτερικά τους χέρια, αριστερό για τη γυναίκα και δεξί για τον άντρα, βρίσκονται στη
μεσολαβή και ελεύθερα ψηλά αντίστοιχα. Το χορευτικό μοτίβο του χορού αποτελείται
από δύο τεσσάρια, εκ των οποίων το πρώτο αρχίζει με το αριστερό και το δεύτερο από
το δεξί.

¾ Μπεράτι
Ανδρικός και γυναικείος χορός που συναντάται και στην Ήπειρο. Είναι χορός
«συγκαθιστός», και χορευόταν συνήθως στους γάμους, όταν οι συγγενείς συνόδευαν τη
νύφη και το γαμπρό στην εκκλησία. Γι’ αυτό και δεν έχει καθορισμένο σχήμα και
διακρίνεται για την ελευθερία και την μεγάλη ποικιλία των βημάτων του. Τα βήματα του
χορού είναι έξι και χορεύονται τρία δεξιά και τρία αριστερά ή και τα έξι προς τα εμπρός.
Εντούτοις ο χορευτής είχε το περιθώριο να αυτοσχεδιάσει με καθίσματα, στροφές,
χτυπήματα κλπ.

¾ Καγκέλι
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Χορεύεται στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από άνδρες και γυναίκες. Είναι ελεύθερος
πηδηχτός χορός στον οποίο οι χορευτές εκτελούν πολλές στροφές. Χορεύεται με τα
βήματα του Καλαματιανού, πάνω στα οποία γίνονται διάφορες φιγούρες. Η λαβή των
χεριών είναι στην αρχή από τις παλάμες και πιασμένοι σε κύκλο τελείως κλειστό. Στη
συνέχεια οι χορευτές γίνονται ζευγάρια και χορεύουν ελεύθερα με πολλές φιγούρες.

¾ Καραγκούνα
Ένας από τους κυριότερους χορούς της Θεσσαλίας, που χορεύεται όμως και σε άλλες
περιοχές. Το τραγούδι της καραγκούνας είναι μια αναφορά κι ένας θαυμασμός στην
αρχοντική καραγκούνικη γυναικεία φορεσιά, η οποία μαζί μ’ αυτή της σαρακατσάνας,
αποτέλεσαν θέματα μελέτης και έρευνας. Χορευτές και χορεύτριες σχηματίζουν κύκλο
ανοιχτό με μέτωπο προς το κέντρο.Η λαβή είναι του Καλαματιανού. Ο χορός αποτελείται
από τρία χορευτικά μοτίβα, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικό αριθμό βημάτων που
εκτελούνται σε ισόχρονο κανονικό ρυθμό.

¾ Κλειστός Αργιθέας
Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στην περιοχή της Αργιθέας των Αγράφων, με τους
άνδρες στην αρχή του κύκλου και ακολουθούν οι γυναίκες στο τέλος του κύκλου.Ο χορός
αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο γίνονται 8 βήματα, με λαβή των χεριών αγκαζέ
και στο δεύτερο γίνονται 5 βήματα, ενώ η λαβή αλλάζει και γίνεται από τις παλάμες με
λυγισμένους τους αγκώνες.11Την ονομασία του ο χορός την πήρε μάλλον γιατί οι
χορευτές κλείνουν στο δεύτερο μέρος του χορού προς τα μέσα του κύκλου. Είναι χορός
πασχαλιάτικος και χορεύτεται την Κυριακή του Πάσχα το απόγευμα στην πλατεία του
χωριού, όπου γίνεται μεγάλο γλέντι και σέρνουν πρώτα το χορό οι γεροντότεροι.

¾ Πέρα στον πέρα μαχαλά
Χορός που χορεύεται στην περιοχή της Καρδίτσας. Χαρακτηρίζεται όπως και οι
περισσότεροι Θεσσαλικοί χοροί, από αργές και μεγαλοπρεπείς κινήσεις. Κατ’ εξοχήν
γυναικείος χορός· χορεύεται από τη νύφη σαν αποχαιρετιστήριος, έξω από το σπίτι της
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πριν από τα στέφανα. Θεωρείται από τους πιο παλιούς χορούς και χορεύεται και σήμερα
σε κάθε γάμο, κυρίως στα χωριά. με οκτώ βήματα.

¾ Πηλιορείτικος
Χορός της περιοχής του Πηλίου που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες με λαβή
καλαματιανού. Κατά τη διάρκεια του χορού οι χορευτές σχηματίζουν λαβύρινθο.
Αποτελείται από 12 βήματα εκ των οποίων τα οκτώ πρώτα εκτελούνται προς τη φορά
ξεκινώντας με το δεξί. Εναλλάξ το πόδι που ακολουθεί τοποθετείται έτσι ώστε η καμάρα
του να έρχεται σε επαφή με τη φτέρνα του προπορευόμενου ποδιού.

¾ Ρουγκατσιάρικος
Χορεύεται τη μέρα των Φώτων στην περιοχή Φαρσάλων στο Πεδινό Καρδίτσας και σε
άλλες Θεσσαλικές περιοχές, σαν τοπικό έθιμο. Ο Ρουγκατσιάρης είναι αυτός που
χλευάζει τους γύρω του. Φορά προβιές, έχει πολλά κουδούνια στο λαιμό του. Αυτοί που
ντύνονται μ’ αυτό τον τρόπο σχηματίζουν μια παρέα, η οποία γυρίζει από γειτονιά σε
γειτονιά χορεύοντας τον χορό με ανταπόδοση φιλέματα και κεράσματα. Τα βήματα του
χορού είναι έξι και χορεύονται όπως τα πρώτα βήματα του καλαματιανού. Ο χορός
χορεύεται ελεύθερα (χωρίς λαβή) και πηδηχτά. Ο χορευτής έχει μεγάλο περιθώριο να
αυτοσχεδιάσει, με πηδήματα, στροφές κλπ.

¾ Σβαρνιάρα

Είναι μια μορφή συρτού στα δύο με έντονο «σουστάρισμα». Χορεύεται από άνδρες και
γυναίκες, ελεύθερα και με κατεύθυνση προς τη φορά του κύκλου. Η ονομασία του χορού
προέρχεται από τα βήματά του που είναι βαριά, σβαρνιστά. Συνήθως χορεύεται χωρίς
λαβή με τους άνδρες να έχουν τα χέρια είτε στην έκταση είτε το ένα χέρι ελεύθερο και
το άλλο πίσω στη μέση, ενώ οι γυναίκες έχουν τα χέρια στη μεσολαβή.Σ’ ορισμένες όμως
περιοχές, χορεύουν πιασμένοι από τις παλάμες και με λυγισμένους τους αγκώνες.
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¾ Θεσσαλικός (Γιούργια στα παλιούρια)
Ανδρικός και γυναικείος χορός που χορεύεται στην περιοχή του Τυρνάβου με λαβή από
τις παλάμες και τους αγκώνες λυγισμένους. Σχηματίζεται κύκλος ανοιχτός με μέτωπο
λοξώς δεξιά. Η φτέρνα του δεξιού ποδιού είναι μέσα στην καμάρα του αριστερού.
Αποτελείται από πέντε χορευτικά μοτίβα καθένα από τα οποία έχει δικό της αριθμό
βημάτων. Όλα τα βήματα εκτελούνται ισόχρονα.

¾ Τάι τάι
Ο χορός αυτός, κατά τον Δημ. Λουκάτο είναι ένας «ιδιάζων» τοπικός χορός του είδους
των διπλών ή θηλυκωτών12… που εκτελείται από άνδρες και γυναίκες μόνο κατά την
Τρίτη του Πάσχα. Την ημέρα εκείνη η διασκέδαση είναι πιο ελεύθερη για άνδρες και
γυναίκες. …Ο εν λόγω χορός ονομάζεται «τάι τάι» πιθανώς από τις επαναλαμβανόμενες
συλλαβές του «τ’ αϊνέβενε», λέξης που υπάρχει στο δεύτερο στίχο του τραγουδιού.
Χορεύεται με γραφικότητα και μεγαλοπρέπεια, ενώ κάνει εντύπωση η εναλλαγή των
ανδρικών και γυναικείων φωνών, οι οποίες διαδέχονται ομαδικά η μια την άλλη, πριν
ακόμα τελειώσουν. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι του χωριού Αϊδονοχώρι, οι οποίοι
χόρευαν το χορό, αρνούνταν να τον χορέψουν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ακόμα
και σε γιορτή, διότι τον εκτελούσαν με λατρευτική αποκλειστικότητα μόνο τη βδομάδα
του Πάσχα.

Παραδοσιακή στολή Σκιάθου

Πριν 120 χρόνια στη Σκιάθο, άντρες και γυναίκες,
φορούσαν τη Σκιαθίτικη ενδυμασία.Οι άντρες φορούσαν
βράκες και μακρύ φέσι με μακριά φούντα. Η ενδυμασία
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τους ήταν όμοια με την ενδυμασία των Υδραίων. Λίγα όμως χρόνια μετά την Επανάσταση
του 1821, άρχισαν οι άνδρες να αντικαθιστούν τις βράκες τους με παντελόνια και
σακάκια. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα η αντικατάσταση της ανδρικής σκιαθίτικης
ενδυμασίας γενικεύτηκε και έχουν περάσει περίπου εβδομήντα χρόνια από τότε που
πέθανε και ο τελευταίος Σκιαθίτης βρακάς. Για αυτό το λόγο σήμερα δε μπορεί ούτε καν
να περιγραφεί η σκιαθίτικη ανδρική ενδυμασία, ούτε να γίνει πλέον κανένας λόγος για
αυτήν. Οι γυναίκες όμως, ίσως γιατί ήταν λίγο περισσότερο συντηρητικές από τους
άντρες, ίσως επειδή τα φορέματά τους ήταν ωραιότερα και πολυτιμότερα από τα ανδρικά,
ίσως και επειδή τα παλαιότερα χρόνια έλειπαν οι μοδίστρες, διατήρησαν τη σκιαθίτικη
ενδυμασία, σε μερικές περιπτώσεις μέχρι σήμερα. Βέβαια, αυτές οι οποίες φορούν τώρα
πια σκιαθίτικη φορεσιά είναι μεγάλες σε ηλικία γυναίκες. Ακόμα και αυτές δεν
ασχολούνται σήμερα με το να φτιάξουν τις φορεσιές, αλλά χρησιμοποιούν τις ήδη έτοιμες.

Τα μέρη της σκιαθίτικης γυναικείας φορεσιάς είναι:

•

Υποκάμισο: το σπουδαιότερο και απαραίτητο μέρος της γυναικείας φορεσιάς.
Είναι μακρύ, φτάνει κάτω από τα γόνατα και το χαρακτηριστικό του είναι τα
φαρδιά μανίκια.

•

Φανέλα: είναι σταυρωτή εμπρός και κουμπώνει με δύο μικρά κουμπιά, ραμμένα
στο λαιμό της φανέλας. Συνήθως είναι μάλλινες ή βαμβακερές και έχουν λευκό
χρώμα. Μόνο οι ηλικιωμένες και όσες έχουν πένθος φορούσαν μαύρες φανέλες.

•

Κάλτσες: πλέκονταν από βαμβακερό ή μάλλινο νήμα και έφταναν μέχρι το γόνατο.
Οι μάλλινες κάλτσες ονομάζονταν τσουράπια. Ήταν πάντα λευκές, εκτός από
αυτές που φορούσαν οι πολύ ηλικιωμένες γυναίκες ή όσες είχαν πένθος, που
ήταν μαύρου χρώματος.
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ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ
Ο Πόντος είναι η ελληνική ονομασία της γεωγραφικής περιοχής των ΒΑ. ακτών της
Μικράς Ασίας, η παράλια περιοχή της Καππαδοκίας, ανατολικά της Παφλαγονίας, η
οποία σήμερα ανήκει στην Τουρκία.
Η αρχική ονομασία Άξενος, αφιλόξενος Πόντος (μάλλον για τα αφιλόξενα, βαθιά νερά
στα νότια παράλια αλλά και για τους λαούς που ζούσαν εκεί), έγινε γρήγορα Εύξεινος
Πόντος , δηλαδή φιλόξενος, από τους Έλληνες, που δημιούργησαν τις αποικίες εκεί.
Οι Ελληνικές πόλεις ξεφύτρωσαν όλες γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα.
Η κυριότερη αυτών των πόλεων ήταν η Τραπεζούντα το 783 π.Χ.
Οι Έλληνες του Πόντου αναφέρονται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς.
Οι Πόντιοι ζούσαν σε εκείνη την περιοχή από την αρχαιότητα και ήταν αμιγώς ελληνική
πριν την κατοχή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι ένας αρχαίος αστρονόμος καταγόταν από τον Πόντο: ο Ηρακλείδης ο Πόντιος.
Ο ποντιακός ελληνισμός, από την πτώση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας από τους
Τούρκους(1461) γνώρισε συνεχείς διωγμούς, σφαγές, ξεριζωμούς και προσπάθειες για
το βίαιο εξισλαμισμό και εκτουρκισμό του, με αποκορύφωμα τη συστηματική και
μεθοδευμένη εξόντωση – γενοκτονία του αιώνα μας.
Το 1923 σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή
πληθυσμών μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και μέσα στη συμφωνία της συνθήκης
περιλαμβανόταν και οι κάτοικοι του Πόντου (όπως και αυτοί της Μικράς Ασίας). Με τη
συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών οι ξεριζωμένοι εγκαταλείπουν την πατρώα γη
και όλα τα υπάρχοντά τους. Παίρνουν μαζί τους τα ιερά κειμήλια και λίγο χώμα από τη
γη του Πόντου. Αφήνουν πίσω τη Μαύρη Θάλασσα και μπαίνουν στην Άσπρη Θάλασσα.
Φτάνουν στην Ελλάδα.
Ο Ποντιακός Ελληνισμός είναι ένας ευδιάκριτος και μοναδικός κλάδος του
Ελληνισμού..Οι Πόντιοι χαρακτηρίζονται από τα έντονα στοιχεία παράδοσης και εθίμων
που μετέφεραν από τον Πόντο.Το θέατρο,η λογοτεχνία,η ποντιακή διάλεκτος,η μουσική
και οι χοροί τους διατηρούνται μέχρι και σήμερα.

ΠΟΝΤΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
•

Ανεφορίτσας ή Κιζέλα: χορός της Γαλίαινας μια μορφή σερανίτσας με μονό τικ

•

Από παν και κα ή Αγκαλιαστόν: χορός της περιοχής της Τραπεζούντας που
χορευόταν επιτόπια σε μικρά πηδηχτά βηματα με πιάσιμο από τη μέση
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•

Από παν και κα ή τικ: χορός του Αγ-Ταγ-Μαντέν,περιοχή που βρίσκεται κοντά
στην Αγκυρα. Χορός που πιάνονταν από τους ώμους όπως το Κότσαρι. Κάτι
ανάμεσα σε χασαποσέρβικο και τικ

•

Γιουβαρλαντούμ: σημαίνει κατρακύλισμα. Χορός των περιοχών Αγκυρας και
Σαμψούντας. Χορευόταν σε παραλλαγές με διαφορετική μουσική. Ο πρώτος
κρατά μαντήλι και κάνει λαβύρινθο

•

Θανατί Λάγκεμαν: χορός της περιοχής Πάφρας. Είναι ο χορός με τον οποίο
αυτοκτόνησαν οι κοπέλες που ήταν κλεισμένες στο κάστρο του ποταμού Αλύ για
48 μέρες

•

Θύμιγμα: τελετουργικός χορός του γάμου. Χορευόταν από 7 ζευγάρια με πρώτο
το ζευγάρι των νεόνυμφων κρατώντας λαμπάδες

•

Κοτς: χορευότανε σχεδόν σε όλο τον Πόντο με παραλλαγές στο κράτημα των
χεριών. Στον Ανατολικό Πόντο κρατιότανε από τις παλάμες ενώ στο Δυτικό από
τους ώμους όπως το κότσαρι

•

Κότσαρι: χορός της περιοχής Κόρς, που οι χορευτές πιάνονται από τους ώμους

•

Μαχαίρια: χορός επίδειξης μαχαιριών. Αναφέρεται στην Κύρου Ανάβαση από τον
Ξενοφώντα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ

Τα ήθη και τα έθιμα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία, διατήρηση και
εξέλιξη του χορού. Για τους Πόντιους ο χορός ήταν συνυφασμένος με τη ζωή
τους. Από τα πρώτα τους βήματα μάθαιναν χορό συμμετέχοντας στις διάφορες
κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι πιο σημαντικές γιορτές που γίνονταν οι χοροί ήταν
όλες οι χριστιανικές: Χριστούγεννα, Πάσχα και ονομαστικές γιορτές
Οι χοροί του Πόντου είναι κυκλικοί εκτός του Κοτσαγκέλ (χορευότανε στο τέλος
της γαμήλιας διασκέδασης). Δεν υπήρχε κορυφαίος όπως και στους αρχαίους
κυκλικούς χορούς. Οι ποντιακοί χοροί είναι ομαδικοί γι’ αυτό η έναρξη δε γινόταν
από ένα συγκεκριμένο άτομο αλλά από ομάδα ατόμων. Τέλος πολλές φορές ο
χορός στηνόταν αυθόρμητα χωρίς καμία ιδιαίτερη αιτία. Μοναδική προϋπόθεση
ήταν η παρουσία μουσικού και η ψυχική διάθεση.
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Ποντιακές

φορεσιές

Είναι γεγονός ότι η παραδοσιακή ενδυμασία των Ποντίων στο σύνολό της αποτελεί
συνέχεια της Βυζαντινής.
Τα παραδοσιακά Ποντιακά ενδύματα διαφοροποιούνται ως προς την ποιότητα των
υλικών, η οποία σχετίζεται άμεσα με την οικονομική κατάσταση των ατόμων, την ηλικία
τους, το φύλο, την περίσταση, αλλά και την εποχή. Ένα σημαντικό ακόμα ρόλο παίζει η
διαφοροποίηση των υφασμάτων και των χρωμάτων.
Πριν την Μικρασιατική καταστροφή, ιδιαίτερα στις κωμοπόλεις και τις παραλιακές
πόλεις, άρχισαν σιγά-σιγά πρώτα από τους άνδρες, να αλλάζουν την παραδοσιακή
φορεσιά, τόσο λόγω του ξενιτεμού τους, όσο και λόγω της μετάβασής τους σε χώρες του
εξωτερικού για σπουδές. Οι γυναίκες και οι άνδρες που ζούσαν στην ύπαιθρο συνέχισαν
να ντύνονται με την παραδοσιακή φορεσιά, μέχρι τον ερχομό τους στην Ελλάδα.
Ακόμα και τώρα,στην σημερινή μας εποχή ο σεβασμός προς την παράδοση οδηγεί πολλά
αγόρια και πολλές κοπέλες, να φοράν σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους την
παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά (συνήθως στους γάμους)

Ανδρική φορεσιά
Η ανδρική παραδοσιακή φορεσιά πήρε το όνομα από το παντελόνι με τα στενά σκέλια και
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την φαρδιά σούρα, το οποίο ονομαζόταν Ζίπκα. Γι’ αυτό με τον όρο “Ζίπκα” εννοούμε
ολόκληρη την ποντιακή ανδρική ενδυμασία, που περιλαμβάνει γιλέκο, σακάκι, ζωνάρι,
κουκούλα, τσάπουλας και μέστια. Το ύφασμα που χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή της
ανδρικής ενδυμασίας ήταν τσόχα ή βαμβακερό ύφασμα ή λινό ή κασμίρ, ενώ τα πιο
συνηθισμένα χρώματα ήταν το μαύρο, το καφέ, και το μπλε.
Ζίπκα
Είναι ένα είδος παντελονιού που ξεκινούσε από την μέση και κατέληγε στους
αστραγάλους. Μπροστά δεν είχε άνοιγμα και δενόταν στην μέση με βρακοζώνα. Η ζίπκα
ήταν αρκετά πλατιά και σχημάτιζε εμπρός και πίσω πολλές πτυχές και πιέτες, σταδιακά
στένευε μέχρι τα γόνατα, ενώ από εκεί και κάτω στένευε τόσο όσο να περνούν μόνο τα
πόδια. Εσωτερικά είναι επενδυμένη με κάποτο σε σκούρο χρώμα.
Καμίσ’
Ανδρική πουκαμίσα φτιαγμένη από άσπρο λινό πανί. Ο γιακάς ήταν στενός
(παπαδίστικος) και τα μανίκια φαρδιά και καταλήγουν στους καρπούς δίχως κουμπιά στις
άκρες. Ήταν βασικό ρούχο στην ποντιακή ενδυμασία.
Γελέκ’
Γιλέκο από βαμβακερό πικέ ύφασμα ή τσόχα και φοδραρισμένο με άσπρο πανί. Το μήκος
ξεκινούσε από τους ώμους ως την μέση.
Είχε δύο τσέπες, μία δεξιά και μία αριστερά κάτω από το στήθος.
Τα κουμπιά ήταν βαμβακερά ή μεταλλικά.
Πασλίκ’ ή Πασλούκ’ ή Πασλούχ’
Είναι το ανδρικό κάλυμμα του κεφαλιού, κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα και χρώμα
με την ζίπκα. Έχει σχήμα κώνου, με μεγάλο πλάτος στην βάση του και δύο μακριές
λωρίδες φοδραρισμένες όπου δένονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού ή στην αριστερή
πλευρά.
Το μήκος είναι 2 μέτρα με τις λωρίδες δεξιά και αριστερά, και το φάρδος είναι 0,30 εκ.
Η κορυφή σχηματίζει μύτη και είναι ραμμένο ένα κορδόνι με φούντα.
Το σώβρακο
Κατασκευαζόταν με το ίδιο ύφασμα με το καμίσ’. Ξεκινούσε από την μέση και κατέληγε
στον αστράγαλο. Ήταν φαρδύ μέχρι τα γόνατα και μετά στένευε. Στο σώμα δενόταν με το
βρακοζών’ (υφασμάτινη μακριά λωρίδα) και στα πόδια με λινές κορδέλες τα
μπατζακοδέματα. Τα γαμπριάτικα εσώρουχα ήταν φτιαγμένα από άσπρο και εκρού λινό.
Οι άντρες μεγάλης ηλικίας φορούσαν εσώρουχα σε σκούρο χρώμα βαμβακοφανέλα.
Ανδρική ζιπούνα ή Αμπάς ή Αντερίν
Ανδρικό σακάκι που αποτελούσε με το γιλέκο και την ζίπκα την ανδρική φορεσιά. Το
ύφασμα που χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή της ζιπούνας ήταν από τσόχα ή
βαμβακερό ύφασμα ή κασμίρι, σε διάφορα χρώματα. Η ζιπούνα άρχιζε από τον λαιμό και
έφτανε ως την μέση, ενώ τα μανίκια ήταν μακριά και στις άκρες ήταν σχιστά. Το ένα
είδος ήταν η σταυρωτή ζιπούνα (καβουσμαλή). Ο γιακάς ήταν στενός και είχε διπλό
στήθος που άλλοτε κούμπωνε δεξιά και άλλοτε αριστερά, ενώ τα κουμπιά ήταν
βαμβακερά. Η ζιπούνα αυτή φοριόταν πάνω από το πουκάμισο. Το δεύτερο είδος της
ζιπούνας διέφερε από το πρώτο, γιατί είχε το στήθος ανοιχτό από το λαιμό μέχρι κάτω,
αλλά το άνοιγμα αυτό σταδιακά στένευε, λίγο πάνω από τον αφαλό και κούμπωναν οι δύο
πλευρές με βαμβακερά κουμπιά. Αυτό το είδος ζιπούνας φοριόταν πάνω από το γιλέκο.
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Η ζιπούνα είχε τσέπη στο εξωτερικό της δεξιάς τσέπης. Την ανδρική ζιπούνα την
συναντάμε με διαφορετικά σχέδια σε όλον τον Πόντο.
Τσοχάν ή Γιαμαρλούκ
Έτσι ονομάζεται το μαύρο ανδρικό πανωφόρι. Το ύφασμα που χρησιμοποιούν για το
ράψιμο είναι μάλλινο. Το συναντάμε σε τρία μάκρη. Στην μία περίπτωση ξεκινάει από
τους ώμους και καταλήγει στην μέση και κουμπώνει μπροστά. Στην δεύτερη περίπτωση
ξεκινάει από τους ώμους και καταλήγει στους γοφούς και στην τρίτη περίπτωση ξεκινάει
από τους ώμους και καταλήγει στο μπούτι. Έχει δύο τσέπες μία δεξιά και μία αριστερά
και κουμπώνει μπροστά.
Κοφτάν
Πανωφόρι που το φορούσαν οι προεστοί. Το μάκρος ξεκινούσε από τους ώμους και
κατέληγε στα γόνατα. Το ύφασμα ήταν από μπροκάρ μεταξωτό, και κούμπωνε με κουμπιά
χρυσοποίκιλα ή μεταλλικά από δεξιά προς τα αριστερά. Ο γιακάς και οι μανσέτες ήταν
κεντημένα με χρυσό κορδόνι. Έχει κοινά στοιχεία με το τσάρικο σακάκι και με τον
βυζαντινό μανδύα.
Ταραπουλούζ ή Τροπολόζ
Μεταξωτό ζωνάρι με κάθετες και οριζόντιες ραβδώσεις. Το μήκος του ταραπουλούζ
φθάνει τα 6 μέτρα και το φάρδος του 0,40 εκ. Στις άκρες του ζωναριού έραβαν φούντες
με κρόσσια από το ίδιο ύφασμα και δένεται πάνω από την ζίπκα. Τα χρώματα είναι
έντονα, ζωηρά, όπως το βυσσινί, το μπεζ, το μπλε, το πράσινο και το κίτρινο.
Κουσάκ
Είδος ζωναριού που κατασκευαζόταν από μάλλινο ή βαμβακερό ύφασμα. Το φορούσαν οι
άνδρες στην καθημερινή τους φορεσιά και είχε διάφορα χρώματα. Το μήκος του
ζωναριού ήταν 4 μέτρα και το φάρδος του 0,30 εκ.
Σελαχίν ή Σελαχλίκ ή Σελαχλούκ
Δερμάτινη ζώνη που έμπαινε πάνω από το ταραπουλούζ.
Το κατασκευάζανε με τρείς σειρές δέρμα στο οποίο
έδιναν διάφορους χρωματισμούς από καφέ ανοιχτό έως
καφέ σκούρο και μαύρο. Ήταν ειδικά φτιαγμένο για να
στερεώνεται το καρακουλάκ ή γαμέ ή κάμα (μεγάλο
μαχαίρι), το καπνοσάκουλο , η τάπαντζαν ή λιβέρ ή
χτυπετέρ (πιστόλι), και διάφορα προσωπικά αντικείμενα.
Κάμα
Είδος σπαθιού, γυριστό λίγο στην μέση, με ανάλογο
θηκάρι. Η λαβή του είχε δύο αυτιά κοκάλινα. Με την κάμα
σε ορισμένες περιοχές του πόντου έκαναν διάφορες
φιγούρες στον χορό "Σέρρα". Στην περιοχή της Σάντας
την κάμα την έλεγαν γάμα ή γαμά.
Εγκόλπιο ή Κόλπος
Είναι κόσμημα παραλληλόγραμμο, διπλής όψεως από
μαλακό επάργυρο ή ασήμι, και σκαλισμένο στο χέρι. Στην
μία πλευρά είχε τον Άγιο Γεώργιο και στην άλλη κλαδί
αμπέλου. Επάνω είχε συρταράκι που ανοιγόκλεινε. Στο
εσωτερικό μέρος από το εγκόλπιο ήταν τοποθετημένο

31

τίμιο ξύλο από τους Άγιους Τόπους. Στις δύο άκρες δενόταν η ασημένια αλυσίδα που
είχε μήκος 1.80 μέτρα. Το φορούσαν οι άνδρες σταυρωτά από το μέρος της καρδιάς.
Φυλαχτόν ή Τάμα
Τριγωνικό κόσμημα διπλής όψεως από μαλακό επάργυρο ή ασήμι. Η μία πλευρά ήταν
χαραγμένη με διάφορα ψυχεδελικά σχέδια. Επάνω είχε συρταράκι που ανοιγόκλεινε και
μέσα είχε τίμιο ξύλο. Στις δύο άκρες ήταν δεμένο με αλυσίδα 0.40 εκ. και το φορούσαν οι
άνδρες στο στήθος .
Ώρα ή Σαατ ή Κιοτσέκ
Κιοτσέκ είναι η χρυσή, επίχρυση, αργυρή αλυσίδα που κρέμεται το ρολόι και έχει μήκος 2
μέτρα. Την αλυσίδα την συγκρατεί ο “αλεπός”, τριγωνικό αξεσουάρ που ρυθμίζει το ύψος
της. Την ώρα με το κιοτσέκ οι άνδρες το έβαζαν στην δεξιά τσέπη του γιλέκου τους, ενώ
οι γυναίκες το τοποθετούσαν επάνω στο λαχόρ τους.
Κεντήλ
Αξεσουάρ το οποίο φορούσαν οι άνδρες στο δεξί μπράτσο, πάνω από την ανδρική
ζιπούνα (σακάκι). Το κεντήλ ήταν υφασμάτινο κεντημένο με χρυσό κορδόνι ή πλεγμένο με
χρυσό σύρμα.
Τσάπουλας
Ανδρικά υποδήματα με σκληρό δέρμα και οι μύτες των παπουτσιών μυτερές και λίγο
γυριστά προς τα πάνω. Το δέρμα από τις σόλες είναι πολύ σκληρό και έχει πάχος μισό
εκατοστό, ενώ το τακούνι 1,5 εκ. Το χρώμα είναι μαύρο ή καφέ σκούρο. Τα φορούσαν
κυρίως , οι νέοι και περισσότερο οι χορευτές επειδή ήταν ελαφριά.
Γεμένια
Ανδρικά παπούτσια κατασκευασμένα από δέρμα κατσικιού. Ήταν χαμηλά, χωρίς τακούνι
και ήθελε καλό τεχνίτη για να τα φτιάξει, τον τεχνίτη αυτόν τον έλεγαν “γεμενετζή”.
Ήταν μαλακά παπούτσια με γυριστές μύτες και το ύψος των παπουτσιών έφτανε μέχρι
τον αστράγαλο. Τα φορούσαν με την ζίπκα σε συνδυασμό με τα
΄΄μέστια΄΄(περικνημίδες), και το χρώμα τους είναι μαύρο.
Μέστια (περικνημίδες)
Ήταν κατασκευασμένες από πολύ μαλακό δέρμα και κάλυπταν τις γάμπες. Το ύψος τους
ξεκινούσε από τον αστράγαλο και κατέληγε στο γόνατο. Τα μέστια τα φορούσαν σε
συνδυασμό με τα τσάπουλας ή τα γεμένια .
Ρώσικες μπότες ή Πότας
Οι πόντιοι τα αποκαλούσαν τα “πότας” μετά την έλευση του ρώσικου στρατού στην
Τραπεζούντα (Πόντος) το 1914-1918.
Οι Έλληνες τις περιοχής τα φόρεσαν και αντικατέστησαν τα τσάπουλας σε μεγάλο βαθμό.
Ήταν μονοκόμματα υποδήματα κατασκευασμένα από μαλακό δέρμα. Μπροστά σχημάτιζαν
μυτερό ημικύκλιο, οι σόλες ήταν από σκληρό δέρμα μισό εκατοστό, ενώ τα τακούνια ένα
εκατοστό. Το ύψος της μπότας έφτανε μέχρι το γόνατο. Στο εσωτερικό της μπότας είχε
φερμουάρ και τα χρώματα ήταν συνήθως μαύρο, γκρι, και καφέ σκούρο.
Τσαρούχ (τσαρούχια)
Ήταν κατασκευασμένα από δέρμα γουρουνιού, και δεν είχαν σόλα. Τα φορούσαν πάνω
από πλεχτές κάλτσες. Δεξιά και αριστερά στο ύψος τις φτέρνας είχε τρύπες, περνούσαν
κορδόνι δερμάτινο και τα έδεναν σταυρωτά στην μέση της γάμπας. Τα τσαρούχια τα
φορούσαν στην καθημερινότητα τους στα χωριά άνδρες και γυναίκες.
Ναλία
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Τσόκαρα που τα φορούσαν για να προστατεύονται από νερά και λάσπες. Τα ναλία στον
ορεινό πόντο ήταν κατασκευασμένα από ξύλο και δέρμα, ενώ στις πόλεις ήταν από
βερνικωμένο ξύλο “φίλντισι” και σύρμα ασημένιο, πλεγμένο στο χέρι, το οποίο στερέωναν
πάνω στο βελούδινο ύφασμα. Τα τσόκαρα είχαν τακούνι σε δύο σημεία, το ένα που είχε
σχήμα πυραμίδας ήταν στην πατούσα, ενώ το άλλο που είχε σχήμα οβάλ στην φτέρνα. Το
ύψος του τακουνιού ήταν 5εκ.
Καπνοσάκουλο ή Κοβούς ή Γαβλούχ
Ήταν κατασκευασμένο από δέρμα και δενόταν στα πλάγια του σελαχλίκ. Είχε μέσα τον
καπνό, την τσακμακόπετρα και τα υπόλοιπα σύνεργα του καπνίσματος
Φυσεκλίκια
Δερμάτινη ζώνη που ήταν δεμένη στην μέση και στα πλάγια του στήθους. Επάνω στην
ζώνη έχει θήκες που μπαίνουν οι σφαίρες και στα πλάγια θήκες για μαχαίρια.

Γυναικεία φορεσιά
Η ορολογία που καθιερώνει όλη την γυναικεία ποντιακή φορεσιά είναι το χαρακτηριστικό
της ένδυμα η “Ζιπούνα ή Ζουπούνα”. Την γυναικεία φορεσιά την συναντάμε σε διάφορες
περιοχές του πόντου διαφοροποιημένη, είτε λόγω κοινωνικής θέσης της κάθε γυναίκας
(ή ηλικία της), είτε λόγω κλιματολογικών συνθηκών, ή ακόμα και λόγω των πολλών
ποικιλιών των υφασμάτων και των χρωμάτων.
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Ζιπούνα ή Ζουπούνα
Η ζιπούνα είναι ένα μακρύ ευρύχωρο ριχτό φόρεμα με φαρδιά μανίκια, που άρχιζε από
τους ώμους και κατέβαινε ως τους αστραγάλους. Μπροστά έκλεινε με κουμπιά από πάνω
μέχρι την μέση. Τα υφάσματα που χρησιμοποιούσαν ήταν: Μεταξωτό μπροκάρ, του
οποίου η ύφανση είχε ένα λουλούδι σε διάφορα χρώματα. Μεταξωτό ταφτά (μονόχρωμο
ύφασμα). Ταφτά σανσάν (ύφασμα που κάνει διάφορα χρώματα). Σουά σοβάζ (άγριο
μετάξι “κρουστό”). Ριγωτό ύφασμα σε διάφορα χρώματα βαμβακομέταξα. Ριγωτό υφαντό
(βαμβάκι-μαλί).Το εσωτερικό της ζιπούνας είναι φοδραρισμένο με κάποτο (άσπρο
βαμβακερό ύφασμα. Τα τελειώματα (γιακάς, μανίκια) και περιμετρικά του φορέματος
είναι κεντημένα με χρυσή ή ασημένια ή
υφαντή κλωστή. Στον δυτικό πόντο συναντάμε ζιπούνες χωρίς κουμπιά με βαθύ άνοιγμα
στο στήθος και ανοίγματα στα πλάγια.
Σαλβάρ ή Σαρβάλ
Φαρδιά βράκα, που ξεκινούσε από την μέση και έφτανε μέχρι τους αστραγάλους. Στο
κάτω μέρος δένονταν με κορδόνια τα μπατζαγοδέματα. Κατασκευαζόταν από ύφασμα
μάλλινο ή βαμβακερό ή φανέλα ή μεταξωτό, το εσωτερικό ήταν φοδραρισμένο με λευκό ή
σκούρο κάποτο ή χασέ. Στηριζόταν με το βρακοζών’ και σχημάτιζε πτυχές δίνοντας ένα
καλοφτιαγμένο στήσιμο στην ζιπούνα.
Καμίς & Σπαρέλ ή Σπαλέρ
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Το καμίς είναι πουκάμισο που συνόδευε την επίσημη ενδυμασία, το χρώμα ήταν λευκό ή
εκρού και το ύφασμα μετάξι , ραμμένο με δαντέλα, στα τελειώματα του ρούχου (μανίκι και
γιακά). Στα χωριά οι γυναίκες κάτω από την ζιπούνα αντί για καμίς φορούσαν το σπαρέλ
(τετράγωνο ύφασμα που δενόταν στο λαιμό και τα πλαϊνά της σπάλας). Τα υφάσματα που
χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή του σπαρέλ ήταν μονόχρωμα ριγωτά, μεταξωτά ή
βελούδα και ήταν φοδραρισμένα με κάποτο ή χασέ και έχουν κέντημα γύρω από τον
λαιμό.
Εσώρουχο
Το γυναικείο εσώρουχο το λέγανε το “βρακίν”, το μήκος του έφτανε λίγο κάτω από το
γόνατο και είχε στην άκρη γαϊτάνι από βαμβάκι και με αυτό δενόταν στο κάθε πόδι. Τα
εσώρουχα στον πόντο τα έφτιαχναν από λευκό χασέ ή σκούρα βαμβακοφανέλα ,και λινό.
Για τα νυφιάτικα εσώρουχα χρησιμοποιούσαν κοφτό χασέ με αζούρι σε διάφορα σχέδια,
μεταξωτή και βαμβακερή δαντέλα και το τσελβόλ κεντημένο στο στήθος με κλωστές σε
κόκκινες αποχρώσεις.
Τάπλα ή Τεπελίκ ή Τεπελίκι
Καπελάκι που κοσμούσε το γυναικείο κεφάλι. Πήρε την ονομασία από την λέξη “τεπε”
που σημαίνει κορυφή. Το κατασκευάζουν εσωτερικά από σκληρό χαρτί (χαρτόνι) και
εξωτερικά από τσόχα, σκληρό κάποτο ή βελούδο. Ημικυκλικά περνούσαν χοντρό χαρτί
ενός εκατοστού και πάνω σε αυτό έραβαν μία ή δύο σειρές φλουριά Κωνσταντινάτα. Το
πάνω μέρος το κάλυπταν με μέταλλο σφυρήλατο σε διάφορα σχέδια ή το κεντούσαν. Στο
πλάι υπήρχαν δύο κορδέλες για να το δένουν στο κεφάλι. Σε ορισμένες περιοχές (π.χ.
κάρς) το τεπελίκ που φορούσαν κάλυπτε όλη την περίμετρο της κεφαλής Υπήρχαν
τεπελίκια που στην κορυφή αντί για μέταλλο κεντούσαν χρυσό κορδόνι και το έλεγαν
“τάπλα κουρσίν”.
Καμαρωτέρ ή Καμαρα ή Βαλά
Ήταν το νυφικό πέπλο με όλα τα στολίδια και τα κοσμήματα που το συνόδευαν, φοριόταν
μόνο στον γάμο. Κάλυπτε εκτός από το κεφάλι , το στήθος και την πλάτη μέχρι την μέση
ή όλο το σώμα.Το βαλά το φορούσαν οι νύφες στην περιοχή του Ακ Νταγ Ματέν. Σε
άλλες περιοχές του πόντου η βαλά σκέπαζε ολόκληρο το σώμα της νύφης μπρός και
πίσω ως την μέση. Συνήθως κατασκευαζόταν από κίτρινο μεταξωτό ύφασμα.
Το Πουλούν ή Πουρλούν
Είναι ένα πολύ λεπτό κάλυμμα, χρώματος κόκκινο ή πράσινο, που το φορούσε στο κεφάλι
η νύφη μετά την στέψη. Σε ορισμένα μέρη του πόντου αντικαθιστούσε το καμαρωτέρ
Το Σαλ

35

Μάλλινο τετράγωνο ύφασμα μονόχρωμο που σκέπαζε το κεφάλι, την πλάτη, τους ώμους
και το στήθος. Το χρησιμοποιούσαν οι μεσήλικες και οι γριές, όταν πήγαιναν εκκλησία, ή
όταν πήγαιναν για ψώνια ή όταν πήγαιναν επισκέψεις στην διάρκεια του χειμώνα.
Λετζέκ
Είναι μαντήλα τετράγωνη που διπλωνόταν στην μέση. Είχε διαστάσεις 1.20μ. επί 1.20μ.
Το λετζέκ που φορούσαν οι νέες είχε χρώμα κοκκινοκίτρινο με κοκκινωπά
λουλούδια,περιμετρικά ήταν πλεγμένο γαϊτάνι ή δαντέλα χειροποίητη. Οι ηλικιωμένες και
οι χήρες φορούσαν σκούρα χρώματα. Το ύφασμα ήταν βαμβακερό ή λινάτσα ή καμβά. Το
λετζέκ φοριόταν τριγωνικά στο κεφάλι πάνω από το τεπελίκι ή χωρίς αυτό, το
πρόσφεραν οι συγγενείς της νύφης πριν από τον γάμο. Υπήρχε και το μαντήλι
καθημερινής χρήσης που το φορούσαν οι κοπέλες και οι γυναίκες του ορεινού πόντου, οι
διαστάσεις του ήταν 1επί 1 και το έλεγαν τσίτι ή κατσοδέτρα. Τα συγκεκριμένα μαντήλια
ήταν μονόχρωμα σκούρα ή με ανοιχτή απόχρωση, το ύφασμα ήταν τσελβόλ ή λινό. Στην
περιοχή τις Τόγιας ήταν άσπρα και μαύρα. Στην Σάντα τα χρώματα ήταν μαύρο με
λουλούδια σε έντονους χρωματισμούς. Στην Νικόπολη ήταν το σκούρο μπλε το σκούρο
καφέ και το μαύρο. Στον Δυτικό Πόντο συναντάμε μαντήλια σε άσπρο, σε μπεζ και σε
κόκκινο χρώμα.
Λαχόρ’
Τετράγωνο υφαντό ζωνάρι από αργαλειό, που το δίπλωναν οι γυναίκες τριγωνικά,
δένοντάς το στην μέση πάνω από την ζιπούνα . Τα χρώματα είναι έντονα ζωηρά βαμμένα
με φυτικές βαφές του σοφράν της παπαρούνας και του κάστανου. Το λαχόρ έχει μήκος
1,10μ. και φάρδος 1μ. Για να στερεωθεί το λαχόρ στην μέση το έδεναν με μια στενή
κεντημένη λουρίδα, η οποία είχε στις άκρες φούντες, που τις έλεγαν τσαγούνα, κάθετα
στις δύο άκρες υπήρχαν κρόσσια. Το όνομα εικάζεται ότι το πήρε από την πόλη Λαχόρι
του Πακιστάν, απ’ όπου τέτοια υφάσματα έφταναν στον πόντο με καράβια. Υπήρχαν και
άλλα ζωνάρια όπως: Η Κοκνέτσα, είναι υφαντό από άγριο μαλλί και βαμβάκι. Είχε μήκος
1.25μ. πλάτος 0,90 εκ. και το χρώμα του ήταν προς το κεραμιδί. Την κοκνέτσα την
φορούσαν συνήθως οι γυναίκες στα χωριά πάνω από την ζιπούνα, από την μέση ως τις
γάμπες. Tο Ταραπολούζ, γυναικείο μεταξωτό ζωνάρι το οποίο οι γυναίκες το συνδύαζαν
με το επίσημο ένδυμα. Τα χρώματα του ήταν έντονα ζωηρά στις αποχρώσεις του
κίτρινου, του κεραμιδή του πράσινου του μπλε και του μπεζ. Το μήκος του 1.40μ. το
φάρδος του 0,35εκ. και στις άκρες του σχημάτιζε κλεμία με πισκούλια μικρά. Tο Φοτά ή
Πεσταμπάλ, είναι ένα είδος ποδιάς που το φορούσαν οι νέες κοπέλες σε διάφορους
χρωματισμούς, ενώ οι μεγάλες γυναίκες άνω των 50 ετών συνήθως σε μαύρο χρώμα. Το
ύφασμα είναι από μετάξι και υφαντή, ενώ το φάρδος είναι 1.20μ. το μήκος 0,85εκ., ήταν
δίχρωμο με κάθετες ραβδώσεις, και δενόταν στην μέση με λωρίδες τα φοτοδέμα
Κατιφέ
Είναι βελούδινο ζακέτο, το μάκρος του ξεκινάει από τον ώμο και καταλήγει στην μέση.
Ήταν κεντημένο στο λαιμό στην μέση, στο στήθος και τα μανίκια με χρυσό σιρίτι. Το
φάρδος του κεντήματος ήταν 5εκ.Το κατιφέ το σχεδίαζαν και κεντούσαν ειδική ράφτες.
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Υπήρχε αυτό το κέντημα στην νυφική ενδυμασία αλλά και στην ενδυμασία νεαρών
κοριτσιών. Άλλο γυναικείο πανωφόρι ήταν το κοντογούνι , βελούδινο ύφασμα όπου γύρω
από το λαιμό στόλιζαν το κοντογούνι με γούνα αλεπούς. Είχε δύο μεγέθη ,το ένα
ξεκινούσε από τον ώμο και κατέληγε στην μέση και το άλλο ξεκινούσε από τον ώμο και
κατέληγε στους γοφούς. Υπήρχε ακόμη το μακρυγούνι επίσημο ένδυμα σαν παλτό. Το
ύφασμα ήταν μάλλινο (Τσόχα ή κασμίρ). Το μήκος ξεκινούσε από τον λαιμό και κατέληγε
στους αστραγάλους. Η επένδυση εσωτερικά ήταν από γούνα αρκούδας και εξωτερικά
χρησιμοποιούσαν γούνα αλεπούς, κάθετα στα δύο ανοίγματα εμπρός. Υπήρχαν και άλλα
πανωφόρια το λίπατε παλτό καθημερινής χρήσης. Το σαλ ήταν το σάλι που έβαζαν στους
ώμους οι γυναίκες το οποίο έφτιαχναν οι ίδιες από μαλλί κατσίκας. Υπήρχε και η Τσόχα
πανωφόρι καθημερινής χρήσης. Υπήρχε ανδρική και γυναικεία. Η τσόχα ήταν συνήθως
χωρίς επένδυση και την κατασκεύαζαν από χοντρό μάλλινο ύφασμα. Η γυναικεία τσόχα
ήταν σε δύο τύπους, στην μία περίπτωση το μάκρος ήταν μέχρι τους γοφούς και στην
άλλη το μάκρος έφτανε στην μέση της γάμπας, κούμπωνε στο πλάι.
Κόσμημα
Γκιορντάν ή γιορτάνι: Χρυσά φλουριά Κωνσταντινάτα με τρείς ή τέσσερις σειρές. Τα
φλουριά ήταν περασμένα σε αλυσίδες ή ήταν κεντημένα σε ύφασμα και τα φορούσαν
ημικυκλικά στον λαιμό ή τριγωνικά στο στήθος.Τα πεντόλιρα :Η αξία τους ήταν πέντε
φορές μεγαλύτερη από την αξία τις Τούρκικης λύρας. Τα χάριζαν οι πεθερές στις νύφες
την ημέρα του γάμου. Τα φορούσαν στον λαιμό με διπλή αλυσίδα (κοχλίδ).Σαμσάδες ή
Σεπσέδες: Έτσι ονόμαζαν τα Κωνσταντινάτα φλουριά τα οποία κρεμούσαν σε αλυσίδες.
Στον Δυτικό Πόντο τα έπλεκαν τα κορίτσια στις πλεξούδες.Καρδίτσας: Έτσι ονόμαζαν
τα σκουλαρίκια ή τα μενταγιόν που είχαν σχήμα καρδιάς. Στο κέντρο υπήρχε πέτρα σε
διάφορα χρώματα. Ήταν φτιαγμένα από χρυσό 24 Καρατίων και τα φορούσαν νέα
κορίτσια.Περιλαίμια: Τα κατασκεύαζαν από ασήμι σε διάφορα σχέδια. Για τον λαιμό είχαν
ασημένιο περιδέραιο με σχέδιο τον Άγιο Γεώργιο. Στα τελειώματα είχαν ασημένια
αλυσίδα με φυλλαράκια. Στην περιοχή της Τραπεζούντας τα ονόμαζαν
πογασκεστί.Πέρλες και μαργαριτάρια: Υπήρχαν σε διάφορα μεγέθη και μήκη. Τα
περνούσαν 3 ή 4 φορές στον λαιμό.Χασίρ ή χαστρί: Χειροποίητο κόσμημα σε βυζαντινή
μορφή για τον λαιμό και το χέρι. Το κατασκεύαζαν από σύρμα χρυσό ή ασημένιο.
Κούμπωνε με συρταράκι. Στην μία άκρη έχει μία αγκράφα που οι γυναίκες χάραζαν το
μονόγραμμά τους.Ώρα ή Σαάτ: Ρολόι με μακριά ασημένια αλυσίδα.
Υποδήματα
Τα γυναικεία παπούτσια είναι σε μαύρο χρώμα με λουράκι που κουμπώνει στο
πλάι.Ναλία: Είναι τσόκαρα από ξύλο βερνικωμένο με διάφορα σχέδια στο εσωτερικό και
ένα δερμάτινο λουρί επάνω.Κουντούρας: Είναι παπούτσι με τακούνι. Κατασκευάζονταν
από Ευρωπαϊκό δέρμα ,το επάνω μέρος τους ήταν από μαύρο δέρμα και σκέπαζε όλο το
πάνω μέρος του ποδιού. Ήταν χαμηλά και το ύψος του παπουτσιού έφτανε μέχρι τον
αστράγαλο ή και λίγο πιο ψηλά και λέγονταν καλοσλία.
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ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
Ιστορία:
Η Καππαδοκία κατά την αρχαιότητα ήταν μία εκ των 15 επαρχιών της Μικρασιατικής
χερσονήσου. Τα σύνορα εξαιτίας των πολλών κατακτητών που αυτή γνώρισε, συχνά
μεταβάλλονταν. Χετταίοι, Ασσύριοι, Μήδοι, Πέρσες, Μακεδόνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί,
Σελτζούκοι και τέλος Οθωμανοί , είναι λαοί που άφησαν τα χνάρια τους σ’ αυτή τη γη.
Μέχρι το 1922 οπότε και η ανταλλαγή πληθυσμών οι κάτοικοι της Καππαδοκίας κατά
θρήσκευμα ήταν:
α) Μωαμεθανοί Τούρκοι, Κούρδοι, Αφσάροι (λαός ληστρικός) και Κιρκάσιοι που
μετανάστευσαν περί τον 19ο αιώνα από τη Ρωσία.
β) Χριστιανοί ορθόδοξοι Έλληνες
γ) Αρμένιοι που μετανάστευσαν τον Μεσαίωνα από την Αρμενία.
Το έδαφος της Καππαδοκίας είναι κατά το πλείστον υψίπεδα βοσκότοποι, εύφορα προς
τον Πόντο και τον Ευφράτη και δασώδη προς την οροσειρά.
Από την Αρχαία εποχή η Καππαδοκία ήταν κράτος φεουδαλικό, στηριζόμενο στην
στρατιωτική αριστοκρατία. Το σύστημα αυτό ήταν βαθιά ριζωμένο αφού εξακολούθησε
και μετά την υποταγή τους στους Πέρσες, Μακεδόνες, Ρωμαίους. Έτσι μπορεί να ήταν
έθνος πολεμικό αλλά όχι πολυπληθές και πολιτισμένο.
Κατά την Ελληνιστική περίοδο με την αυτονομία της Καππαδοκίας αρχίζει ιστορικά η
Ελληνοκαππαδοκική περίοδος γιατί από την εσωτερική, εκπολιτιστική μεταβολή που
υπέστει, από ασιατική χώρα έγινε ελληνική. Παρά ταύτα δεν έλειψαν οι έριδες μεταξύ
των ηγεμόνων για την ένωση σε μία Καππαδοκία, πράγμα το οποίο επιτεύχθηκε από τον
Μιθριδάτη Δ’ Ευπάτωρ αφού εκδίωξε και κακοποίησε τον Αριαράνθη Η’.
Στην Χριστιανική εποχή υπάρχει πλέον μόνο η Μεγάλη Καππαδοκία ενώ εκείνη προς τον
Πόντο έχει πλέον καθιερωθεί ως Πόντος. Τον 1ο αιώνα μ.Χ. Ο εξελληνισμός αυτής της
περιοχής είναι πλήρης. Ακόμη και κάποιες εβραϊκές κοινότητες μιλούν και γράφουν
ελληνικά. Αυτό το γεγονός ευνόησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την εξάπλωση του
χριστιανισμού και έτσι δημιουργήθηκαν αξιόλογα κέντρα του Χριστιανισμού. Τον 3ο,4ο
και 5ο ακμάζουν η παιδεία και η φιλολογία.
Στην συνέχεια οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες διαπιστώνοντας την σπουδαιότητα της
χώρας για την αντιμετώπιση των Περσών και αργότερα των Αράβων και των Τούρκων,
την κατέστησαν μεγάλο στρατιωτικό κέντρο.
Η Τουρκική περίοδος ξεκινά με την υπόταξή της από τους Σελτζούκους και στην
συνέχεια από τους Οθωμανούς. Μετά από την κατάληψη από τους Οθωμανούς και εκ
του γεγονότος ότι η χώρα δεν ήταν και τόσο εύφορη άρχισε η μετανάστευση των
χριστιανών με διεξόδους τρεις κυρίως δρόμους ο προς τη Μερσίνη κι από κει στην
Αλεξάνδρεια, ο προς τη Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη και ο τρίτος προς Αμισό. Με το
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χρόνο και με την ανάπτυξη της συγκοινωνίας στη Μικρά Ασία άρχισαν να δημιουργούνται
σειρά παροικιών κατά μήκος των παραπάνω οδών που πολύ αναπτύχθηκαν, εξ ων και
πλείστοι μεγαλέμποροι, τραπεζίτες ακόμη και κυβερνητικοί υπάλληλοι, οι γνωστοί
Καϊσερλήδες.
Χορός:
Δύο πολύ βασικά χαρακτηριστική των χορών στην Καππαδοκία είναι η σεμνότητά τους
και το πόσο έντονα επηρεασμένοι από την θρησκεία είναι. Στους χορούς αυτούς υπάρχει
σταθερό πάτημα με όλο το πέλμα, ενώ τα χέρια κινούνται μπροστά στο στήθος με
κινήσεις που δεν υπερβαίνουν το ύψος του κεφαλιού. Ακόμα όταν οι χορευτές δεν
κρατάνε κάτι, ενώνουν τα τρία δάχτυλα των χεριών τους όπως όταν κάνουμε τον σταυρό
μας. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν πόσο μεγάλη επίδραση είχε η θρησκεία στην
διαμόρφωση του χορού, πράγμα που κάνει τους χορούς περισσότερο αισθητικούς σε
αντίθεση με αυτούς της ανατολής που είναι πιο αισθησιακοί. Η θρησκευτικότητα των
ανθρώπων επέδρασε, με αποτέλεσμα οι χοροί να παρουσιάζουν τελετουργική μορφή.
Ακόμα η επίδραση της θρησκείας διαφαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο κρατιούνται οι
χορευτές, μεταφέροντας μας έναν κοινωνικό χώρο όπου οι θέσεις των δύο φύλων είναι
καθαρά διαχωρισμένες. Τα ονόματα των χορών είναι επηρεασμένα από τα χορευτικά
σχήματα, από τα αντικείμενα που κρατούσαν και χρησιμοποιούσαν στο χορό, από τον
τρόπο που ήταν πιασμένοι οι χορευτές, από τον τόπο που τελούνταν και από το χρόνο.
Πολλοί χοροί πήραν το όνομα τους από τον Άγιο προς τιμή του οποίου χορευόταν.
Κάποιοι από τους σημαντικότερους χορούς είναι:

Ες Βασίλη: Την παραμονή το βράδυ, όταν πλέον σκοτείνιαζε καλά καλά, όλο το χωριό
σηκωνόταν και ξεκίναγε τις ετοιμασίες. Παρέες από τις γειτονιές, τα συγγενολόια,
συμπεθεριά, και φιλικές ομάδες, από μέρες μπροστά ετοίμαζαν τον γιορτασμό αυτόν.
Πρώτα φρόντιζαν να έχουν αρκετές μακριές δάδες, κρασιά και μεζέδες για να πάνε με
πομπή στην μακρινή παρόχθια σπηλιά που ήταν το παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου.
"Χυτάτε να υπάμε σον Ε-Βασίλη" (Τρέξετε να πάμε στον Άγιο Βασίλη). Μόλις με
ντουφεκιές δίνονταν το σύνθημα, όλοι συγκεντρώνονταν στην πλατεία, το Μισεχώρι. Οι
πρώτοι που έρχονταν πιαναν το χορό και τραγουδούσαν το θούριο του Αγίου "Χυτάτε να
υπάμε..." και ρίχνανε τις ομοβροντίες τους με τα ντουφέκια και τις κουμπούρες τους.
Καθώς έφταναν όλοι, ξεκινούσαν με αναμμένες τις δάδες τους σαν λαμπαδοφορίες
τραγουδώντας και ντουφεκίζοντας. Ο παπάς και η συνοδεία του προπορεύονταν.
Πήγαιναν στην μακρινή σπηλιά που ήταν το παρεκκλήσι του Αγίου Βασιλείου.
Στο δρόμο κάνανε και στάση για να χορέψουν. Στη μέση του δρόμου συναντούσαν τον ΕΧαλλά, το παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους. Εκεί άναβαν τα κεριά τους και ο παπάς
που είχε φτάσει πιο μπροστά έλεγε το τροπάριο του Αγίου, έκανε την δέηση και αφού
προσκυνούσαν όλοι πιαναν μετά στην αυλή τον χορό τους και συνέχιζαν ύστερα την
πορεία τους. Στον Άγιο Θωμά δεν σταματούσαν, άναβαν μόνον κεριά γιατί δεν είχε αυλή,
ήταν πάνω σε βράχο, κατέβαιναν και συνέχιζαν.
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Όταν πλέον έφταναν εκεί, ο ιερέας έλεγε τον ευλογητό, το απολυτίκιο του Αγίου, την
σχετική δέηση, και έψελνε τα εγκώμια, ενώ οι χριστιανοί άναβαν τα κεριά, προσκυνούσαν
και λιβάνιζαν. Άλλοι ετοίμαζαν τις φωτιές για να στεγνώσουν τα βρεγμένα απ’ τα χιόνια
και τις χιονονιφάδες ρούχα τους και να ζεσταθούν. Όταν τελείωναν το ιερό χρέος τους
άρχιζαν τα κεράσματα απ’ τα κρασιά και τους πλούσιους μεζέδες και στήνανε το χορό.
Τραγουδώντας και παίζοντας "τ’ Ες-Βασίλη το τραγούδι" (του Αγίου Βασιλείου το
τραγούδι).
1. Χυτάτε να υπάμε σον Ε – Βασίλη,
2. Να κρεμάσωμεν τα κρέτε σο σίδι.
Τρέξετε να πάμε στον Αϊ Βασίλη.
Να κρεμάσωμεν τα κρέατα στην ιτιά.
3. Εσσυρεν δζαι δώδζεν δζαι α γεσίλι
4. Τε χτες την εύϊτσα σον Ε-Βασίλη
Τουφέκισε και βάρεσε ένα ελάφι,
Απ’ τα χτές την αυγή στον Αγιο Βασίλη.
5. Τζάλτσεν δζούβρεν σζαι μασαίρι ν’ τα
φσάξη,
6. Εφσαξεν τα σζαι μο τον κοδευτήρι.
Εψαξε να βρη μαχαίρι να το σφάξη και δεν
βρήκε,
Και το έσφαξε με το κλαδευτήρι.
Πορεία προς τον Άγιο Βασίλειο
Ο ναός του Αγίου Βασιλείου στα Φάρασα βρίσκεται ανατολικά του Βαρασσού στην δεξιά
όχθη του Ζαμάντη ποταμού και σε απόσταση μιας περίπου ώρας δρόμου. Μόλις
συγκεντρώνονταν οι γιορταστές στο Μισεχώρι, ξεκινούσαν για τον Άγιο Βασίλη
τραγουδώντας θριαμβευτικά "Τ’ Ες Βασίλη το τραγούδι": "Χυτάτε να υπάμε σον ΕΒασίλη" (Σπεύσατε να πάμε στον Αϊ-Βασίλη). Η πομπή κατέβαινε στον κάτω μαχαλά,
περνούσε αριστερά απ’ την πλαγιά του λόφου του νεκροταφείου, έφτανε στον
παραπόταμο Εκβαση, περνούσε τα γεφύρι του, διέσχιζε την τοποθεσία Παράτσο
(Παράδεισο) και σταματούσε για λίγο στο παρεκκλήσι του Αγίου Χαράλαμπου που ήταν
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αριστερά και λίγο πιο ψηλά απ’ τον δρόμο, για να τιμήσουν τον Άγιο ανάβοντας τα σχετικά
κεριά και ψάλλοντας την δέηση.
Εκεί για λίγο έστηναν τον Αϊβασιλιάτικο χορό. Μετά ακολουθούσαν την αριστερή
διαδρομή και έφταναν σε ένα βράχο που καταλήγοντας στο ποτάμι εμπόδιζε την διάβαση.
Τότε η πομπή με πολλή δυσκολία διάβαινε τη ράχη του βράχου και κατέβαινε πάλι στην
όχθη του ποταμού και προχωρώντας έφτανε στον Άγιο Βασίλειο.

Περιγραφή του χορού
Ο χορός αυτός είναι κυκλικός όπως όλοι οι γιορταστικοί χοροί των Φαράσων που είναι
10, και γυρίζει απ’ τα αριστερά πρός τα δεξιά. Είναι μικτός αλλά οι γυναίκες είναι πάντα
μεταξύ δύο μελών της οικογενείας τους. Τον διευθύνει "η πρώτη" δηλ. ο πρώτος με το
ραβδί στο δεξί χέρι και αυτός πρέπει να είναι πάντοτε ο πιο σεβάσμιος της συντροφιάς.
Στην αρχή μπαίνει ο ιερέας, φέρνει δύο τρεις κύκλους και τον παραδίνει στον κορυφαίο.
Πιάνονται απ’ τα ζωνάρια τους. Ο πρώτος στο δεξί χέρι κρατεί το ραβδί με το οποίο
δίνει τον ρυθμό και όταν χρειαστεί χτυπά στο πόδι που χάνει τον βηματισμό. Ο δεύτερος
με το δεξί πιάνει τον πρώτο απ’ το ζωνάρι και τον τρίτο με το αριστερό και έτσι κάνουν
και οι επόμενοι.
Τα βήματα τρία, πρώτα αρχίζει το δεξί πόδι, έπειτα το αριστερό, τρίτο πάλι το δεξί,
τέταρτο αντί βήματος σηκώνεται το αριστερό σε μισή κάμψη και κινείται προς τα μέσα σε
δύο χρόνους απ’ το γόνατο και κάτω, πατεί το αριστερό και επανέρχεται πρός αυτό το
δεξί πόδι, οπότε και στις δύο περιπτώσεις το σώμα κάνει ελαφρά κλίση σαν εκδήλωση
σεβασμού. Αυτή η φάση λέγεται "ράδιεσμα" (αράδιασμα) και είναι αργόσυρτη για να
συμπληρωθεί το ημικύκλιο σχήμα του χορού.
Όταν οι τραγουδιστές και οργανοπαίκτες που στέκονται στο κέντρο του κύκλου δούνε ότι
συμπληρώθηκε ο κύκλος, τότε γυρίζουν τον σκοπό στο δεύτερο μέρος του τραγουδιού
που το λένε "έμωσμα", εντονότερο και ζωηρό οπότε ζωηρεύουν και τα βήματα. Ύστερα
απ’ το δεύτερο μέρος του ο χορός γυρίζει στο "πέττεμα" (πήδημα) σύμφωνα με το τρίτο
μέρος του τραγουδιού και σ’ αυτή τη φάση αντί να σείεται το αριστερό πόδι κεκαμμένο
κάμπτεται μεν αλλά το δεξί πόδι κάνει επιτόπιο πήδημα για να γίνει το δεύτερο πήδημα
του αριστερού ποδιού.

Χορός Μαχαιριών: Ένας άλλος ιδιαίτερος ποντιακός χορός, είναι «ο χορός των
μαχαιριών» (λέγεται και «Πιτσάκ»). Στον
χορό αυτό παίρνουν μέρος μόνο 2 χορευτές οι
οποίοι κρατούν μαχαίρια, με τη συνοδεία
μουσικών οργάνων. Πολλοί θεωρούν ότι το
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πιτσάκ’ (πιτσάκοιν ), κλείνει το χορό Σέρρα, ο οποίος είναι ομαδικός, προσθέτοντας ότι
τα 2, πλέον, δυνατά παλικάρια συνεχίζουν την όρχηση και μετά τη Σέρρα, όταν οι
υπόλοιποι χορευτές κουράζονταν και αποσύρονταν.
Το πιτσάκ’ είναι γνωστός χορός στον Πόντο από την αρχαία εποχή και η πλοκή του
χορού είναι παρόμοια μ’ αυτήν που παρουσιάζει ο Ξενοφών στην Κύρου Ανάβαση, όταν
χορεύτηκε από δύο Θράκες στην Ορντού (Κοτύωρα). Όπως και τότε, έτσι και στον
Πόντο, ο χορός χορευόταν από 2 χορευτές που κρατούσαν μαχαίρια, με κατάληξη τον
εικονικό θάνατο του ενός. Ο νικητής της διαμάχης κέρδιζε την καρδιά μιας νέας
κοπέλας, για χάρη της οποίας και δίδονταν αυτή η διαμάχη. Ακολουθώντας τη μουσική
πηδούσαν με λυγισμένα γόνατα και συνέκρουαν τα μαχαίρια ως μαχόμενοι πολεμιστές.

Χορός των Κουταλιών: Είναι αντικριστός χορός που χορευόταν σ' ολόκληρη την
Καππαδοκία και που χορεύεται ακόμη και σήμερα από όλους τους πρόσφυγες δεύτερης
και τρίτης γενιάς και γι' αυτό μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως πανκαππαδοκικό
χορό. Παλιά χορευόταν μόνο από ζευγάρια γυναικών ή ανδρών ή από παντρεμένα
ανδρόγυνα. Σήμερα χορεύεται περισσότερο μικτός. Ο ρυθμός του είναι πιο αργός όταν
χορεύεται μόνο από γυναίκες,
που κινούν τα χέρια δεξιάαριστερά συγχρόνως με τα
βήματα. Αντίθετα τα ζευγάρια
των ανδρών κινούνται πιο
γρήγορα με πιο έντονα βήματα.
Ο χορός αποτελείται από έξι (6)
βήματα και αυτά
ολοκληρώνονται σε δύο(2)
μουσικά μέτρα. Το μουσικό
μέτρο είναι 2/4.Το χορό
συνοδεύουν το ντέφι, το βιολί
και το ούτι. Τα τέσσερα(4)
ξύλινα κουτάλια βγάζουν έναν
καταπληκτικό ήχο όταν κτυπάνε
μεταξύ τους ανά δύο στο κάθε χέρι του χορευτή. Το ένα κουτάλι τοποθετείται μεταξύ
του δείκτη και του αντίχειρα και το άλλα μεταξύ του μέσου και του παράμεσου έτσι ώστε
να έρχονται σε επαφή τα κυρτά μέρη τους. Υπήρχαν και υπάρχουν διαφορετικά
κτυπήματα δηλαδή διαφορετικά ρυθμικά σχήματα ανάλογα με το τραγούδι που συνοδεύει
το χορό.
Τα κουτάλια ήταν τριών ειδών: α) Τα ταχταδιώνας (σανιδένια) με ζωγραφισμένα
λουλούδια στο κοίλο μέρος και δίστιχα στην τουρκική γλώσσα στη λαβή, που τα
έφτιαχναν στο Ικόνιο και στη Σίλλη. β) Τα σιδερώνας (μεταλικά) τα κοινά κουτάλια που
χρησιμοποιούσαν στο φαγητό καθημερινά, που τα προμηθευόταν από την Κων/πολη και
γ) Τα κοκάλινα που ερχόταν και αυτά από την Κων/πολη.
Ο χορός των κουταλιών χορευόταν και σε άλλες περιοχές της Μ. Ασίας όπως στην
Κιουτάχεια και στη Σμύρνη, αλλά σ' αυτές τις περιοχές το κτύπημα των κουταλιών
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γινόταν με τα χέρια να βρίσκονται πάνω από το κεφάλι και τη λεκάνη να λικνίζεται
αριστερά-δεξιά.

Φορεσιές:
Το ένδυμα εξέφραζε κοινωνικά χαρακτηριστικά του ανδρικού και του γυναικείου φύλου
των χριστιανικών, ελληνόφωνων μα και τουρκόφωνων πληθυσμών της Καππαδοκίας και
παράλληλα συνδεόταν με την κοινωνική συγκρότηση.
Μεταξύ χριστιανικών κοινοτήτων παρατηρούνταν συμπεριφορές άρρητης, μα
σχεδόν απαράβατης ενδογαμίας, ακόμη και σε επίπεδο χωριών. Είχαν διαμορφωθεί
τοπικά ενδυματολογικά στοιχεία, που χωρίς να διαταράσσουν τον προαναφερθέντα
γενικό τύπο, λειτουργούσαν ως μορφικές παραλλαγές και συνιστούσαν «διάλεκτο»
μεταξύ των κατοίκων της ίδιας κοινότητας. Η υπακοή σε παγιωμένους τοπικούς
παραδειγματικούς ενδυματολογικούς τύπους ήταν απαραίτητη για την κοινωνική αποδοχή
στην Καππαδοκία. Το ζωνάρι σε άνδρες και γυναίκες μετά τα δώδεκα χρόνια, τα λιγότερα
πλεξούδια στις γυναίκες προχωρημένης ηλικίας, η αποφυγή του κόκκινου, μπλε σκούρου
και μαύρου χρώματος στα καθημερινά ενδύματα ήταν κάποιες βασικές επιταγές του
καππαδοκικού ενδυματολογικού κώδικα, κοινές στα περισσότερα κατά τόπους ιδιώματα.
Κάθε χρωματική λεπτομέρεια ή κάθε ποσοτικός εμπλουτισμός είχε ένα έντονο σημαντικό
φορτίο. Για παράδειγμα, οι νιόνυφες στο χορό του Αγίου Βασιλείου φορούσαν
ανοιχτόχρωμα και πλουμισμένα μαντίλια, τα τιβάχ, ενώ οι από χρόνια παντρεμένες
απλούστερα.
Το χαρακτηριστικότερο ίσως στοιχείο της εμφάνισης της παντρεμένης Καππαδόκισσας,
πέρα από αυστηρά εθιμικά πλαίσια, όπως αυτά του γάμου, ήταν η κάλυψη ολόκληρης της
κεφαλής, έτσι που φαινόταν μόνο μια μικρή περιοχή γύρω από τα μάτια. Στο γάμο, η
κάλυψη του προσώπου της νύφης από πέπλο πυκνά υφασμένο, που στερεωνόταν στον
κεφαλόδεσμο και έφτανε κάποτε ως τα γόνατα, δικαιολογείται με βάση δεισιδαιμονικές
πίστεις που ήθελαν τη νύφη πομπό αλλά και δέκτη βασκανίας. Στην Καππαδοκία, η
γυναίκα μετά το γάμο, άρα συχνά πριν από τα δεκαοκτώ της χρόνια, υποχρεωνόταν να
φέρει κεφαλοκάλυμμα χαμηλά στο μέτωπο και να το δένει πίσω στον αυχένα,
σταυρώνοντάς το γύρω από το λαιμό και σκεπάζοντας μύτη και στόμα. Μια τέτοια
ενδυματολογική επιλογή ήταν δηλωτική της κοινωνικής θέσης της γυναίκας στην
Καππαδοκία. Το ανδροπατροτοπικό σύστημα εγκατάστασης ενίσχυε την υποτέλεια της
γυναίκας στα άρρενα μέλη της οικογένειας, με τα οποία δεν επιτρεπόταν να συντρώει, να
συνομιλεί, να συνυπάρχει ως αυτόνομη μονάδα. Ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει μέσα
από μαρτυρίες είναι η «εξαγορά της νύφης». Η οικογένεια του γαμπρού έδινε ένα ποσό
στην οικογένεια της νύφης δεδομένου ότι στερούσε την τελευταία από την εργατική
δύναμη της νύφης. Η συμφωνία εθιμοτυπικά σφραγιζόταν με την προσφορά από την
πλευρά του γαμπρού ενός λεπτού, μονόχρωμου ή κλαρωτού μαντιλιού, του γιασμά(χ) ή
γεμενιού, που φορούσαν ως καθημερινό κεφαλόδεσμο σε όλη την Καππαδοκία.
Συνεκδοχικά οι ονομασίες των μαντιλιών έφτασαν να σημαίνουν τη συνήθεια της
εξαγοράς της νύφης .Η δομή της ενδυμασίας προάσπιζε τη σεμνότητα, πρωτεύουσα
γυναικεία αρετή στις παραδοσιακές κοινωνίες, που μεταφραζόταν σε επιβεβλημένη
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σιωπή και χαμηλό βλέμμα: η τσόχα, ραδινή και σχεδόν ακίνητη –λόγω κοψίματος, υφής
των υφασμάτων, λιτής διακόσμησης και σκούρων χρωμάτων–, επέτρεπε ανεπαίσθητες
κινήσεις τόσο στους κυκλικούς όσο και στους αντικριστούς χορούς.Ο κοινωνικός ρόλος
του ενδύματος ως «συλλογικού θεσμού» αναβαθμίζεται σε ιδιαίτερες περιστάσεις. Στο
γάμο η γυναίκα φορούσε οπωσδήποτε την τσοχά, που καθιερώθηκε αρχικά στα κέντρα
της Καππαδοκίας και κατόπιν γενικεύτηκε ως επίσημο ένδυμα και στις φτωχότερες
περιφέρειες. Στο πένθος, άνδρες και γυναίκες έβγαζαν τα διακοσμημένα ενδύματα και
για καιρό φορούσαν τα ίδια εξωτερικά ρούχα, πρακτική την τήρηση της οποίας ήλεγχε η
ίδια η κοινότητα. Παρά την οικονομική δυσπραγία, τα γιορτινά ρούχα δεν έπρεπε να
λείπουν από κανένα νοικοκυριό. Έτσι σχεδόν όλες οι γυναίκες διέθεταν παραπάνω από
μια τσοχά. Για να τηρηθούν όλα «όπως ορίζονταν» ενεργοποιούνταν, ενδεχομένως
ασυναίσθητα, συγκεκριμένες μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης. Έτσι, αν κάποια
Μιστιώτισσα δεν μπορούσε να αγοράσει έτοιμη τσόχα ή ύφασμα από τη Νεάπολη
(Νέβσεχιρ), το Προκόπι (Ουργκιούπ) ή την Πόλη, δανειζόταν από συντοπίτισσά της, όσο
και αν κάτι τέτοιο δεν την τιμούσε ιδιαιτέρως. Κάποτε η εκκλησία διέθετε τον κόκκινο
τελετουργικό μανδύα του γάμου, επιτρέποντάς μας, τηρουμένων των αναλογιών, να
χαρακτηρίσουμε το ένδυμα οιονεί κοινοτικό, αφού δεν υπάρχει μαρτυρημένη ενοικίαση.
Κάποιες φορές το γαμήλιο πέπλο, το αl, δωριζόταν από τη νύφη στην εκκλησία του
χωριού, που συχνά το ενοικίαζε σε άλλες νύφες που δεν είχαν. Η σχέση των
Καππαδόκων με τα ενδύματά τους ήταν τέτοια που ενισχύει την άποψη όσων θεωρούν
ότι τα ενδύματα αντιπροσωπεύουν μέρη του σώματος που καλύπτουν. Έτσι έχει
παρατηρηθεί ότι χριστιανοί κατά περιπτώσεις αφιέρωναν ή έταζαν ενδύματα σε
εκκλησίες, οι οποίες με τη σειρά τους τα έβγαζαν σε δημοπρασία, για να καλύψουν
εκκλησιαστικές ανάγκες. Η εξέλιξη και εν τέλει η παγίωση της καππαδοκικής γυναικείας
και ανδρικής ενδυμασίας συντελέστηκαν σε δεδομένα ιστορικά συμφραζόμενα. Και εδώ οι
χριστιανικοί πληθυσμοί συμμορφώνονταν στις υπαγορεύσεις αναφορικά με την αμφίεση
των μιλλέτ, των εθνοθρησκευτικών ομάδων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Με έντονο όμως το μουσουλμανικό στοιχείο, με ένα μεγάλο μέρος του χριστιανικού
πληθυσμού να τείνει σταδιακά σε εκτεταμένη ή και αποκλειστική χρήση της τουρκικής
γλώσσας, με τη θρησκεία ως μόνο συνεκτικό στοιχείο «εθνικής» ταυτότητας, οι
ενδυματολογικές επιλογές των χριστιανών, και ιδίως των γυναικών, φορτίζονταν με
αναγνωριστικά, διακοινοτικά σχήματα και ανάγονταν σε στοιχείο ενδοκοινοτικής συνοχής.
Έτσι οι χριστιανές Καππαδόκισσες δεν υιοθέτησαν το σαλβάρι ως βασικό εξωτερικό
ένδυμα, κάτι που συναντάμε στις μουσουλμάνες, ενώ οι γαμήλιοι κεφαλόδεσμοί τους
αποτελούσαν απόηχους βυζαντινών και διαφοροποιούνταν από τους μουσουλμανικούς. Οι
αλληλεπιδράσεις όμως ήταν αναπόφευκτες. Συνήθειες όπως οι πλεξίδες ή η συνολική
κάλυψη κεφαλής και προσώπου απαντούσαν και σε χριστιανές και σε μουσουλμάνες
Καππαδόκισσες, χωρίς να μπορούμε με ασφάλεια να πούμε σε ποια από τις δύο
κοινότητες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά .Όταν στα τέλη 19ου αιώνα οι Καππαδόκες για
εμπορικούς και επαγγελματικούς λόγους μετανάστευαν ή απλώς ταξίδευαν άρχισαν να
μεταβάλλονται οι ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες, λ.χ. αναβαθμίστηκε η θέση της
γυναίκας, ενδυναμώθηκαν οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που απασχολούνταν στα κτήματα
των μεταναστών εμπόρων, αλλά και οι ενδυματολογικές συνήθειες. Τη συγκυρία ευνόησε
και η εποχή των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ, που δεν επέβαλλε πλέον τόσους
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περιορισμούς. Σε κάθε επιστροφή οι ξενιτεμένοι έφερναν ως δώρα μαντίλια, ζωνάρια,
λαχούρια και υφάσματα (π.χ. ριγωτά μεταξωτά από τη Δαμασκό) αγορασμένα στα αστικά
κέντρα της ΝΑ Μικράς Ασίας ή της Πόλης. Οι γυναίκες κατασκεύαζαν πια ενδύματα με
αυτά τα υλικά ή ενσωμάτωναν νέα ενδύματα στα παλαιά. Η επικοινωνία των Καππαδόκων
με τα αστικά κέντρα είχε άμεσες συνέπειες στην εξέλιξη και του ανδρικού ενδύματος,
που επηρεάστηκε από τον κυρίαρχο πληθυσμό κάθε τόπου. Έτσι, όσοι σχετίζονταν με
βορειοανατολικές επαρχίες υιοθέτησαν ρωσικά ενδυματολογικά στοιχεία, οι Αξενοί που
ασχολούνταν με το εσωτερικό εμπόριο γίνονταν οι κατεξοχήν φορείς του τουρκικού
πολιτισμού, στο ένδυμα και στη γλώσσα, ενώ όσοι έφταναν ως την Πόλη ήταν οι πρώτοι
που φορούσαν «φράγκικα».Από το 1870 και εξής συντελέστηκε σειρά ενδυματολογικών
διαφοροποιήσεων και στο γυναικείο ένδυμα. Τα καταστήματα από όπου εύκολα
προμηθεύονταν υλικά, όπως κλωστές, βελόνια, μα κάποτε και υφάσματα και έτοιμα
ενδύματα, τα παζάρια της Νίγδης και της Νεάπολης, οι πραγματευτές και η επιστροφή
των εμπόρων άμβλυναν τα αυστηρά ήθη. Ήδη από το 1850 η κάλυψη του προσώπου της
νύφης στη Νεάπολη απέκτησε τελετουργικό χαρακτήρα, απαλλαγμένη από την κοινωνική
σήμανση που έφερε το 18ο αιώνα. Το 1870 άρχισε μια σταδιακή απλούστευση του
αρχικού τύπου: στην Αξό τότε παρουσιάστηκε μια τάση εκμοντερνισμού.Στην Ανακού
φορέθηκε το πρώτο κοινό φουστάνι. Όμως μόνο μετά το 1920 κυκλοφόρησαν ευρύτερα
τα δυτικά ενδύματα.

Δύσκολα η έρευνα καταλήγει σε ένα γενικό τύπο ενδυμασίας στην Καππαδοκία ως το
1924, εξαιτίας της πολυμορφίας και της διαφοροποίησης των επιμέρους ενδυμάτων ανά
περιφέρεια. Ο κυρίαρχος δομικός ενδυματολογικός τύπος, διαφοροποιούμενος κατά
περίπτωση μορφικά, με ποσοτικό και ποιοτικό εμπλουτισμό ή απλούστευση, βάσει
μαρτυριών και εικονογραφικών τεκμηρίων από την Ανακού, την Καρβάλη, το Μιστί, την
Αξό, το Τσαρικλί, τα Φλαβιανά (Ζιντζίντερε) και τη Σινασό, είναι ο ακόλουθος:3
Φαρδύ βαμβακερό εσώρουχο ως τους αστραγάλους, με μακρύ κεντρικό τμήμα. Η
καθημερινή φορεσιά, υφαντή στον αργαλειό, είναι συνήθως ακόσμητη, ενώ η γιορτινή έχει
κεντητό ή επίρραπτο κάτω μέρος (βρατσί, πατσάι στο Μιστί, τσιντιάνι και σαλβάρι σε
Τσαρικλί και Νίγδη).
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Μακρυμάνικο ένδυμα ως τους
αστραγάλους, ελαφρώς τραπεζιόσχημο.
Φτιαχνόταν συνήθως από ύφασμα του
αργαλειού (μετ’, ιμάτ’).
Αμάνικο εφαρμοστό ένδυμα ως τη μέση που
κουμπώνει μπροστά. Φτιαχνόταν από τσόχα
και βαμβάκι, με απλό κέντημα (ουσλούτς).
Ποδήρες ένδυμα, στενό στο πάνω τμήμα,
κλειστό μπροστά, άρραφο στα πλάγια από τη
μέση και κάτω. Τα καθημερινά φορέματα
φτιάχνονταν συνήθως από ριγωτό ύφασμα
που αγοραζόταν από τη Νεάπολη, τη Νίγδη
ή το Προκόπι, ενώ τα γιορτινά ή νυφικά από
υφάσματα πολίτικα ή εισαγόμενα από τη
Συρία (σειτερjί, εντερί, γομάσ’ – ονομασία
ακριβού υφάσματος και συνεκδοχικά
ονομασία του ενδύματος).
Μακρύ και σταυρωτό, κατεξοχήν επίσημο
γυναικείο ένδυμα, έκρυβε τελείως τα
ενδύματα που φοριούνταν κάτω από αυτό.
Ραβόταν και κεντιόταν από τεχνίτες με
ιδιαίτερη τεχνική (τσόχα ή τσοχά ή τσογά).
Ελαφρύς εξωτερικός κοντός επενδύτης, που φοριόταν πάνω από το φόρεμα, με ή χωρίς
μανίκια (σάλτα, κιρλίκ στην Ανακού μετά το 1880, ζουμπούνα, εσλίτσι σερεφλού, αμαζόνα
με στενές πιέτες στο πίσω μέρος, σελίκ για τις ηλικιωμένες, λιbαdέ, ζιμπούνα /
βαμβακούλα, φέρμενε στη Σινασό).
Μακριά ορθογώνια ποδιά, με χρηστικό χαρακτήρα, κάλυπτε το μπροστινό τμήμα της
φορεσιάς. Η επίσημη τσόχα συνοδευόταν από τιζλίκα με ταιριαστό κεντητό διάκοσμο.
Έδενε στη μέση με κορδόνια που κατέληγαν σε φούντες, τα ράμμαντα (τιζλίκα σε
Κάρβαλη και Μιστί, ιγκιλίκ στην Ανακού, πεσκίρ στη Σινασό).
Απαραίτητο μετά τα δώδεκα χρόνια ήταν το ζωνάρι, που φοριόταν είτε πάνω από την
τιζλίκα (Τσαρικλί, Αξό, Μιστί), είτε έσφιγγε κατευθείαν το φόρεμα ή την τσόχα (Νίγδη,
Καρβάλη). Τα απλά καθημερινά ζωνάρια φτιάχνονταν από υφαντό του αργαλειού, ενώ τα
επίσημα από εισαγόμενο ύφασμα (κεμέρ, λαχούρι).
Το χειμώνα φορούσαν επιπλέον ενδύματα, όπως το μπαμπουκλού, ένα γιλέκο με
βαμβακερή επένδυση πάνω από το πουκάμισο, ή το κουτούκ, ένα μακρύ επενδύτη μεταξύ
φορέματος και τσόχας στην Καρβάλη.
Το κεφάλι κάλυπταν με μαντίλι (γεμενί, γιασμά, τιβάχ, κιβράχ, με χάντρες περιμετρικά)
ανοιχτόχρωμο οι νέες, σκουρόχρωμο οι ηλικιωμένες. Σε ολόκληρη την Καππαδοκία
υπάρχουν περίτεχνοι και ογκώδεις γαμήλιοι κεφαλόδεσμοι, συχνά αρχαΐζοντες (τερλίτσι
στο Μιστί, τσάφκα στην Αξό, τάκα ή ταχιά στην Ανακού, τακέ στα Φλαβιανά
(Ζιντζίντερε) σε σχήμα φεσιού, κάσσαπα στη Σινασό). Τα μαλλιά τα είχαν σε μεγάλη
υπόληψη («πολύ έχισκάν τα σην υπόλεψη»).Η πιο συνηθισμένη γυναικεία καππαδοκική
κόμμωση ήταν οι πλεξίις, τέσσερις για τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες, δύο για τις
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ηλικιωμένες. Σε επίσημες περιστάσεις και σε περιοχές, όπως το Γκέλβερι, η Σινασός, η
Ανακού, τα Φλαβιανά (Ζιντζίντερε), οι πλεξούδες έφταναν ως και τις σαράντα. Στις
μεγαλύτερες πόλεις, όπως η Σινασός, η Τελμησσός, η Ανακού, υπήρχαν ειδικές
τεχνίτρες, οι εριτζüδες, για το πλέξιμο των μαλλιών. Άλλοτε το ρόλο αυτό αναλάμβαναν
φίλες μεταξύ τους, ενώ στο γάμο η νονά της κοπέλας ή η συντέξα, γυναίκα που οι γονείς
της νύφης της είχαν βαφτίσει τα παιδιά. Αφού χώριζαν τα μαλλιά στη μέση, τα έκαναν
πλεξιδάκια, τα λεγόμενα φιτίλια. Στις απολήξεις τους στερέωναν φλουριά (σατσ-αλτινί)
και κατόπιν περνούσαν ανάμεσά τους τσόχινο κορδόνι με ραμμένα φλουριά και χάντρες,
έτσι που τα φιτίλια να ενώνονται μεταξύ τους κάτω από το μέσο του μήκους τους.

Η ανδρική ενδυμασία εντάσσεται σε πιο σταθερό τύπο που απαντούσε στην ευρύτερη
περιοχή της Καππαδοκίας. Ειδικότερα, πέρα
από διαφοροποιήσεις κυρίως στα υφάσματα
λόγω της τοπικής οικοτεχνίας και των
επαγγελματικών ιδιαιτεροτήτων, η ανδρική
ενδυμασία ως τα μέσα του 19ου αιώνα
αποτελούνταν από:
Εσώρουχο (βρατσίε).
Πουκάμισο (μέτ’, ιμάτ’).
Παντελόνι (σαλβάρ, κιατιπιγές, πιο
φαρδύ από παντελόνι και πιο στενό από
σαλβάρι, που φοριόταν στη μεταβατική φάση
της ανδρικής ενδυμασίας, τέλη 19ου αιώνα).
Γιλέκο (ισλίτς).
Ζωνάρι (κεμέρ και σιλαχλούλ).
Σακκάκι (σάλτα).
Επενδύτη: γούνα, κάπα, γιαμψί (<τουρκ.
yamps?), ριχτό, αμάνικο, με επένδυση φλόκων
εξωτερικά πάνω από ένα στρώμα κετσέ.
Συνηθιζόταν σε ρωσικούς πληθυσμούς και
κάποτε τον δανείζονταν και οι Μιστιώτες που ταξίδευαν σε αυτές τις περιοχές.
Στις γαμήλιες και γιορτινές φορεσιές χρησιμοποιούνταν κοσμήματα, κυρίως φλουριά. Το
στήθος ανδρών και γυναικών κοσμούσαν σειρές από νομίσματα ραμμένα σε τσόχα
(γκιζντανούχι σε Νίγδη και Μιστί) ή περασμένων σε αλυσίδα (γκιλντίν), ενώ το ζωνάρι
των γυναικών έκλεινε με περίτεχνη πόρπη (μπασκουσαγούδια).
Οι ανάγκες για υπόδεση καλύπτονταν από την τοπική παραγωγή τσαρουχιών ή με
κάλτσες (μπεέρτσια στο Τσαρικλί, σαπούχια σε Τσαρικλί και Μιστί, ποδόρτια στη Σινασό,
τσουράπια) που έπλεκαν οι γυναίκες. Μόνο μέσα στο 19ο αιώνα γενικεύτηκε η χρήση των
πατίν καλόσ’, πιθανότατα κατά μουσουλμανική επίδραση. Γιορτινά παπούτσια ήταν οι
δερμάτινες κοντούρες ή τα καλίκια, που κατασκεύαζαν οι υποδηματοποιοί στα μεγάλα
εμπορικά κέντρα.
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ΚΡΗΤΗ
Το νοτιότερο και μεγαλύτερο ελληνικό νησί και ένα από τα μεγαλύτερα της
Μεσογείου. Βρίσκεται στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, ανάμεσα σε τρεις
ηπείρους: στην Ευρώπη, στην Αφρική και στην Ασία. Η Κρήτη είναι νησί πολύ ορεινό
ενώ οι σημαντικότερες πεδιάδες βρίσκονται στη Β. Κρήτη. Η Κρήτη ανήκει στη
μεσογειακή κλιματολογική ζώνη που προσδίδει τον κύριο κλιματικό χαρακτήρα της, ο
οποίος χαρακτηρίζεται ως εύκρατος
Οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης ανήκουν στη νεολιθική εποχή (7000 π.Χ.).
Χαρακτηριστικά τους: δολιχοκέφαλοι, μελαχρινοί. Αργότερα συγχωνεύτηκαν με τους
Πελασγούς και τους μικρασιατικούς λαούς (Κάρες, Φιλισταίους κ.ά.), που ήρθαν στο νησί
περί το 2600 π.Χ. και γνώριζαν τη χρήση του χαλκού. Αυτοί έφεραν και την τοτεμική
παράδοση λατρείας με κυριότερη θεά τη Ρέα Κυβέλη και λατρευτικά σύμβολα τον ταύρο,
το διπλό τσεκούρι, τα ιερά δέντρα και τα φανταστικά ζώα.
Παρόλα αυτά η Κρήτη κατόρθωσε να αφομοιώσει όλες τις ξενικές επιδράσεις και να
δημιουργήσει ένα δικό της πολιτισμό, τελείως πρωτότυπο, το μινωικό, μεταξύ 3000 1400 π.Χ., και να τον διαδώσει σ' όλα τα νησιά του Αιγαίου και στα ελληνικά παράλια.
Την εποχή αυτή ο πολιτισμός έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή του και τα έργα τέχνης
αυτής της περιόδου είναι από τα πιο αξιοθαύμαστα.
Το 69 π.Χ. η Κρήτη δεν μπόρεσε να αποκρούσει την εισβολή των Ρωμαίων . Οι
Ρωμαίοι κατέστρεψαν τότε τις πόλεις, εκτός από τη Γόρτυνα, την οποία έκαναν
πρωτεύουσά τους.
Κατά το 395 μ.Χ. η Κρήτη περιήλθε στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, δηλ. στο
Βυζάντιο. Οι Βυζαντινοί έκαναν πολλές εκστρατείες για να διώξουν τους Άραβες από
την Κρήτη, αλλά μόνο το 961 μ.Χ. ο Νικηφόρος Φωκάς κατόρθωσε να την
απελευθερώσει. Κατά τη Δ΄ Σταυροφορία (1204) κύριοι του νησιού έγιναν οι Ενετοί και
αρχίζει η ενετοκρατία, την οποία οι Κρήτες προσπάθησαν με 27 συνολικά επαναστάσεις
να διακόψουν, αλλά δεν το κατόρθωσαν.
Την ενετική κυριαρχία κατέλυσαν οι Τούρκοι. Κατά το εικοσιένα ξεσηκώθηκαν πάλι οι
Κρήτες και ανάγκασαν τους Τούρκους να απομονωθούν στα φρούριά τους. Μόνο με την
επέμβαση του Μεχμέτ Άλη της Αιγύπτου (1824) εξουδετερώθηκαν οι επαναστάτες.
Όταν το 1830 απελευθερώθηκε η Ελλάδα, η Κρήτη παραχωρήθηκε στο Μεχμέτ Αλί της
Αιγύπτου, ο οποίος μέχρι το 1840 κυβέρνησε με περισσότερη δικαιοσύνη το νησί, οπότε
ξαναγύρισαν οι Τούρκοι. Τελικά το 1898 η Κρήτη ανακηρύχτηκε σε αυτόνομη πολιτεία, με
πρώτο ύπατο αρμοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδας.
Ως μάχη της Κρήτης έχει επικρατήσει να ονομάζεται η εισβολή των γερμανικών
στρατευμάτων στη Κρήτη και η κατάληψη της, κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η
μάχη της Κρήτης αποτέλεσε ένα σπουδαίο πολεμικό γεγονός. Οι Κρήτες δε δαμάστηκαν
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και συνέχισαν την ηρωική τους αντίσταση από τις απόκρημνες και υπερήφανες
βουνοκορφές του Ψηλορείτη, της Δίκτης και των Λευκών Ορέων. Συνέχισαν την εθνική
τους αντίσταση μέχρι που η λευτεριά ξαναγύρισε και στεφάνωσε και πάλι το ηρωικό και
πανέμορφο νησί - Το νησί των γενναίων. Σημειώνεται ότι στην Κρήτη ήταν η πρώτη
φορά που οι Γερμανοί αντιμετώπιζαν αντίσταση από τον τοπικό πληθυσμό, δηλαδή από
αστράτευτους και απόστρατους – ηλικιωμένους άνδρες, καθώς και από γυναίκες και
παιδιά.
Η κρητική βουλή κατ' επανάληψη ψήφισε την ένωση της μεγαλονήσου με την Ελλάδα.
Το 1905 έγινε το ένοπλο κίνημα του Θέρισου με τον Ελ. Βενιζέλο, το οποίο κατά το
1908 κατέλυσε την αρμοστεία και κήρυξε την ένωση. Την 1η Δεκεμβρίου 1913 γίνεται η
επίσημη ανακήρυξη της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα .

Οι χοροί της Κρήτης εκφράζουν την λεβεντιά του Κρητικού, σε συνοδεία με τη μουσική
και τα τραγούδια . Τα είδη του χορού είναι , ο μαλεβιζιώτης , η σούστα ,ο πεντοζάλης και
ο συρτός. Η Κρητική μουσική χαρακτηρίζεται από την ζωηράδα της και τη
συναισθηματική
ένταση που επικρατεί είτε στον ήχο είτε στα τραγούδια της.
Συνοδεύεται κυρίως με τη λύρα και με το λαούτο ενώ το βιολί συνοδεύει κάποιες φορές
και τις μαντινάδες.

Συρτός
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Ο συρτός ή σερτός είναι ένας αργός χορός που χορεύεται σε ρυθμός που βασίζεται σε
μέτρο 2/4 (4 γυρίσματα από 2 φορές) και συνοδεύεται από λύρα ή βιολί, λαούτο,
μαντολίνο ή ασκομαντούρα στα ορεινά. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σκοπών που συνοδεύουν
το συρτό, ο πρώτος, ο δεύτερος,ο Κισσαμίτικος, κ.α.
Ονομάζεται συρτός ή σερτός γιατί τα πόδια του χορευτή σέρνονται στο έδαφος χωρίς να
χάνουν την επαφή τους με τη γη την οποία οι Κρήτες λάτρεψαν ως θεά. Ολοκληρώνεται
με έντεκα βήματα ή δώδεκα βήματα, όταν χορεύεται με έντεκα βήματα κρατάμε ένα
χρόνο, και η φορά του είναι κυκλική, με τα χέρια σε απόσταση με τις λαβες προς τα
πάνω. Κατά την εξελίξει του οι χορευτές σχηματίζουν ένα κύκλο ο οποίος κλείνει και
ανοίγει προς τα μέσα. Ο κύκλος οδηγείται από τον πρώτο ( το χορευτή που κρατάει
μπροστά) ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάζει κάνοντας μικρές παραλλαγές
στους βηματισμούς σχηματίζοντας τις φιγούρες ή τσαλίμια, μικρούς πολύπλοκους
νευρώδεις και ενίοτε πηδηχτούς βηματισμούς χωρίς όμως ενθουσιασμό και μεγάλα
άλματα, έχοντας τη δυνατότητα να αποσπάται από τον κύκλο καταφέρνει στροφές και
πάσα που απογειώνουν το σύνολο του χορού. Αφού τελειώσει πιάνει τελευταίος και ο
δεύτερος γίνεται πρώτος κάνοντας και αυτός τις δικά του αυτοσχέδια τσαλίμια ή πάσα.
Όταν ο χορός εκτελείται μόνο από άνδρες ακολουθείται αυστηρά ο ακόλουθος
σχηματισμός. Ο πρώτος με ένα μαντήλι σέρνει το δεύτερο και χορεύουν ενώ οι υπόλοιποι
ακολουθούν περπατώντας με τα χέρια ενωμένα και προς τα κάτω. Ο πρώτος παίρνει την
πρώτη στροφή ακολουθώντας πιστά τους βηματισμούς του συρτού, στη δεύτερη στροφή
κάνει εναλλαγές στο βηματισμό με σύνεση και στωικότητα εκτελώντας μικρές
αυτοσχέδιες φιγούρες, στην τρίτη στροφή με περισσότερο ενθουσιασμό εκτελεί πιο
έντονα πάσα και αποσπώμενος του κύκλου με αλματώδης κινήσεις πιάνει τελευταίος.
Έτσι ο δεύτερος γίνεται πρώτος και εκτελεί τις δικές του παραλλαγές μαζί με τον
δεύτερο. Αυτό γίνεται μέχρι να χορέψουν όλοι μπροστά. Αυτό έχει ιδιαίτερα αλληγορική
σημασία γιατί αναπαριστά τον Αρχηγό με τον υπαρχηγό που μαζί σέρνουν τους άντρες
στον πόλεμο και όταν ο αρχηγός σκοτωθεί παίρνει τη θέση του ο υπαρχηγός.
Ιστορικά στοιχεία μας λένε ότι λίγες μέρες πριν το κοσμοϊστορικό γεγονός της άλωσης
της Κωνσταντινούπολης, ξεκίνησαν περίπου χίλιοι Κρήτες εθελοντές να πολεμήσουν
στην Πόλη.(Η μόνη ναυτική εκστρατεία που ολοκληρώθηκε) Όταν η Πόλη έπεσε οι
εκατόν πενήντα περίπου Κρήτες που είχαν απομείνει συνέχισαν να πολεμούν στους τρεις
πύργους που είχαν αναλάβει. Έτσι ο πασάς θέλοντας να παραδειγματίσει τους Τούρκους
στρατιώτες αποφάσισε να τους αφήσει να φύγουν με ένα από τα πλοία τους ένοπλοι και
με τα λάβαρα τους, τιμώντας την αυτοθυσία τους. Κατά την παράδοση οι Κρήτες κατά τις
λίγες στιγμές ανάπαυλας από τον πόλεμο συνήθιζαν να τραγουδούν τραγούδια που
προέτρεπαν σε ηρωισμό και αυτοθυσία συνδυάζοντας την αρχαία πυρίχη με την
βυζαντινή μουσική φτιάχνοντας δυο δικές τους μελωδίες να συνοδεύουν τα τραγούδια
τους.
Μετά από χρόνια σε ένα γάμο καπεταναίων οι οπλαρχηγοί διέταξαν τον οργανοπαίχτη
του γάμου να παίξει αυτούς τους τιμημένους σκοπούς και υπό τη συναισθηματική φόρτιση
των αναμνήσεων τους χόρεψαν τον τελετουργικό αρχαίο χορό με παραλλαγές. Έτσι
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προέκυψε ο σημερινός συρτός με τα έντεκα βήματα. Κατά τους οργανοπαίχτες και τους
χορευτές της εποχής εκείνης ο χορός άρχισε να διαδίδεται σε όλη την Κρήτη κατά τη
δεκαετία του 20 περίπου, με μερικές παραλλαγές όσον αφορά τους βηματισμούς και τη
μελωδία. Η έκφραση του από επαναστατική στα δυτικά γίνεται πιο λυρική όσο
προχωράμε στα ανατολικά. Έτσι αλλιώς χορεύεται ο συρτός στη Κίσσαμο, αλλιώς στο
Μυλοπόταμο αλλιώς στο Ηράκλειο και αλλιώς στη Σητεία.
Η γυναίκα στην Κρήτη πιάνει πολλές φορές μπροστά στο συρτό, εκείνη σε αντίθεση με
τον άντρα δίνει μεγάλη σημασία στη χορευτική έκφραση παρά στη δεξιοτεχνία, δεν
εκτελεί άλματα και πηδήματα αλλά μικρούς σεμνούς βηματισμούς με αρμονία στην κίνηση
του σώματος και των ποδιών. Κάνει στροφές και πάσα που μας παραπέμπουν πολύ συχνά
στις τοιχογραφίες της Κνωσού που αναπαριστά τις γαλάζιες κύριες με τις φουντωτές
φούστες σε όλη τους την έξαρση.

Σούστα Κρήτης

Η Σούστα είναι ο αντικριστός χορός της Κρήτης που έχει πάρει πολλά στοιχεία από τον
αρχαίο πυρρίχιο. Ο ιδιαίτερος τρόπος που χορεύεται το καταμαρτυρεί. Ο χορός
χορεύεται από άνδρες και γυναίκες, εναλλάξ πιασμένοι από τις παλάμες όλοι μαζί
σχηματίζουν στην αρχή ένα ημικύκλιο χορεύοντας, στη συνεχεία χωρίζουν και στέκονται
ο ένας απέναντι στον άλλο σχηματίζοντας δυο ομάδες, ανδρών και γυναικών. Σε όλη τη
διάρκεια του χορού ανάμεσα στο ζευγάρι αναπτύσσεται μια ιστορία, ο άνδρας με
καλέσματα και αγκαλιάσματα, με στριφογυρίσματα και πηδήματα προσκαλεί τη γυναίκα,
την πλησιάζει ερωτικά. Η γυναίκα με τη σειρά της με τσακίσματα και πλησιάσματα με
στροφές και απομακρύσματα αντιστέκεται στο ερωτικό κάλεσμα.
Με τις κινήσεις των χεριών και του κεφαλιού αναπτύσσεται σιγά σιγά στο ζευγάρι μια
συζήτηση. Ώσπου στο τέλος επέρχεται η ένωση. Η εξελίξει του χορού λοιπόν είναι μια
ερωτική ιστορία που ο κάθε χορευτής ανάλογα με την θέση του παίζει το δικό του ρόλο.
Ο χορός απαιτεί απόλυτη αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο σώμα, τα χέρια και το κεφάλι που
όλα σε συνδυασμό συντελούν στην απόλυτη έκφραση του χορού. Ο ρυθμός βασίζεται σε
μέτρο 2/4 και η συνοδευτική μουσική παίζεται με λύρα ή βιολί και λαούτο, μαντολίνο ή
ασκομαντουρα στα ορεινά. Τα βασικά του βήματα είναι τρία.
Η Σούστα σαν χορός έχει τις ρίζες του στον αρχαίο πυρρίχιο που θεωρείται ο
αρχαιότερος πολεμικός Κρητικός χορός. Όπως είπαμε στην αρχαιότητα οι Έλληνες
πίστευαν ότι οι Κρήτες είχαν εφεύρει την τέχνη του χορού κάτω από θεια έμπνευση και
ότι οι αρχαιότεροι χοροί της Κρήτης και γενικότερα όλης της Ελλάδας ήταν οι χοροί των
Κουρητών.
Ο πιο γνωστός χορός τους ήταν ο πυρρίχιος που λέγεται έτσι γιατί με τη γενική
ονομασία πυρρίχη χαρακτηρίζονται όλοι οι πολεμικοί χοροί. Λέγεται μάλιστα ότι τον χορό
εφηύρε ο Κουρήτας Πύρριχος, ένας Κουρήτας θεός που είχε χάρη στο χορό του. Ο
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πολεμικός αυτός χορός χορεύονται με όλη τον πολεμικό εξοπλισμό και παρίστανε τη
μάχη των πεζών στρατιωτών. Χορεύονταν ποτέ από έναν πολεμιστή μονάχα ή από
πολλούς μαζί, οι οποίοι παρίσταναν τις κινήσεις τους αγώνα. Θεωρείται όμως ότι τον
πυρρίχιο διέσωσε ο διάσημος Κρητικός μουσικός και σύνθετης Θαλήτας ο οποίος
συνέθεσε πολλά τραγούδια για το χορό αυτό. Ο Θαλήτας στην αρχαιότητα ήταν γνωστός
για την σύνθεση παιάνων και υπορχημάτων τα οποία τον έκανα ευρύτερα γνωστό.
Λέγεται ότι ο Θαλήτας σύμφωνα με χρησμό του μαντείου των Δελφών κλήθηκε στη
Σπάρτη για να τη γλιτώσει από ένα λοιμό με τη βοήθεια των παιάνων. Τότε μάλλον
έμαθε στους Σπαρτιάτες τον πυρρίχιο. όπου σιγά σιγά διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα από αναφορές μαθαίνουμε ότι ο χορός χορεύονταν γύρω στο 60π.χ στην Αθηνά
στη γιορτή των Παναθηναίων.
Γύρω στο 300μ.χ ο χορός άρχισε να χορεύεται και από γυναίκες και έτσι πήρε
χαρακτήρα ερωτικό. Το σημερινό όνομα του το πήρε κατά την εποχή της ενετοκρατία
από την ιταλική λέξη susta που σημαίνει έλασμα (ελατήριο) μια και το σώμα κατά τη
διάρκεια του χορού το θυμίζει. Με τη διάδοση του κάθε πόλη που τον χόρευε του άλλαζε
όνομα διεκδικώντας την πατρότητα του. Επικράτησε όμως στα νησιά του Αιγαίου και την
Κρήτη. Στα νησιά ο ρυθμός παίζεται και με νταουλάκι.
Παλιότερα ο χορός έδινε τη δυνατότητα σε έναν άντρα ερωτευμένο να εκδηλώσει τα
συναισθήματα του σε μια γυναίκα. Η ποικιλία στους σκοπούς και τα τραγούδια της
Σούστας είναι μεγάλη, και δίνει τη δυνατότητα για άπλωμα των χεριών και μεγαλύτερη
έκφραση του σώματος. Ένας καλός χορευτής και μια καλή χορεύτρια μπορούν εύκολα
κατά τη διάρκεια του χορού να εκτελέσουν μια ερωτική ιστορία από την αρχή μέχρι το
ευτυχισμένο τέλος.
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Πεντοζάλης

Το Πεντοζάλη είναι ένα ιδιαίτερα ενθουσιώδης και αλματώδης χορός τα βασικά του
βήματα είναι πέντε όπως το μαρτυράει αλώστε και το όνομα του και βασίζεται σε ρυθμό
με οκτώ μουσικά μέτρα . Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες με τα χέρια πιασμένα από
τους ώμους σε κύκλο. Η συνοδευτική μουσική παίζεται από βιολί ή λύρα με λαούτο,
μαντολίνο και ασκομαντούρα στα ορεινά.
Το πεντοζάλη είναι ίσως ο πιο γνωστός αλλά και ιστορικός χορός της Κρήτης. Λέγεται
ότι κατά τη διάρκεια του Τουρκικού ζυγού η Κρήτη και γενικότερα η Ελλάδα υπό την
ανάγκη σύμμαχων συνεργαζόταν με τη Ρωσία. Τότε στο θρόνο της Ρωσία είχε ανέβει η
αυτοκράτειρα Αικατερίνη η οποία με πραξικόπημα είχε κατεβάσει από το θρόνο την
αυτοκράτειρα Ελισάβετ της Ρωσία. Στο πραξικόπημα συμμετείχε και ένας Έλληνας
Λοχαγός της ανακτορικής φρουράς ο Παπαζώλης. Μετά λοιπόν την ενθρόνιση της
Αικατερίνης Β' ο Παπαζώλης σε συνεννόηση με φίλους του Ρώσους αυλικούς ζήτησε από
την αυτοκράτειρα να βοηθήσει το Ελληνικό γένος να απαλλαγεί από τον Τουρκικό ζυγό.
Ύστερα λοιπόν από συνεννοήσεις η Αικατερίνη αποφάσισε να στείλει στρατό στην Ελλάδα
ώστε να βοηθήσει στο ξεσηκωμό, αφού η απελευθέρωση της Ελλάδος και ο
καταποντισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορία εξυπηρετούσε και τα δικά της σχέδια για
εξάπλωση της αυτοκρατορίας της.
Αυτό έγινε γρήγορα γνωστό στην Ελλάδα μέσω του Παπαζώλη που σε ένα του ταξίδι
ξεσήκωσε τους Έλληνες. Για το ξεσηκωμό άκουσε όμως και ο Ιωάννης Βλάχος ή
Δασκαλογιάννης από την Κρήτη που με τα καραβιά του σαν έμπορος ταξίδευε συχνά στη
Ρωσία. Ο Δασκαλογιάννης μορφωμένος και ευγενικός, θαρραλέος και με ισχύ στη Κρήτη
αφού για τα προσόντα του οι Κρήτες του είχαν δώσει την προσφώνηση Δάσκαλος εξού
και Δασκαλογιαννης και τον είχαν παραδεχθεί ως αρχηγό, ήρθε πρώτος σε επαφή με
τους αυλικούς της Αικατερίνης και συνεννοήθηκε για την επικείμενη βοήθεια της
Ρωσίας. Έτσι φτάνοντας στην Κρήτη σε συνεννόηση με του υπαρχηγούς του ετοίμαζε την
δική του επανάσταση στην Κρήτη, υπολογίζοντας στη βοήθεια της Ρωσίας.
Κατά την παράδοση αποφάσισαν να κάμουν και ένα καινούργιο πολεμικό χορό που να
συμβολίζει το πέμπτο "ζάλο" την πέμπτη δηλαδή εξέγερση κατά σειρά κατά των
Τούρκων. Διεμήνυσε λοιπόν στον οργανοπαίχτη Κιώρο από την Ανώπολη Σφακιών να
του συνθέσει ένα πολεμικό χορό με πέντε ζάλα (βήματα), και δώδεκα γυρίσματα όσοι και
οι αρχηγοί που έπαιρναν μέρος στο ξεσηκωμό. Ο χορός χορεύτηκε με τους στρατιώτες
πιασμένους από τους ώμους για να συμβολίζει έτσι την αλληλοστήριξη των πολεμιστών.
Η εξέγερση όμως αυτή κατεπνίγει και ο Δασκαλογιάννης όπως και οι καπεταναίοι του
σκοτώθηκαν έμεινε όμως ο χορός να θυμίζει τον ξεσηκωμό και κατ' επέκταση το
Δασκαλογιάννη.
Aλλη εκδοχή θέλει το Πεντοζάλη να έχει δημιουργηθεί από την συμφωνία πέντε
καπεταναίων που ο καθένας είχε το δικό του γύρισμα.
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Στο Πεντοζάλη ο πρώτος σε απόλυτη συνεννόηση με του υπόλοιπους χορευτές έχει
περιορισμό αυτοσχεδιασμού, τα βήματα του οίνε τελετουργικά και μετρημένα. Η γυναίκα
δεν πιάνει συχνά μπροστά στο Πεντοζάλη.

Καστρινός Χορός (Μαλεβιζιώτης)

O Μαλεβιζιώτης ή Καστρινός πηδηχτός είναι ένας χορός αλματώδης ο οποίος
ολοκληρώνεται σε δεκαέξι βήματα, (οκτώ μπροστά και οκτώ πίσω). Χορεύεται σε ρυθμό
με μέτρο 2/4, τη συνοδευτική μουσική παίζουν βιολί ή λύρα με λαγούτο, μαντολίνο ή
ασκομαντουρα στα ορεινά Ο χορός αυτός είναι ενθουσιώδης και δυναμικός Χορεύεται
κυκλικά με τα χέρια πιασμένα από τις παλάμες στο ύψος των ώμων και τους αγκώνες
λυγισμένους. Εξελίσσετε με λεβεντιά και ενθουσιασμό και αφήνει τον χορευτή η τη
χορεύτρια που σέρνει το χορό να αυτοσχεδιάσει χωρίς να την περιορίζει ιδιαίτερα ο
σκοπός.
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Οι αρχαίοι έλληνες πίστευαν ότι ο χορός αποτελεί θεια έμπνευση, μια θεϊκή δημιουργία
που αποκαλυπτόταν σε εκλεκτούς που αυτοί με τη σειρά τους τους μάθαιναν στους
συνάνθρωπους τους. Σαν απόδειξη ήταν ότι όλες οι θεότητες είχαν τους δικούς του
τελετουργικούς χορούς που εκτελούνταν από λίγους και εκλεκτούς. Όπως επίσης και οι
μεγάλοι ήρωες πολλοί συχνά αποκαλούνταν καλοί χορευτές. Όπως στις μέρες μας που
είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να χορέψουν πραγματικά όμορφα και με μεγαλοπρέπεια ένα
χορό, χωρίς περιττούς θεατρινισμούς ώστε να προκαλέσουν θαυμασμό, πατώντας πάνω
στο ρυθμό και στο σκοπό του χορού.
Η θεϊκή προέλευση του χορού έχει κάποια βάση αφού πολλοί χοροί των Ελλήνων έλκουν
τις ρίζες τους από τη Μινωική εποχή. Μέσα στα ελληνικά γραπτά συναντούμε που και
που ένοπλους επαναστατικούς χορούς όπως ο ορσίτη (αρχαίος Κρητικός χορός) που ο
Αθηναίος μας λέει ότι έχει τις ρίζες του στην αρχαία πυρρίχη. Ο όρος όρσος ή όρσες
δίνεται στις αλματώδης στριφογυριστές φιγούρες που κάνουν και στις μέρες μας οι
χορευτές . Ο χορός πρωτοεμφανίστηκε στην επαρχία μαλεβυζίου γι' αυτό και ονομάζεται
μαλεβιζιώτης ή Καστρινός γιατί πρωτοχορεύτηκε στο Ηράκλειο ή Κάστρο. Στα Χανιά ο
χορός λέγεται Καστρινή Σούστα. Στη υπόλοιπη Κρήτη διαδόθηκε γύρω στη δεκαετία του
20. Ο Μαλεβιζιώτης έχει και αυτός την αστική και την ορεινή του πλευρά.
Σύγχρονοι μελετητές μας λένε ότι ο αλματώδης και θορυβώδης χορός δεν είναι
αναγκάστηκα πολεμικός, αλλά έχει δυο εκδοχές. Είτε είναι τελετουργικός όπου με τις
αλματώδεις κινήσεις επιδιώκουν να αυξήσουν την παραγωγή και την γονιμότητα των
σπαρτών πράγμα που υποστηρίζει και η μαγεία, είτε εξαγνιστικός αφού με τις
θορυβώδεις μελωδίες έδιωχνα μακριά τα κακά πνεύματα. Οι Κρήτες είχαν διαφόρων
μορφών διασκεδάσεις και χωρίς να διακρίνουν τους χορούς χόρευαν συχνά Είτε αργά και
τελετουργικά είτε αλματωδώς και θορυβωδώς.
Γύρω στο 1546 ένας Γάλλος επισκέπτης στα Σφακιά γράφει: "Βρισκόμενος σ' ένα χωριό,
κοντό στην κατοικία του Ι. Μπαρότσο, κοντά στη χώρα Σφακίων, βρέθηκα σε μια γιορτή
που ήρθαν χωρικοί, άλλοι με τις αρραβωνιαστικιές τους άλλοι με τις γυναίκες τους.
Είχαν κάνει μεγάλη συντροφιά και αφού ήπιαν πολύ, άρχισαν να χορεύουν στη μεγάλη
ζέστη, όχι στη σκιά, αλλά στο δυνατό ήλιο του Ιουλίου. Ήσαν φορτωμένοι όπλα και δεν
έπαυαν να χορεύουν έως τη νύχτα. Έτσι παράξενα ντυμένοι και φορτωμένοι με φαρέτρα
με 150 περίπου βέλη, που την είχαν πίσω στη ράχη και μ' ένα τόξο καλά τεντωμένο
κρεμασμένο στο μπράτσο τους και με μια σπάθα στο πλάι χόρευαν, προσπαθώντας να
κάμουν τα ωραιότερα και ψηλότερα πηδήματα".
Στο χορό αυτό ο χορευτής που κρατάει πρώτος έχει τη δυνατότητα αποσπώμενος του
κύκλου να κάνει άλματα στριφογυριστά να συνθέσει πολλαπλούς αυτοσχέδιου
ενθουσιώδης βηματισμούς και αν είναι καλός γνωστής των Κρητικών χορών να συνθέσει
μια δική του χορευτική πράξη. Η γυναίκα στην Κρήτη πιάνει συχνά μπροστά έχοντα και
εκείνη τη δυνατότητα με λεπτεπίλεπτους ελαφρά αλματώδης βηματισμούς, με στροφές
και καθίσματα, με ντροπαλά ταλίμια να συνδυάσει ποικίλες παραλλαγές βηματισμών ή σε
συνδυασμό με το δεύτερο μαζί εκτελούν μια χορευτική πράξη. Ο Γεώργιος Χατζηδάκις
γύρω στο 1909 μας περιγράφει μια χαρακτηριστική φιγούρα του αυτοσχεδιασμού του

56

μπροστινού: "άλλοτε ο οδηγός του χορού αποσπάται του κύκλου και χορεύει μόνος
κρούοντας χείρας, άλλοτε πάλιν υψών τους πόδας κτυπά αυτούς με τα χείρας του εν
ρυθμό. Οι πλέον ευκίνητοι στηριζόμενοι δια της μία χειρός επί του δευτέρου χορευτού
και υψούντες το σώμα επί των ποδών, κάμπτουν τούτο προς τα όπισθεν, μέχρις ότου η
κεφαλή αυτών εγγίζει το έδαφος. Ανορθούμενοι δ' έπειτα αποτόμως εξακολουθούν
χορεύοντας χωρίς να χάσουν τον ρυθμόν".

www.chania-info.gr

Η Παραδοσιακή φορεσιά της Κρήτης

Ο Κρητικός με την παραδοσιακή φορεσιά
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Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ
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Οι Κρητικοί μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Βενετούς, και για δυο περίπου
αιώνες, συνεχίζουν να φορούν το βυζαντινό ένδυμα, όπως αυτό μας παρουσιάζεται από
εκθέσεις Βενετών Προβλεπτών, κρητικά κείμενα και, κυρίως, από τοιχογραφημένες
βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες.
Το βυζαντινό «στιχάριο» (μακρύ ριχτό ρούχο μέχρι τους αστράγαλους σχεδόν)
κυριαρχεί, ενώ οι νεότεροι στην ηλικία φορούν ρούχο πάνω από το γόνατο με ζώνη στη
μέση και τη χαρακτηριστική κάλτσα από κάτω. Τα ρούχα της περιόδου αυτής
χαρακτηρίζονται από έντονα και ποικίλα χρώματα.
Με την πάροδο του χρόνου οι Κρήτες, ακολουθώντας το νέο ρεύμα ή και κατόπιν
διαταγών, ντύνονται σύμφωνα με τη βενετσιάνικη μόδα ανάλογα με την τάξη που ανήκουν
και το επάγγελμα που εξασκούν.
Αυτά, βέβαια, όσον αφορά στους εύπορους και τους αξιωματούχους, γιατί οι αγρότες και
γενικά οι κάτοικοι της υπαίθρου που έπασχαν οικονομικά από την αφαίμαξη των Βενετών
είχαν καταντήσει κουρελήδες και ο καθένας ντυνόταν με ό,τι έβρισκε ίσα για να καλύψει
τη γύμνια του.
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Αυτή ήταν η κρητική ενδυμασία μέχρι το μισό περίπου του 16ου αιώνα.
Τότε κάνει την εμφάνισή της η βράκα , που έμελλε να διατηρηθεί μέχρι τις μέρες μας
σχεδόν και με κάποιες διαφοροποιήσεις, να αποτελέσει το επίσημο ένδυμα του Κρητικού
για τους επόμενους αιώνες.
Από πού όμως ήρθε η βράκα;
Τον 16ο αιώνα, οι Μπαρμπαρέζοι πειρατές που λυμαίνονταν τη Μεσόγειο φορούσαν ένα
είδος βράκας που συνοδευόταν από γιλέκο, φέσι με ή χωρίς σαρίκι, φαρδιά ζώνη και
χαμηλές μπότες.
Οι Κρήτες ναυτικοί, σαν ιδιώτες ή σαν αγκαρευόμενοι στα βενετσιάνικα πλοία
αναγκάζονταν πολλές φορές να φορούν ρούχα όμοια με των πειρατών ώστε αυτοί να
τους μπερδεύουν και ωσότου να γίνει αντιληπτό το τέχνασμα οι ναυτικοί να έχουν
απομακρυνθεί από τους πειρατές.
Είναι λογικό σε εποχές μεγάλης οικονομικής δυστυχίας για τους φτωχούς χωρικούς της
Κρήτης, αυτοί να συνεχίζουν να φοράνε το ναυτικό αυτό ένδυμα και μετά την
αποστράτευσή τους από τα καράβια, μην έχοντας άλλα ρούχα και με τη σιωπηρή ανοχή
των Βενετών. Έτσι καθιερώθηκε η βράκα σαν επίσημο ένδυμα των Κρητικών.
Το ένδυμα αυτό συνεχίστηκε να φοριέται από όλους τους Κρήτες μέχρι τις αρχές του
20ου αιώνα.
Τότε, με το μεταναστευτικό ρεύμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες (για να πάει κανείς εκεί
έπρεπε να αποβάλλει τη βράκα) και τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, οι Κρητικοί άρχισαν σιγά
σιγά να αντικαθιστούν τη βράκα με την κυλότα , της οποίας η επίδραση προέρχεται από
τους ιππείς των ευρωπαϊκών στρατευμάτων.
Μπαίνει μέσα στα στιβάνια (ψηλή μπότα) και συνδυάζεται με πουκάμισο, γελέκο και
μεϊτάνι , πλατιά υφαντή ζώνη και μαύρο μαντήλι στο κεφάλι.
Αυτόν τον τύπο φορεσιάς έβαλε και ο Ελ. Βενιζέλος κατά το κίνημα του Θερίσου το
1905.
Απλοποίηση του τύπου αυτού αποτελεί ο συνδυασμός κυλότα, πουκάμισο, μαύρο μαντήλι
και στιβάνια, ενδυμασία που φορέθηκε πολύ την περίοδο της εθνικής αντίστασης και που
σώζεται ακόμα σε μερικά, ορεινά κυρίως, χωριά της Κρήτης .
Ακόμα, την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, το Σώμα της Χωροφυλακής καθώς και οι
Καβάσηδες, η προσωπική δηλαδή φρουρά του πρίγκιπα Γεωργίου, ήταν ντυμένοι με την
παραδοσιακή φορεσιά.
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Σήμερα, η κρητική παραδοσιακή φορεσιά λόγω κόστους, αλλά κυρίως λόγω μόδας τείνει
να γίνει μουσειακό είδος. Οι μόνοι που τη φορούν ακόμη είναι οι χορευτές των
παραδοσιακών συγκροτημάτων στους χορούς και στις παρελάσεις.
Πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι μετά το 1913 που έγινε η επίσημη ένωση της
Κρήτης με την Ελλάδα η παραδοσιακή κρητική φορεσιά της κρητικής Χωροφυλακής
καθιερώθηκε ως η δεύτερη επίσημη ενδυμασία της ανακτορικής φρουράς. Έτσι, μέχρι
σήμερα η μισή προεδρική φρουρά φοράει τη φουστανέλα και η άλλη μισή τη βράκα, το
εσωτερικό δε του προεδρικού μεγάρου φρουρούν βρακοφόροι.
Η Φορεσιά που βλέπουμε σήμερα
Η ανδρική φορεσιά αποτελείται από διάφορα τμήματα, τα οποία φορεμένα μας δίνουν την
εικόνα του κρητικού που όλοι γνωρίζουμε. Αυτά ράβονται από ειδικούς τεχνίτες τους
επονομαζόμενους «τερζήδες» .
Πρώτα ο Κρητικός φοράει το πουκάμισο . Το λευκό φοριόταν στους γάμους στις χαρές
και στα πανηγύρια, ενώ το μαύρο ήταν δείγμα πένθους. Οι Κρήτες, μετά το θάνατο του
Ελευθερίου Βενιζέλου το 1936 φόρεσαν μόνιμα μαύρο πουκάμισο σε ένδειξη διαχρονικού
πένθους και το βγάζουν μόνο στις χαρές.
Στη συνέχεια, πάνω από το πουκάμισο φοριέται το γελέκι . Είναι αχειρίδωτο (χωρίς
μανίκια) και φτιάχνεται από τσόχα καλής ποιότητας χρώματος βαθύ μπλε. Διακρίνεται
σε ίσιο ή ανοιχτό που αφήνει να φαίνεται το πουκάμισο και σε σταυρωτό που σταυρώνει
με τα δυο πέτα του στο στήθος και κλείνει τελείως εμπρός και κουμπώνει στα πλάγια, με
θελιές και κουμπάκια. Στα πέτα του γίνεται διακόσμηση με πολλαπλές σειρές από
μεταξωτά σειρήτια χρώματος μαύρου ή βαθύ μπλε που ονομάζονται χάρτζα.
Κατόπιν ο κρητικός φοράει τη βράκα , που έχει τις ρίζες της στους πειρατές της
Μπαρμπαριάς. Φτιάχνεται κι αυτή από τσόχινο ύφασμα χρώματος βαθύ κυανού και
κεντιέται με μαύρο γαϊτάνι στις ραφές και στις ποδαρές.
Τη βράκα συμπληρώνουν οι κάλτσες , που παλιότερα αποτελούσαν ξεχωριστό τμήμα της
φορεσιάς, ενώ αργότερα άρχισαν να ράβονται πάνω στη βράκα, στα δύο μπατζάκια της.
Στη συνέχεια φοριούνται τα υποδήματα ή στιβάνια , χρώματος άσπρου ή μαύρου
ανάλογα με την περίσταση και μετά αρχίζει να τυλίγει τη ζώνη του μοιρασμένη πάνω από
τη βράκα και το γελέκι. Η ζώνη, που είναι υφαντή από λεπτό μαλλί ή καθαρό μετάξι, έχει
χρώμα μπλε ή κόκκινο, το μήκος της είναι περίπου 8 μ. και το πλάτος της 50εκ.
Ταυτόχρονα περνάει σε αυτή και το μαχαίρι με μαύρη λαβή (μαυρομάνικο) ή
ανοιχτόχρωμη, που η μορφή της σε σχήμα V είναι μοναδική σε όλο τον κόσμο. Η θήκη
του, από ακριβό, συνήθως μέταλλο (ασήμι), είναι διακοσμημένη με πλούσια ανάγλυφα
σχέδια.
Στη συνέχεια κρεμιέται από το λαιμό η καδένα , το μοναδικό κόσμημα της φορεσιάς, που
στο τελειώμά της συνδέεται το ρολόι το οποίο μπαίνει στο τσεπάκι του γελέκου.
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Στο κεφάλι βάζει ο Κρητικός το τσακιστό φέσι που αργότερα αντικαταστάθηκε από
μαύρο μαντήλι με πυκνά κρόσσια που μοιάζουν με δάκρυα και συμβολίζουν τη θλίψη
των Κρητικών για τους συμπατριώτες τους που ολοκαυτώθηκαν στο Αρκάδι.
Η ένδυση ολοκληρώνεται με το μεϊτάνι που μπαίνει πάνω από το γελέκι. Είναι ρούχο με
μανίκια, μεσάτο και τελείως ανοιχτό μπροστά. Είναι φτιαγμένο από ύφασμα ίδια
ποιότητας και χρώματος με το γελέκι και τη βράκα και κοσμείται με χάρτζα μαύρου
χρώματος σε διάφορα σημεία του.
Τις κρύες μέρες ο Κρητικός φοράει αναρριχτό (όχι από τα μανίκια) το καπότο . Αυτό
είναι μια κοντή κάπα με κουκούλα φτιαγμένη από το ίδιο τσόχινο ύφασμα όπως και τα
υπόλοιπα ρούχα. Έχει και αυτό πλούσια κεντήματα στους ώμους, τους αγκώνες στην
πλάτη και στα δυο πέτα, ενώ εσωτερικά είναι επενδυμένο με κόκκινη τσόχα που και σε
αυτή την πλευρά υπάρχουν εντυπωσιακά κεντήματα.
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Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ
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Η γυναίκα της Κρήτης συνεχίζει να φορά το βυζαντινό ένδυμα και μετά την κατάληψη του
νησιού από τους Βενετούς και μέχρι περίπου την άλωση της Κωνσταντινούπολης το
1453.
Αυτό αποτελείται από δύο ιμάτια με μανδύα και τυμπάνιον στο κεφάλι.
Οι απλές γυναίκες της υπαίθρου φορούσαν τα ίδια ρούχα, κατώτερης όμως ποιότητας
και στη μέση μια ποδιά, το προσέργιον.
Σύνηθες ήταν ακόμα και το σακοφίστανο (ζακέτα και φούστα), που μαζί με την ποδιά,
φοριέται ακόμα και σήμερα από τις υπερήλικες γυναίκες στα χωριά μας.
Από το τέλος του 15ου αιώνα το ρεύμα σπρώχνει προς την ιταλική μόδα και η εύπορη
χωρική της Κρήτης ακολουθεί τη μόδα της Κρητικής αστής που ντύνεται σύμφωνα με τη
μόδα της Βενετίας.
Η είσοδος της ανδρικής βράκας στην Κρήτη, επηρέασε και τη γυναικεία φορεσιά. Οι νέες
κοπέλες δανείστηκαν από τους άνδρες το «μεϊτάνι» και το ονόμασαν ζιπόνι το οποίο
κέντησαν
με
χρυσές
κλωστές
και
ονομάστηκε
και
χρυσοζίπονο.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί η καταπληκτική ομοιότητα του ζιπονιού, που αφήνει το στήθος
ανοικτό, με το περικόρμιο των γυναικών της Κνωσού.
Το ζιπόνι στην αρχή ήταν κοντό και φορέθηκε πάνω από το φόρεμα. Αργότερα, το 17ο
αιώνα, το φόρεμα χωρίστηκε σε επανωκόρμι και φούστα .
Το επανωκόρμι σιγά σιγά αποσύρεται και αντικαθίσταται από κεντημένο πουκάμισο .
Αργότερα η φορεσιά συμπληρώνεται με τη διακοσμητική μπροσποδιά, κατάλοιπο της
βυζαντινής εποχής.
Η Φορεσιά που βλέπουμε σήμερα
Σήμερα, σώζονται τρεις χαρακτηριστικές γυναικείες κρητικές φορεσιές, που η καθεμιά
πρωτοφορέθηκε σε διαφορετικό σημείο του νησιού, αλλά με την πάροδο του χρόνου
εξαπλώθηκαν
σε
ολόκληρη
την
Κρήτη.
Η σφακιανή φορεσιά, η ανωγειανή ή «σάρτζα» και η φορεσιά της Κριτσάς ή «κούδα».
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Η σφακιανή είναι η γιορτινή ή νυφική φορεσιά της περιοχής των Σφακίων και φορέθηκε
σε ολόκληρη τη δυτική Κρήτη.
Είναι η φορεσιά με τα παλιότερα στοιχεία από όλους τους τύπους ενδυμασιών που
παραλάβαμε στις αρχές του 20ου αιώνα.
Αποτελείται από πολύπτυχη φούστα σε χρώμα βυσινί
Στο κάτω μέρος έχει φάσα από δυο φαρδιά χρυσαφένια σιρίτια .

ή

καφέ

συνήθως.

Το πουκάμισο της φορεσιάς είναι λευκό υφαντό, μεταξωτό ή βαμβακερό και στις άκρες
των μανικιών μπορεί να έχει πλούσια κεντήματα ή προσραπτόμενη δαντέλα.
Πάνω από το πουκάμισο μπαίνει το μεσάτο ζιπόνι , του οποίου τα μανίκια μπορεί να
είναι αποσπώμενα. Το ζιπόνι είναι χρώματος μαύρου, καφέ ή βυσσινί, φτιαγμένο από
τσόχα ή βελούδινο ύφασμα καλής ποιότητας. Είναι χρυσοκέντητο και μπροστά έχει
άνοιγμα σε σχήμα V και κλείνει στο κάτω μέρος του σε ένα σημείο.
Το μαντήλι μπορεί να έχει χρώμα κόκκινο ή βυσσινί και να δένεται στο κεφάλι ή άσπρο
ριχτό.
Στη στολή μπορεί να προστεθεί και υφαντή λευκή ποδιά , διακοσμημένη με πλούσια
κεντήματα.
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Η σάρτζα ή ανωγειανή φορεσιά πήρε το όνομά της από ένα βασικό κομμάτι της στολής
που έχει σχήμα ποδιάς και λέγεται σάρτζα . Φορέθηκε σε ολόκληρη την Κρήτη αλλά
ιδιαίτερα στα Ανώγεια από όπου και πήρε το όνομά της.
Η στολή αποτελείται από μια φαρδιά παντελόνα φουφουλωτή στα κάτω άκρα.
Από πάνω μπαίνει μια μακριά πουκαμίσα χρώματος κρεμ , που έχει το ρόλο του
φορέματος αφού είναι τόσο μακριά όσο να φαίνεται το κάτω μέρος από τις μπατζάκες του
παντελονιού.
Η ποδιά της φορεσιάς είναι η κλασική κρητική ποδιά με τα πλούσια κεντήματα. Η σάρτζα
, που έχει κόκκινο χρώμα , είναι μια ποδιά που δένεται πίσω και οι δυο της άκρες
πιασμένες μπαίνουν στην αριστερή πλευρά της ζώνης, η οποία είναι και αυτή κόκκινη
υφαντή.
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Το ζιπόνι φτιάχνεται από τσόχα σε διάφορα χρώματα, με επικρατέστερο το μαύρο, κι
είναι πλούσια χρυσοκεντημένο. Αφήνει μπροστά ένα μεγάλο ημικυκλικό άνοιγμα με
συνέπεια να μην καλύπτει το στήθος.
Το κεφαλομάντηλο είναι κόκκινο ή βυσσινί με χρυσό ή κίτρινο κρόσσι .
Η Κούδα ή φορεσιά της Κριτσάς πήρε το όνομά της από ένα εξάρτημα σε σχήμα
φούστας, χρώματος κόκκινου που ονομάζεται κούδα (στα ιταλικά σημαίνει ουρά ). Από
τον τρόπο που φοριέται και πιάνεται στο πίσω μέρος σχηματίζει μια ιδιότυπη διακόσμηση
σε σχήμα ουράς.
Η φορεσιά αυτή έχει πολλές ομοιότητες με την Ανωγειανή φορεσιά, αφού και αυτή
περιλαμβάνει παντελόνα , και μακριά πουκαμίσα . Η διαφορά είναι ότι η παντελόνα έχει
φαρδύ κέντημα στα μπατζάκια ίδιο με αυτό της ποδιάς.
Το ζιπόνι της φορεσιάς έχει ίδιο χρώμα με την κούδα, και είναι πιο μακρύ καλύπτοντας
τους γοφούς.
Ιδιαίτερο είναι το κεφαλομάντηλο της φορεσιάς. Είναι λευκό , πολύ μακρύ και έχει
ιδιαίτερο δέσιμο .
Ξεχωριστή θέση στη γυναικεία ενδυματολογία κατέχουν τα κοσμήματα της κεφαλής ,
που η παρουσία τους, εκτός από διακοσμητική, ήταν και φυλακτική.
Τα κοσμήματα του στήθους, του λαιμού, της μέσης μαρτυρούν την οικονομική και
κοινωνική θέση της Κρητικιάς.
Ξεχωριστή θέση σε αυτά καταλαμβάνει το σύμβολο-κόσμημα, ο σταυρός .
Η γυναίκα της Κρήτης φοράει βραχιόλια, δαχτυλίδια και νομίσματα , ραμμένα πάνω στη
μαντήλι, στο στήθος και στη μέση.
Την γυναικεία φορεσιά συμπληρώνει το αργυρομπουνιαλάκι , το γυναικείο μαχαίρι, που
είναι ίδιο με το ανδρικό αλλά μικρότερων διαστάσεων και περνιέται στη ζώνη της
Κρητικοπούλας.

http://blogs.sch.gr/itsikalak/2010/08/19/η-κριτική-φορεσια/
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Μικρά Ασία-Ιστορία
H Μικρά Ασία είναι η χερσόνησος που προεκτείνεται δυτικά της ασιατικής ηπείρου σε
μια νοητή γραμμή που ξεκινά από τον κόλπο της Αλεξανδρέτας (Ισσός) έως την
Τραπεζούντα της Μαύρης Θάλασσας. Βρέχεται από τρεις θάλασσες, τον Εύξεινο Πόντο
(Μαύρη Θάλασσα) στο Βορρά, τη Μεσόγειο στο Νότο και το Αιγαίο δυτικά.Στο δυτικό
άκρο της σχεδόν αγγίζει την ευρωπαϊκή ήπειρο.
H M. Ασία από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρξε σταυροδρόμι πολιτισμώνκέντρο προηγμένου
πολιτισμού ήδη από το 7500 π.Χ., κατά την Νεολιθική και την Χαλκολιθική περίοδο.Από
τον 9ο έως τον 6ο αι. π.Χ. σε μια μακρά διαδοχή μεταναστεύσεων Ίωνες, Αιολείς και
Δωριείς έφθασαν ως τις ακτές της Μ. Ασίας ως έμποροι, αποικιστές, τυχοδιώκτες και
στρατιώτες, έκτισαν τις πόλεις τους, αναμείχθηκαν με τους γηγενείς πληθυσμούς
υιοθέτησαν τμήμα της θρησκείας τους και σύντομα εγκαθίδρυσαν έναν αξιόλογο
πολιτισμό που προπορεύθηκε σε πολλές περιπτώσεις εκείνου της ηπειρωτικής Ελλάδας
Περί τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. κατόρθωσε να εξαπλώσει την ηγεμονία του στην ευρύτερη
περιοχή ο βασιλιάς των Λυδών Κροίσος, (548-546 π.Χ.), ο οποίος σύντομα εκδιώχθηκε
από τον Πέρση Κύρο, που μετέτρεψε όλη την περιοχή σε επαρχία του διοικητικού
συστήματος της Περσίας.Ακολούθησε μια δύσκολη και ταραγμένη περίοδος κατά την
Ελληνιστική περίοδο.Γενικά οι πρώτοι τρεις αιώνες της Ρωμαϊκής διακυβέρνησης ήταν
περίοδος ειρήνης και ευημερίας για την ευρύτερη περιοχή της Μ. Ασίας. Οι Άραβες και
οι διάδοχοί τους, οι Τούρκοι, Διεκδίκησαν επίμονα την Ανατολία και τελικά τα
κατάφεραν.
Το 1922 η προσπάθεια του ελληνικού κράτους να θέσει τη δυτική Μ. Ασία υπό ελληνικό
έλεγχο είχε άδοξη κατάληξη, Το ίδιο συνέβη και με την προσπάθεια να δημιουργηθεί
Ποντο-Αρμενικό κράτος βάσει της συνθήκης των Σεβρών. Την ίδια περίοδο συνέβησαν
τα γεγονότα το οποία οι Αρμένιοι και Πόντιοι χαρακτηρίζουν ως γενοκτονία, και η
Καταστροφή της Σμύρνης. Με την συνθήκης της Λωζάνης σφραγίστηκε η καταστροφή
του Χριστιανισμού της Μ Ασίας. Οι Χριστιανοί μέχρι εκείνη την περίοδο αποτελούσαν το
10% του πληθυσμού της Μ. Ασίας.

Χοροί της Μικράς Ασίας
Μαζί με τους πρόσφυγες ήρθε στην Ελλάδα η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της
περιοχής.Στη Μικρά Ασία λοιπόν συναντάμε χορούς τελετουργικούς, με λεβεντιά και
αρχοντιά. Η μουσική εναλλάσσεται από αργή σε γρήγορη και ο χορός εμπλουτίζεται με
ομαδικές φιγούρες που απαιτούν ομοιομορφία και συγχρονισμό. Στις ορχήστρες
διακρίνουμε όργανα τα οποία δεν τα βρίσκουμε σε πολλές περιοχές. Τα ποιο σημαντικά
από αυτά είναι το πολίτικο σαντούρι, η πολίτικη λύρα, το κανονάκι, το βιολί και το ούτι
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που κρατάει τον ρυθμό. Επίσης, κατά τη διεξαγωγή ορισμένων χορών, οι χορευτές
χρησιμοποιούν κάποια αντικείμενα όπως μαντήλια, κουτάλια, κεριά ή και ποτηράκια.
Ζώντας για αιώνες σ’ αυτό το χώρο, οι Έλληνες της Μ. Ασίας ανέπτυξαν μια πλούσια
χορευτική παράδοση αφομοιώνοντας δημιουργικά ό,τι προσέφερε η επαφή τους με
όμορους λαούς αλλά και αρκετά απομακρυσμένους. Η αξιοσημείωτη ανάπτυξη της
θαλάσσιας επικοινωνίας και της ζωηρής εμπορικής κίνησης συνιστούν πρόκληση για
“αλλαγή της μοίρας”. Ειδικά η Σμύρνη συνιστά ένα κοσμοπολίτικο κέντρο, μια πολυεθνική
εξωστρεφή κοινωνία, αποτελούμενη από Τούρκους, Έλληνες, Εβραίους και Δυτικούς
και, παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη, σημειώνει και σημαντική ανάπτυξη στον
τομέα της έκφρασης και της διακίνησης ιδεών.
Τα καφέ αμάν, τα παζάρια, οι γειτονιές της Σμύρνης και τα συνάφια της, καθώς και ο
παραδοσιακός κόσμος που αδυνατώντας να παράγει τις παραδοσιακές αξίες κατέφυγε
στα περίχωρά της καθόρισαν το πέρασμα από την αγροτική στην αστικολαϊκή χορευτική
παράδοση. Οι κοινωνικές ανακατατάξεις και οι συγκρούσεις που τις συνόδεψαν, από το
τέλος του 18ου μέχρι και το πρώτο μισό του 19ου, συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός
πολύμορφου χορευτικού ιδιώματος που αποδίδει σε μικρογραφία τις ανταλλαγές και
προσμείξεις μιας εξαστισμένης κοινωνίας.
Οι τάξεις των α) συρτών και μπάλλων ή συρτομπάλλων, των β) καρσιλαμάδων, των
ζεϊμπέκικων, αποτυπώνουν τις μακροπρόθεσμες διαδικασίες ενσωμάτωσης ελληνικώμ
χαρακτηριστικών (με τις δυτικότροπες επιρροές), βαλκανικών καθώς και της ευρύτερης
Ανατολής.
Ο Χασάπικος
Ο χασάπικος έχει πολίτικη καταγωγή και
ανάγεται στον βυζαντινό χορό των
μακελάρηδων, ο οποίος συνηθιζόταν σε συνοικία
της Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι τυχαίο που
υπάρχει και σιφναίικος χασάπικος, προφανώς
γιατί στη Σίφνο μετοίκησαν πολλοί
Κώνσταντινουπολίτες. Τον χόρευαν κυρίως
χασάπηδες στις γιορτές των συντεχνιών τους
(esnaf). Οι περισσότεροι ήταν αρβανίτες, που
κυκλοφορούσαν επιδεικνύοντας προκλητικά τα
όπλα τους και τους έτρεμαν ως και οι γενίτσαροι. Επί τουρκοκρατίας χασάπικο βέβαια
χόρευαν κι αυτοί καθώς και οι αρναούτηδες γι’ αυτό τον χασάπικο τον έλεγαν και
αρναούτικο. . Ο χορός αυτός βασίζεται σε ένα βασικό βήμα και κάποιες παραλλαγές που
διαμόρφωνε η κάθε παρέα. Τότε οι φιγούρες δεν είχαν απομνημονευθεί από τους
χορευτές όπως σήμερα, αλλά ο πρώτος χορευτής έδινε σύνθημα πιέζοντας τον ώμο του
άλλου. Έτσι ο χορός εξέφραζε την στενή επικοινωνία μεταξύ των χορευτών. Οι
χασάπικοι χορεύονται με τα χέρια πιασμένα από τους ώμους και με πόδια που κάνουν
τέσσερα βήματα επί γης και ένα πέμπτο στον αέρα. Στην Κούλουρη, με βάση μια
μαρτυρία, χόρευαν τον χασάπικο ομαδικά, σε παράταξη. Ο χασάπικος είναι ένας χορός
σε 2/4 που χορεύεται από δυο-τρία άτομα, άντρες και γυναίκες, με βήματα και φιγούρες
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που απαιτούν συγχρονισμό, πειθαρχία και ακρίβεια, αντίθετα με τον αυτοσχεδιαστικό και
ελευθεριάζοντα ζεϊμπέκικο. Ένας βλάχικος χασάπικος, με φανερές σλαβικές επιδράσεις,
χορεύεται στο Συρράκο της Ηπείρου.
Ζεϊμπέκικος
Ετυμολογειται απο την λεξη "ζει"=Ζευς και την
φρυγικη λεξη" βεκκος"που σημαινει ψωμι .Πρόκειται
για ένα χορό εννιάσημο (9/8) με πολλές παραλλαγές,
που χόρευαν αρχικά οι Ζεϊμπέκηδες, απ? όπου και
πήρε και το όνομά του. Οι Ζεϊμπέκηδες ήταν
Έλληνες από την Θράκη που μετανάστευσαν στην
Προύσα και τ΄ Αϊδίνι. Αποτελούσαν επίλεκτη
κοινωνική τάξη από την οποία οι Τούρκοι
«Δερεβέηδες» στρατολογούσαν μια ένοπλη δύναμη
που αποτελούσε την τοπική χωροφυλακή
(βασιβουζούκοι). Οι Τούρκοι τους αποκαλούσαν
γκιαούρηδες (άπιστους). Είναι αλήθεια ότι οι
Ζεμπέκηδες σιγά σιγά εξισλαμίστηκαν. Όμως δεν
ξέχασαν ποτέ την καταγωγή τους και τις παραδόσεις
του τόπου τους και διατήρησαν την τοπική Θρακική
λαϊκή τους ενδυμασία μέχρι το 1883, οπότε ο σουλτάνος Μαχμούτ ο Β τους διέταξε ή να
παραδώσουν τα όπλα ή να εναρμονιστούν με την ενιαία στολή της χωροφυλακής. Οι
περίπου 40.000 Ζεϊμπέκηδες επαναστάτησαν και στην άνιση αναμέτρηση με τον τακτικά
στρατό αποδεκατίστηκαν. Όμως από τα έθιμα της μακρινής πατρίδας τους επέζησε και
εξακολουθεί να επιζεί θριαμβευτικά ως τις μέρες μας ο Ζεϊμπέκικος χορός.
Διατηρούσαν δικές τους συνήθειες και φορούσαν μια εθνική ενδυμασία που τόνιζε τη
θεματολογία του χορού τους.
Ο άγριος χορός τους μοιάζει με εκείνους των Ποντίων. Ένας ιδιότυπος ζεϊμπέκικος
καταγράφεται ότι το 1856 χορευόταν από τους Ζεϊμπέκηδες ή μάηδες της Μακρυνίτσας
Βόλου. Το χαρακτηριστικό του ζεϊμπέκικου είναι ότι είναι μονήρης χορός και δεν έχει
βήματα, αλλά μόνο φιγούρες. Κάθε χορευτής κάνει τις προσωπικές του φιγούρες και
χορεύει ένα συγκεκριμένο τραγούδι, συνήθως μόνο μία φορά. Αλίμονο σε όποιον διακόψει
το χορευτή.
Από δω ξεκίνησε ο «θεσμός» της παραγγελιάς, σύμφωνα με τον οποίο οι μουσικοί
προαναγγέλλουν το όνομα του ιδιοκτήτη του χορού που θα επακολουθήσει για να
αποφευχθούν τα «νταηλίκια». Η χρονική δομή αυτού του 9/8 παραλλάζει από ζεϊμπέκικο
σε ζεϊμπέκικο. Μέσα στην απειρία των ρυθμικών αγωγών του 9/8 προστίθεται κάθε
φορά ένας άλλος ηχοχρωματισμός. μια άλλη χρονική ταχύτητα και μια διαφορετική
ψυχική ατμόσφαιρα. Έτσι, ο χορευτής διάνθιζε τους περίτεχνους αυτοσχέδιους
βηματισμούς του πηδώντας πάνω από καρέκλες, κραδαίνοντας μαχαίρια. Ενίοτε τελείωνε
την επίδειξη του με μια ανάλια (λέξη της τουρκικής αργκό), μια τελετουργία, σύμφωνα με
την οποία ο ερωτευμένος άνδρας, κάτω από το παράθυρο της καλής του, έσκιζε
χορεύοντας τα μπράτσα του με μαχαίρι. Το έθιμο, που έχει εκλείψει σήμερα, πέρασε και
στην Ελλάδα, όπου κάθε βαρύμαγκας κάρφωνε την κάμα στη φτέρνα του και συνέχιζε
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απτόητος το χορό. Ο ζειμπεκικος δεν ειναι χορος για γυναικες (ηταν προσβολη
γι’καποιον που συνοδευε γυναικα
να εκδηλωνει ενωπιων τριτων καημους).
Ο τουρκικός ζεϊμπέκικος χορεύεται ομαδικά, ενώ ο κυπριακός μόνο από γυναίκες.
Υπάρχουν ζεϊμπέκικο που χορεύονται με γοργό βάδισμα περιμετρικά της πίστας. Οι
μόρτηδες προτιμούν το γιουρούκικο (βαρύ ζεϊμπέκικο), που το χορεύουν σέρτικα, σχεδόν
ακίνητοι. Δεν είναι ο ρυθμός που διαφοροποιεί τα είδη ζεϊμπέκικου, αλλά το ύφος. Αφού
δεν υπάρχει τυποποιημένος βηματισμός, οι φιγούρες αποκτούν εξέχουσα σημειολογική
θέση και εναλλάσσονται με ευκολία. Ο χορευτής απαγορεύεται να σκύψει να μαζέψει ό,τι
του πέσει από την τσέπη. Ενίοτε σηκώνει με το στόμα ένα τσιγάρο αναμμένο ή ένα ποτήρι
κρασί που του ακουμπά στο δάπεδο συνομωτικά ένας φίλος που τον συνοδεύει,
χτυπώντας παλαμάκια γονατιστός. Μια θεαματικότατη φιγούρα είναι αυτή όπου ο
χορευτής σηκώνει με τα δόντια τραπέζι με πιάτα και ποτήρια, σκηνή που έχει
απαθανατίσει ο Αλέξης Δαμιανός στην ταινία Ευδοκία. Όσο για το χτύπημα μηρού με την
παλάμη, δηλώνει έκπληξη στο άκουσμα λυπηρής είδησης.
Καρσιλαμας

Συνηθίζεται ιδιαίτερα στις γαμήλιες τελετές και
διασκεδάσεις. Στην παραδοσιακή εκτέλεση του χορού, οι
γυναίκες κρατούν μαντίλι από δύο διαγώνιες άκρες, με
τεντωμένες ή λυγισμένα τα χέρια στους αγκώνες, και
κινούν τα χέρια δεξιά κι αριστερά, ή περιστρέφουν το
μαντίλι κυκλικά στη μία κατεύθυνση, ώσπου να διπλωθεί
και μετά, αυτό ξεδιπλώνεται στην αντίθετη κίνηση. Ο
καρσιλαμάς είναι ένας εννιάσημος επίσης χορός σε 9/8.
Χορεύεται αντικριστά και παίρνει το όνομα του από αυτή
την ιδιαιτερότητα, αφού καρσί στα τουρκικά σημαίνει
απέναντι. Χορεύεται από ζευγάρι, ενώ στη Ρόδο από δύο
γυναίκες, οι οποίες παριστάνουν ότι κεντούν. Ο
καρσιλαμάς, εκτός από τα παράλια της Μικράς Ασίας, χορευόταν στη Θράκη και στη
Λέσβο. Το ίδιο μοτίβο συναντιέται με το όνομα βαρύς καρσιλαμάς στην Αγιάσο της
Λέσβου και με την προσωνυμία καμηλιέρικο. Ο καρσιλαμάς διαφοροποιείται ελάχιστα έως
καθόλου δομικά με τον ζεϊμπέκικο, με τον οποίο διατηρεί άμεση συγγένεια ρυθμικών,
μελωδικών και κινητικών δομών. Εδώ η κατηγοριοποίηση γίνεται βάσει του χορευτικού
σχήματος (ως προς τη χρήση του χώρου), βάσει της ρυθμικής αγωγής - του τέμπο, της
ταχύτητας και της μετρικής υποδιαίρεσης. Η παραπάνω ταξινόμηση ξεκαθαρίζει τη
σύγχυση που επικρατεί σχετικά με το ρυθμό των 9/4 και 9/8 για το χαρακτηρισμό των
ζεϊμπέκικων και καρσιλαμάδων. Στην πραγματικότητα, όλοι οι αντικριστοί χοροί των
9/8, ανεξάρτητα από την εσωτερική υποδιαίρεση του μέτρου, ανήκουν στην οικογένεια
των καρσιλαμάδων, ενώ όλοι οι μονήρεις και κυκλικοί χοροί των 9/4 και 9/8 ανήκουν
στην οικογένεια των ζεϊμπέκικων. Σχετικά με το ρυθμό των ζεϊμπκικων και
καρσιλαμάδων και τη σχηματική τοποθέτηση των χορευτών, πρέπει να επισημανθούν τα

71

παρακάτω: Σχεδόν όλες οι μελωδίες που τονίζονται σε 9/8 χορεύονται από ζευγάρι
χορευτών αντικριστά απλός καρσιλαμάς, βαρύς καρσιλαμάς. Όλες οι μελωδίες που
τονίζονται σε 9/4 χορεύονται είτε από ένα χορευτή (για παράδειγμα αϊβαλιώτικο) είτε σε
κύκλο (σπανιότερο σε σχήμα), όπως το απτάλικο Μεσότοπου Λέσβου (χορός συγγενής με
το ζεϊμπέκικο και τον καρσιλαμά).
Το καμηλιέρικο, όταν χορεύεται αντικριστά, ανήκει θεωρητικά στην οικογένεια των
καρσιλαμάδων όταν χορεύεται από ένα χορευτή ανήκει στα ζεϊμπέκικο, παρόλο που
χρησιμοποιεί σταθερά τον ίδιο εννιάσημο ρυθμό και την ίδια εσωτερική υποδιαίρεση.
Πιθανόν έλκει το όνομα του από την καμήλα, επειδή ο χορευτής μιμείται το βάδισμα και
το λίκνισμα της.
Τσιφτετέλι
Το τσιφτετέλι (τουρκικό ciftetelli: δύο χορδές, επειδή αρχικά ήταν μια μελωδία που την
παίζανε σε δίχορδο βιολί) ξεκίνησε στα καφέ-αμάν, όπου προσελάμβαναν γυναικεία
ντουέτα που τραγουδούσαν
και χόρευαν εναλλάξ. Είναι ένας πεταχτός και αλέγρος ρυθμός, ο οποίος διαδόθηκε στην
Ελλάδα μετά το 1923. Οι ρεμπέτες της Αθήνας το θεωρούσαν κατάλληλο για γυναίκες
και θηλυπρεπείς άνδρες. Πρόκειται για χορό που παραπέμπει στη λαγνεία. Αυτός είναι ο
βασικός λόγος που τα βήματα των ποδιών παίζουν ελάχιστο ρόλο.
Όλος σχεδόν ο χορός βασίζεται στο παλλόμενο στήθος, στο λίκνισμα των γοφών, στο
σπάσιμο της μέσης, στις γιρλάντες των χεριών, εν ολίγοις στα σημεία του σώματος που
θεωρούνται ενδεικτικά τής γυναικείας θηλυκότητας. Η κοιλιά επίσης παίζει μεγάλο ρόλο.
Είναι πραγματικά μοναδικός ο τρόπος που ρουφούν και χρησιμοποιούν την κοιλιά τους οι
δεινές χορεύτριες, με τις πτυχώσεις της οποίας συχνά κινούν κέρματα ή λουλούδια.
Παλαιότερα συνήθιζαν να χορεύουν τσιφτετέλια παίζοντας κρουστά: η Ρόζα Εσκενάζυ
χόρευε καταπληκτικά κρούοντας ζίλια. Το τσιφτετέλι πάνω στο τραπέζι φαίνεται ότι
συνηθιζόταν ανέκαθεν και σχετίζεται όχι τόσο με το να βρίσκεται η θελκτική χορεύτρια
σε περίοπτη θέση όσο με τον περιορισμό του χώρου, ελλείψει του οποίου διάνθιζε τις
κινήσεις και τις φιγούρες του υπόλοιπου σώματος, εκτός των ποδιών το οποίο όσο
περισσότερο λικνίζεται τόσο ισχυρότερα θέλγει. Το τσιφτετέλι συγχέεται με το μπολερό,
ρυθμό επίσης τετράσημο (4/4), που υφολογικά είναι ηπιότερος και χορεύεται με πιο
αέρινες κινήσεις. Στο τσιφτετέλι συμβαίνει το αντίθετο απ’ ότι στον καρσιλαμά. Η
διαφορετική εσωτερική υποδιαίρεση ή η αλλαγή στον τονισμό του μέτρου (τουρκικό και
αραβικό τσιφτετέλι) δεν συνεπάγεται καμία αλλαγή στην κατηγοριοποίηση του χορού και
αφορά μόνο τους μουσικούς τής ορχήστρας.

http://paradositk.blogspot.com/2004/01/blog-post_5588.html
http://www.ardin.gr/node/2813
Παραδοσιακές φορεσιές της Μικράς Ασίας
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ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ
Οι παραδοσιακές ανδρικές ενδυμασίες της Κάτω Παναγιάς
είναι οι γνωστές νησιώτικες μαύρες βράκες με μαύρο καλπάκι
και με μαύρες γκέτες κεντημένες με μαύρα σιρίτια.
Στην εύπορη κοινωνία της Κάτω Παναγιά, της Μ. Ασίας, οι
γυναίκες φορούσαν φορεσιά αστικού τύπου.Είναι σεμνή, αλλά
πολυτελής και ακριβή φορεσιά.
Αποτελούνται από φούστα, με
μπλούζα και ποδιά, και είναι
κεντημένες σε μοντέρνα χρώματα
και με σταυροβελονιά στο κάτω
μέρος.Το γυλέκο ειναι μεταξωτό
και κεντητό στο χέρι φυσικά, με
παλιά κρητομυκηναϊκά μοτίβα.
Τέλος, η φούστα είναι μαύρη, πλισσέ και μακριά ως τον
αστράγαλο.

ΣΙΛΛΗ ΙΚΟΝΙΟΥ - Νυφική φορεσιά
Νυφική φορεσιά που αποτελείται από :
· Το ριγέ μεταξωτό πουκάμισο
· Το φόρεμα που σταυρώνει εμπρός με μακριά πλατιά μανίκια,
χρυσοκεντημένο
· Τον επενδύτη από το ίδιο ύφασμα του φορέματος, ανοιχτός εμπρός
στολισμένος γύρω- γύρω και στα μανίκια με καφέ γούνα
· Για τη μέση μαντήλι με κρόσσια
· Χρυσοκεντημένη ζώνη
· Για το κεφάλι κόκκινο τσόχινο φέσι τριγυρισμένο με χρυσοκεντημένο
τσεβρέ

http://www.ellinikesendymasies.gr/gr/ikonio_w.htm
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Γεωγραφία

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Νησιώτικη περιοχή της Ελλάδας, που εκτείνεται κατά μήκος των δυτικών παράλιων της
και μέχρι τη νότια Πελοπόννησο. Περιλαμβάνει από Βορρά προς Νότο τα νησιά:
Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Κύθηρα.
Τα βουνά των Ιονίων νησιών είναι δυτικότερα τμήματα των ελληνικών οροσειρών. Το
ψηλότερο βουνό είναι ο Αίνος και βρίσκεται στην Κεφαλονιά (1628μ.). Η περιοχή των
Ιονίων είναι από τις πιο σεισμικές περιοχές της Ελλάδας. Οι σεισμοί, που οφείλονται στο
μεγάλο κατατεμαχισμό της γης έφτασαν σε μέγεθος 6,5-7 ρίχτερ. Ποταμοί και λίμνες δεν
υπάρχουν.
Το κλίμα των Ιονίων νησιών είναι μεσογειακό, με ήπιους χειμώνες και δροσερά
καλοκαίρια. Η γλυκύτητα του κλίματος είναι τέτοια, ώστε από πολλούς θεωρείται
ανώτερο από το περίφημο κλίμα της γαλλικής Ριβιέρας. Η οικονομία των Ιονίων νησιών
στηρίζεται κυρίως στη γεωργία, που διαφέρει από νησί σε νησί. Καλλιεργούνται
ελαιόδεντρα, εσπεριδοειδή, αμυγδαλιές, αμπέλια και σταφίδες. Η κτηνοτροφία έχει
σημειώσει ιδιαίτερη κάμψη τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου αξιόλογη πηγή εισοδήματος για
τα περισσότερα νησιά αποτελεί ο τουρισμός.

Ιστορία

Τα Ιόνια νησιά αποτέλεσαν ιστορική και πολιτιστική ενότητα στα χρόνια της
Ενετοκρατίας και εξής. Η κοινή ιστορική τύχη και η κοινή πολιτιστική διαδικασία έδωσε
μια ιδιαιτερότητα στα Ιόνια νησιά και δημιούργησε τον Επτανησιακό πολιτισμό. Κύριο
χαρακτηριστικό της διαδικασίας των πολιτιστικών προσμίξεων είναι ο εγκλιματισμός
δυτικών μορφών κοινωνικής οργάνωσης σε ανθρώπινα περιβάλλοντα, στα οποία
παρέμεινε ζωντανή η σύνδεση με τις παραδοσιακές μορφές του πολιτισμού.
Κοινοί ιστορικοί δεσμοί ένωσαν τα Ιόνια νησιά στα πρώτα βυζαντινά χρόνια, όταν
αποτέλεσαν τμήμα της αυτοκρατορίας. Από τον 11ο αιώνα τα Επτάνησα δοκιμάστηκαν από
τις επιδρομές πειρατών και διαφόρων ηγεμόνων της Δύσης. Κατά την περίοδο των
Σταυροφοριών αποσπάστηκαν από το Βυζάντιο και γνώρισαν διάφορους Φράγκους
ηγεμόνες, μέχρι που κατακτήθηκαν στα τέλη του 15ου αιώνα, εκτός από τη Λευκάδα, από
Βενετούς.
Οι Βενετοί ανέδειξαν στα Ιόνια νησιά μια τοπική αριστοκρατία, στην οποία ανατέθηκαν οι
τοπικές υποθέσεις. Με την πάροδο του χρόνου καθιερώθηκε ένα μητρώο ευγενείας, που
απέκλειε έμπορους και τον καθένα που οι πρόγονοί του είχαν ασκήσει χειρωνακτικό
επάγγελμα. Έτσι η δημιουργία διακρίσεων οδήγησε σε οξύτατες κοινωνικές αντιθέσεις. Η
ιταλική επίδραση είναι φανερή και στον τομέα της μουσικής, ιδιαίτερα της έντεχνης. Η
«Επτανησιακή Μουσική Σχολή» με πατέρα το Ν. Μάντζαρο και κυριότερους
εκπροσώπους τους Σαμαρά, Κάρρερ, κ.ά. ανέδειξε προσωπικότητες, που διακρίθηκαν
στο διεθνές μουσικό κοινό. Εξάλλου στα Ιόνια νησιά άνθισε ένα χαρακτηριστικό είδος
λαϊκού τραγουδιού, η περίφημη «καντάδα», με μια χαρακτηριστική μελωδική δομή, έξω
από το μουσικό ιδίωμα των δημοτικών τραγουδιών.
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Παραδοσιακές φορεσιές
Αποτελείται από:
• Γιλέκο
• Πουκάμισο
• Λαιμοδέτης
• Ζώνη
• Βράκα
• Καλτσοδέτες
• Ψαθάκι

Κοινωνική ζωή

Η ζωή στα Επτάνησα είχε μεγαλύτερη πνευματική ανέλιξη σε σχέση με τις υπόλοιπες
περιοχές της Ελλάδας. Είχε δεχθεί επιρροές από την γειτονική Ιταλία και τους
Βενετούς στους οποίους ήταν υπό κυριαρχία πολλά χρόνια. Οι φορεσιές τους μοιάζουν
με τις νησιώτικες του Αιγαίου, αλλά περισσότερο με αυτές των γονδολιέρηδων της
Βενετίας. Οι χοροί τους είναι γρήγοροι και πηδηχτοί και οι άνθρωποι ασχολούνταν
κυρίως με το εμπόριο πράγμα που διεύρυνε τους ορίζοντές τους.
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Χοροί
Κερκυραϊκός

Ο χορός λέγεται και ρούγα, από τα λόγια του τραγουδιού που τον συνοδεύει. Ο
κερκυραϊκός χορός χαρακτηρίζεται από ελαφράδα, χάρη και έντονο λυρικό στοιχείο.
Χορεύεται σε ζευγάρια που έχουν μέτωπο προς τη φορά του χορού. Μπορεί επίσης να
αρχίσει από απλό κύκλο και να μετασχηματιστεί σε ζευγάρια. Τα πόδια είναι στην
προσοχή. Τα ζευγάρια συνδέουν το μέσα χέρι τους με λαβή Καλαματιανού και το φέρνουν
λυγισμένο στο ύψος και κοντά στον ώμο. Το άλλο χέρι το τοποθετούν σε μεσολαβή.
Μπροστά από τα ζευγάρια και σε απόσταση 2-3 μέτρων μπαίνει ο πρωτοχορευτής ή
ζευγάρι πρωτοχορευτών με την πλάτη προς τη φορά του χορού. Ο χορός αποτελείται
από 12 βήματα. Ο κορυφαίος εκτελεί όλα τα βήματα με την πλάτη στραμμένη προς τη
φορά. Ποικίλει τον χορό με βήματα σταυρωτά, στροφές, καθίσματα και τον αρχίζει από
το αριστερό πόδι.

Άη Γιώργης

Χορεύεται στην Κέρκυρα από γυναίκες που κρατούν μεγάλα μαντήλια, τα οποία
μετακινούν δεξιά και αριστερά όταν σταυρώνουν αντίστοιχα τα πόδια. Οφείλει την
ονομασία του στα λόγια του τραγουδιού τα οποία τον συνοδεύουν: « Κάτω στον Άη
Γιώργη στο κρύο το νερό σκότωσαν τον Γιαννάκη τον ακριβό υιό…».

Γεωγραφία και ιστορία του τόπου

ΗΠΕΙΡΟΣ

Η Ήπειρος είναι γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας και βρίσκεται στο βορειοδυτικό
τμήμα της χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου καλύπτεται από ογκώδη βουνά με
πανύψηλες κορυφές που τροφοδοτούν ποτάμια μεγάλου μήκους. Ανάμεσά τους υπάρχουν
κοιλάδες μικρές και μεγάλες που κλείνουν μαζί με την βλάστηση και την πανίδα ένα
σύνολο άγριας ομορφιάς, πραγματικό θησαυρό για την Ήπειρο.
Στα βορειοδυτικά της Ελλάδας, απλώνεται από το Ιόνιο πέλαγος μέχρι τα σύνορα της
δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, μια έκταση γης με όμορφες ακτές που σμίγουν στο
βάθος με βουνά απλόχερα σπαρμένα, που χαίρεσαι την εξαιρετική άγρια ομορφιά τους.
Αυτή είναι η Ήπειρος. (στην αρχαία ελληνική σημαίνει απέραντη χώρα). Η έκταση της
είναι 9.203τ.χλμ και το 2001 είχε 353.820 κατοίκους. Διοικητικά χωρίζεται σε 4
νομούς (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης). Από μορφολογική άποψη η
Ήπειρος είναι μια πολύ ορεινή περιοχή. Το έδαφος της το σκεπάζουν πολλές οροσειρές
που απλώνονται παράλληλα. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η Πίνδος, που ξεκινά από
τα ελληνοαλβανικά σύνορα με το Όρος Γράμμος και φτάνει σχεδόν μέχρι τον Κορινθιακό
κόλπο. Ανάμεσα στις οροσειρές ρέουν πολλά ποτάμια, μέτρια σε μήκος(Αχέροντας,
Αώος, Καλαμάς Λούρος κ.ά. )που καταλήγουν στο Ιόνιο πέλαγος, αφού σχηματίσουν
βαθιά φαράγγια. Από τις λίμνες μια μόνο, η Παμβώτιδα ή Λίμνη των Ιωαννίνων, έχει
αξιόλογη έκταση.
Παραδοσιακά χωριά και κωμοπόλεις, με εκκλησίες, μοναστήρια, καμπαναριά, σχολεία,
αρχοντικά, σπίτια, βρύσες κα γεφύρια, όλα χτισμένα με πετρά πελεκητή, που
συναγωνίζονται σε ιστορία, παράδοση, ήθη και έθιμα.
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Η δημοτική μουσική, με τραγούδια του πόνου, της ξενιτιάς, της χαράς, του έρωτα, του
γάμου, της πίστης, για ήρωες, για τους αγώνες της φυλής, με κύριο εκφραστικό μουσικό
όργανο το Ηπειρώτικο κλαρίνο επισφραγίζει την ιστορία του λαού της Ηπείρου.
Πέντε αιώνες σκλαβιάς (1431-1913), τα απάτητα μέρη της Ηπείρου, έγιναν καταφύγιο
ελευθερίας. Αρματολοί και κλέφτες, αγώνες με θυσίες (Κούγκι στο Σούλι, Ζάλογγο,
Κατσαντώνης). Ακολουθούν οι απελευθερωτικοί αγώνες(Αετοράχη, Πεστά, Μανωλιασα,
Μπιζάνι) και πρόσφατα 1940-1949(1940 Πίνδος, Καλπάκι, βορειοηπειρωτικά βουνά,
Εθνική αντίσταση, Κόνιτσα, Γράμμος) με τον Ηπειρώτη και την Ηπειρώτισσα πάντα
μπροστά.
Στην Ήπειρο, ο μόχθος για προκοπή, με τον ξενιτεμένο, φτάνει στην ευημερία με την
εντιμότητα, με ιδανικά και ανθρωπιστικά ιδεώδη που έδωσαν ένα πλήθος Ηπειρωτών
ευεργετών. Έργα όχι μόνο τοπικά αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Τα γρόσια γίνονται
γράμματα, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία, γεφύρια και άρματα.
Η Ηπειρώτισσα μάνα ανατρέφει το παιδί της με τούτα τα λόγια : «άντε παιδί μου, να
μεγαλώσει, να ξενιτευτείς, να καζαντίσεις "για να φτιάξουμε την καμπάνα του χωριού"».
Η Ήπειρος με το παρθένο φυσικό περιβάλλον, τα ιστορικά μνημεία (αρχαιολογικοί χώροι
, μαντεία), μουσεία, παραδοσιακά χωριά, ήθη και έθιμα, φιλοξενία και παραδοσιακή
μουσική, ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.
Είναι σήμερα η πύλη προς την ενωμένη Ευρώπη μέσω του μεγάλου λιμανιού της
Ηγουμενίτσας.

Παραδοσιακές φορεσιές
Η Ήπειρος έχει να παρουσιάσει μια πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά και στο
τραγούδι αλλά και στον χορό. Το Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι αποτελεί μια από
τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές φόρμες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια αλλά
και στο παγκόσμια ρεπερτόριο της Λαϊκής Πολυφωνίας.
Οι παραδοσιακοί χοροί της Ηπείρου είναι ευρέως διαδεδομένοι και χορεύονται σε όλη
την Ελλάδα. Μπορεί βηματικά να είναι σε κάποιες περιπτώσεις εύκολοι αλλά το ύφος του
χορού προσδίδει άλλη αρχοντιά. Βαρύ και σταθερό βήμα σε συνδυασμό με καθίσματα και
απόλυτα αντρικά χτυπήματα, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των αντρικών χορών. Και οι
γυναίκειοι όμως χοροί είναι εντυπωσιακοί προβάλλοντας τον δυναμισμό των γυναικών.
Το πιο χαρακτηριστικό όργανο της Ηπείρου είναι το κλαρίνο συνοδευόμενο από το βιολί,
το ντέφι και σπανιότερα το λαούτο. Τα ενδύματα είναι φτιαγμένα από βαριά υφάσματα
λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Κεντήματα σε γιλέκα και
ποδιές, καθώς και κοσμήματα, στολίζουν τις αντρικές και τις γυναικείες φορεσιές.

Ηπειρώτικη παραδοσιακή φορεσιά
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Τα φορέματα
Ο κύριος σκοπός του φορέματος είναι να καλύπτει το σώμα από την μέση και κάτω.
Μπορεί να έχει πανωκόρμι μονοκόμματο, ανοιχτό στην μέση , ή με τιράντες, μανικωτό ή
αμάνικο. Όταν δεν έχει, τότε λέγεται φούστα. Υπάρχουν και εδώ πάρα πολλές
παραλλαγές στο σχέδιο και στην ονομασία: φουστάνι, φόρεμα, τσούκνα, βαλέσι, σάρτζα
κλπ. Φοριέται πάνω από το πουκάμισο.
Η φούστα είναι από μονοκόμματο ύφασμα ή από πολλά κομμάτια οριζόντια ή
κατακόρυφα. Ο ποδόγυρος είναι κεντητός, ή από πρόσθετο κομμάτι διαφορετικού
χρώματος. Σε ορισμένα μέρη φοριούνται πολλές φούστες η μια πάνω στην άλλη. Το
περισσότερο κέντημα είναι στον κόρφο. Το κέντημα της φούστας μπορεί να είναι
διακριτικό γνώρισμα της παντρεμένης από την ανύπαντρη, ή ακόμα να δίνει περισσότερες
πληροφορίες για την κοινωνική θέση της γυναικάς. Στον χορό το φουστάνι υπογραμμίζει
τις κινήσεις των γοφών και τις στροφές. Παράλληλα όμως κρύβει τις κινήσεις των
ποδιών ώστε οι γυναίκες να μην χρειάζεται να κάνουν πολύπλοκα βήματα.
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Οι ποδιές
Αρχικά, η ποδιά είναι ένα εξάρτημα με την σαφή πρακτική χρησιμότητα να προφυλάσσει
το μπροστινό κάτω τμήμα της φορεσιάς, που είναι περισσότερο εκτεθειμένο στο λέρωμα
και την φθορά. Αυτές οι ποδιές φτιάχνονται από ένα απλό κομμάτι ύφασμα, μπαμπακερο
ή μάλλινο, συνήθως με τσέπες και σπάνια με κανένα στολίδι. Υπάρχει όμως και μια άλλη
ποδιά για τις γυναίκες, η γιορτινή, που δεν έχει κανένα πρακτικό σκοπό αλλά είναι
αποκλειστικά διακοσμητική. Η ποδιά σαν τμήμα της γιορτινής φορεσιάς συνηθίζεται σε
όλες σχεδόν τις ηπειρώτικες περιοχές. Επειδή ακριβώς αποτελεί ένα πρόσθετο κομμάτι,
και μάλιστα σε πολύ εμφανές σημείο του σώματος, προσφέρεται ιδιαίτερα για την
έκφραση της αισθητικής δημιουργικότητας των γυναικών. Πάνω στην επιφάνεια αυτή
αποκρυσταλλώνεται η συμβολική εικόνα με την οποία διαφοροποιείται το ένα χωριό από
το άλλο: η ποδιά είναι ένα είδος σημαίας. Κατασκευαστικά, η ποδιά έχει είτε ορθογώνιο
είτε τραπεζοειδές σχήμα. Χρησιμοποιούνται όλων των ειδών τα υφάσματα: από το
χοντρό υφαντό μέχρι το πιο πολυτελές αγοραστό. Στο επάνω μέρος μπορεί να υπάρχει
ένα ιδιαίτερο κομμάτι ύφασμα εκεί που ακουμπά η πόρπη της ζώνης, για να μην
φθείρεται. Η ποικιλία στα χρώματα είναι επίσης πολύ μεγάλη, εναρμονισμένη όμως με τα
χρώματα της υπόλοιπης φορεσιάς. Το ράψιμο και το κέντημα γίνεται σχεδόν πάντα από
τις γυναίκες, σπάνια από τους ραφτάδες.

Τα κεφαλοδέματα

Τα στολίσματα των μαλλιών και του κεφαλιού είναι τόσο ποικίλα που δύσκολα
επιτρέπουν γενίκευση. Συνήθως καλύπτουν όλο το κεφάλι αφήνοντας ελεύθερο μόνο το
πρόσωπο, στην νυφική φορεσιά είναι σκεπασμένο κι αυτό μέχρις ότου η πεθερά ή ο
γαμπρός αποκαλύψουν τελετουργικά την νύφη.
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Οι φορεσιές μένουν, αλλά τα μαντηλοδέματα ήταν ολόκληρη τέχνη που στις
περισσότερες φορές έχει σήμερα χαθεί γιατί δεν μεταδόθηκε στις νεότερες γυναίκες.
Ο στολισμός του κεφαλιού της νύφης ήταν η πιο περίτεχνη εργασία, γι'αυτό την
αναλάμβαναν οι εμπειρότερες γυναίκες του χωριού. Ο γενικός κανόνας είναι να
τονίζεται σαφώς η διαφορά ανάμεσα στο κεφαλόδεμα της ελεύθερης και της
παντρεμένης. Υπάρχουν όμως διακριτικές παραλλαγές ανάλογα με την φάση της
ζωής της γυναικάς. Τις φάσεις αυτές, που προσδίδουν την αντίστοιχη κοινωνική θέση
και αναγνώριση, μπορούμε να ορίσουμε προσεγγιστικά ως εξής: κοριτσάκι, στο
νυφοπάζαρο, αρραβωνιασμένη, νύφη, παντρεμένη, με δυο παιδιά, ηλικιωμένη, σε
πένθος, χήρα. Κάθε φάση υποδηλώνεται από την φορεσιά, αλλά ιδιαίτερα από τον
κεφαλόδεσμο. Επιπλέον βέβαια υπάρχουν οι παραλλαγές ανάλογα με την περίσταση :
στο σπίτι, στην γειτονιά, στο χωράφι, στην γιορτή, στην εκκλησία, το χειμώνα, το
καλοκαίρι κλπ. Το χτένισμα στα χωριά είναι σχεδόν πάντα το ίδιο, τα μαλλιά
πλέκονται σε δυο κοτσίδες. Πριν από το γάμο οι κοτσίδες κρέμονται στην πλάτη, ενώ
οι παντρεμένες μπορούν να τις γυρίζουν πάνω στο κεφάλι σε διάφορα σχέδια. Οι
κοτσίδες της νύφης πλουμίζονται με φλουριά, κοσμήματα, γαϊτάνια, λουλούδια και
άλλα στολίδια. Στην κορυφή του κεφαλιού στερεώνεται το χαρακτηριστικό γνώρισμα
της παντρεμένης, ένα διπλωμένο μαντήλι ή τυλιγμένο πανί που έχει σκοπό να
εμφανίσει υπερυψωμένο το συνολικό χτένισμα. Στο μέτωπο κρέμεται μια κορδέλα με
ή χωρίς νομίσματα. Από πάνω δένονται τα διάφορα μαντήλια. Αλλού φοριέται μικρό
καλπάκι ή φέσι.
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Μαντήλια γενικά λέγονται αυτά που έχουν τετράγωνο σχήμα, ενώ οι μπόλιες είναι
στενόμακρες. Το τσεμπέρι είναι ένα μεγάλο μαντήλι από λεπτό ύφασμα, ενώ το φακιόλι

είναι αυτό που δένεται κάτω από το κυρίως μαντήλι. Τα πολύ απλά φτιάχνονται στο
σπίτι, τα περισσότερα όμως τα φέρνουν οι πραματευτάδες ή οι ξενιτεμένοι. Στον χορό
μεσολαβεί ώστε να μην πιάνονται από το χέρι άντρας με γυναικά, μ΄αυτο κρατιέται από
τον δεύτερο αυτός που σέρνει ώστε να κάνει εύκολα στροφές.

Φουστανέλα

Στην ηπειρωτική Ελλάδα η πιο συνηθισμένη αντρική φορεσιά αποτελείται από την
πουκαμίσα, ένα απλό ρούχο με μανίκια που φοριέται πάνω από το εσωτερικό πουκάμισο,
κουμπώνει μπροστά, και μπορεί να φτάνει μέχρι τα γόνατα. Καθώς η μέση σφίγγεται με
το ζωνάρι, η πουκαμίσα ανοίγει προς τα κάτω και σχηματίζει δίπλες στον ποδόγυρο. Οι
δίπλες αυτές είναι ένδειξη πολυτέλειας και στην προσπάθεια να γίνουν όσο το δυνατόν
περισσότερες , δημιουργήθηκε σταδιακά ένα ιδιαίτερο ρούχο, η φουστανέλα. Μια πλούσια
φουστανέλα μπορεί να έχει μέχρι 400 λαγκιόλια, χρειάζεται δηλαδή σχεδόν ένα τόπι
ύφασμα για να γίνει. Όταν είναι από χοντρό ύφασμα του αργαλειού χρειάζεται πανωκόρμι
για να κρατάει το βάρος της, οπότε λέγεται κορμοφουστανέλα. Η φουστανέλα είναι
ιδιαίτερα εντυπωσιακή στον χορό γιατί δίνει έμφαση στις στροφές και στα πηδήματα.

Γυναικεία Φορεσιά Δωδώνης Ιωαννίνων Ηπείρου
Η φορεσιά της Δωδώνης είναι μια από τις αξιόλογες φορεσιές της Ηπείρου.

Αντικατοπτρίζει τα αυστηρά ήθη και τις παραδόσεις της κλειστής κοινωνίας των
Ηπειρωτών. Αποτελείται από το σιγκούνι, το πουκάμισο, τη φούστα, τη ποδιά, και το
μαντήλι.
Πιο αναλυτικά, το πουκάμισο, το οποίο είναι και το βασικό ένδυμα κάθε γυναικείας
φορεσιάς, είναι κλειστό με κατακόρυφο άνοιγμα ως το λαιμό. Το πουκάμισο καθώς και η
φούστα είναι συνήθως στον ίδιο χρωματισμό και από το ίδιο ύφασμα κατασκευασμένο. Το
σιγκούνι ή φλοκάτα είναι αμάνικο πανωφόρι κατασκευασμένο από μαύρο χοντρό ύφασμα
και στολισμένο με κορδέλες και κεντήματα από γαϊτάνι. Στη μέση δένουν τη μαύρη ποδιά,
η οποία είναι έντονα διακοσμημένη στο κάτω μέρος. Στο κεφάλι δένουν το μαύρο μαντήλι
που στολίζεται από δαντέλα σε διάφορους χρωματισμούς. Ως συμπλήρωμα της φορεσιάς
φορούν στη μέση τα ασημοζούναρο, ασημένια πόρπη με ζώνη και στο στήθος τα φλουριά.
Στα πόδια φορούν κάλτσες και μαύρα παπούτσια.

Ενδυμασία Ζαγορισιων
Α) Φορεσιά

Η ανδρική φορεσιά αποτελούνταν από το παντελόνι που ήταν κοντό μέχρι το γόνατο,
από λευκές γκέτες που κάλυπταν το πόδι απ’ το γόνατο και κάτω από λευκό πουκάμισο,
αμάνικο γιλέκο και ανδρικό σιγκούνι. Οι γυναίκες φορούσαν εσωτερικά πουκάμισο και
γελέκι κι από πάνω φόρεμα σε σκούρες αποχρώσεις και μαύρο σιγκούνι, ολοκέντητο με
χρυσά και βυσσινί σιρίτια. Την αξία του σιγκουνιού τη μετρούσαν με την αξία των
σιριτιών. Έλεγαν, για παράδειγμα, «πενταλιριτικο σιγκούνι», που σημαίνει ότι το κέντημα
του σιγκουνιού άξιζε πέντε λίρες. Το επταλιριτικο ήταν το πιο ακριβό σιγκούνι. Το
φορούσαν οι πλούσιες νύφες στο γάμο τους. Τη γυναικεία φορεσιά συμπλήρωνε η ποδιά.

Β)καλύμματα της κεφαλης

Οι άντρες φορούσαν κόκκινο φέσι με μαύρη φούντα και οι γυναίκες μαύρο μαντήλι ή
«κλαρωτό» με διάφορα κεντήματα, που ονομάζονταν μπαρμπαροζα, ξενθιμενισιο κλπ. Το
μαντήλι δενόταν με διάφορους τρόπους, συνήθως σε σχήμα «ουρανού»: μπροστά
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στερεωνόταν με κόσμημα και οι άκρες του συγκρατούνταν πίσω με άλλο κόσμημα. Τα
μαλλιά των γυναικών ήταν πλεγμένα σε πλεξίδες (κοσσες).

Γ) Καλλωπισμός γυναικών

Οι Ζαγορισιες φορούσαν πολλά κοσμήματα, ψηλά στο λαιμό έβαζαν καρφίτσα. Πιο κάτω
κρεμόταν χρυσός σταυρός. Χαμηλότερα με μακρύτερη αλυσίδα κρεμούσαν χρυσή ντούπια
(είδος μενταγιόν) και πιο κάτω, μέχρι τη μέση τους, σειρές από φλουριά. Στη μέση των
φλουριών ξεχώριζε κρεμασμένο ολόχρυσο πεντόλιρο. Από μικρή ηλικία φορούσαν

σκουλαρίκια. Φορούσαν επίσης και πολλά δαχτυλίδια.

Ανδρική Φορεσιά Μπουραζάνα Ηπείρου
Μια χαρακτηριστική ανδρική φορεσιά είναι αυτή της Ηπείρου. Τη χαρακτηρίζει η
λιτότητα στη μορφή και ο αρμονικός συνδυασμός των χρωμάτων. Αποτελείται από το
παντελόνι που είναι συνήθως σε μπεζ ή άσπρο χρώμα φτιαγμένο από χονδρό ύφασμα, τη
λεγόμενη τσόχα και λέγεται μπουραζανα ή βρακοπαντέλονο.
Το πουκάμισο που φτιάχνεται συνήθως από βαμβακερό ύφασμα σε άσπρο χρώμα ή σε
διάφορες καρό αποχρώσεις. Ανάλογα με την περιοχή έχει στενά ή φαρδιά μανίκια. Το
αμάνικο γιλέκο φτιάχνεται από μάλλινο ύφασμα σε σκούρα απόχρωση. Απαραίτητα
εξαρτήματα της φορεσιάς είναι επίσης το ζωνάρι, μονόχρωμο ή ριγέ πολύχρωμο από
δίμιτο ύφασμα που μπαίνει στη μέση, το γούνινο καλπάκι για το κεφάλι, και η ασημένια
αλυσίδα ή ο σταυραετός που στολίζει το στήθος.
Στα πόδια φορούν μαύρα παπούτσια ή τσαρούχια ανάλογα με την περιοχή.

Κοινωνική ζωή

Η κοινωνική ζωή στην Ήπειρο είναι πολύ ιδιαίτερη και έχει καθοριστεί κυρίως από τον
γεωγραφικό χώρο. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σε μια κλειστή και αυστηρά συντηρητική
κοινωνία και χωρίς να έχουν πολλές συναναστροφές με γειτονικές περιοχές. Αυτό
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εξηγείται γιατί ήταν περιτριγυρισμένοι από ψηλά βουνά κι έτσι ασχολούνταν μόνο με την
κτηνοτροφία και το κυνήγι κι όχι με το εμπόριο. Η αυστηρή κοινωνία είχε επιπτώσεις στη
ζωή των γυναικών και των παιδιών, αφού οι άντρες έλλειπαν συνέχεια από το σπίτι κι οι
γυναίκες ήταν αυτές που το συντηρούσαν και έπρεπε να κρατήσουν το ηθικό και το
βιοτικό επίπεδο, καθώς και την ανατροφή των παιδιών. Επίσης στα βορεινά μέρη αυτά
τον χειμώνα το κρύο ήταν αφόρητο, αλλά και τα καλοκαίρια δροσερά. Όλα αυτά είχαν ως
αποτέλεσμα τα ρούχα τους να είναι χοντρά και ζεστά για το κρύο και για τις γυναίκες τα
φορέματα μακριά τόσο για το κρύο όσο και για την διατήρηση της σεμνότητας τους. Οι
γυναικείες στολές είναι γεμάτες στολίδια και ζώνες και λύρες για να δείχνουν την
αρχοντιά τους και τον πλούτο τους. Οι χοροί τους, οι περισσότεροι δηλαδή, είναι αργοί
και χωρίς πηδήματα, πράγμα που δικαιολογείται από το βάρος των ρούχων και για τη
σεμνή εμφάνιση των γυναικών.

Χοροί
Τσάμικος

Ο Τσάμικος είναι ένας παραδοσιακός ελληνικός χορός. Το όνομα του χορού Τσάμικος,
προέρχεται από τα περίχωρα του πόταμου Καλαμά (Θύαμης, Τσαμης, Τσάμικος), στην
ευρύτερη περιοχή στην Παραμυθιά της Ηπείρου. Με το πέρασμα του χρόνου ο χορός
Τσάμικος χορεύεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στην Ελλάδα. Χορεύεται σε
κύκλο με ρυθμό 6/8 (αργός) ή 3/4 (γρήγορος). Ο Τσάμικος λέγεται και κλέφτικος επειδή
αγαπήθηκε και χορεύτηκε πάρα πολύ από τους κλέφτες. Σαν ηρωικός χορός
πρωτοχορεύτηκε από άνδρες, αλλά αργότερα στον κύκλο του χορού προστεθήκαν και οι
γυναίκες. Ο Τσάμικος μετά από κάθε μάχη και νίκη είχε την τιμητική του.
Ο Τσάμικος χορεύεται σ’ όλη τη Στεριανή Ελλάδα με κάποιες ιδιαιτερότητες. Μια από τις
ιδιαιτερότητες είναι ο ρυθμός της μουσικής. Ενδεικτικά, στις περιοχές της Ρούμελης και
του Μοριά, χαρακτηριστικό της μουσικής είναι ο πιο γρήγορος ρυθμός, τα 3/4. Της
Ηπείρου και της Θεσσαλίας, ο ρυθμός είναι τα 6/8.
Ο χορός Τσάμικος χορεύεται σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια,
πανηγύρια. Επίσης χορεύεται και από χορευτικά συγκροτήματα διαφόρων πολιτιστικών
συλλόγων.
Η έκφραση των χορευτών που χορεύουν στις κοινωνικές εκδηλώσεις είναι πιο
αυθόρμητη και διαφέρει από αυτή των χορευτών που ανήκουν στα χορευτικά
συγκροτήματα, που αναγκαστικά είναι πιο στυλιζαρισμένη και τυποποιημένη λόγω της
επιβαλλόμενης εμφάνισης.
Η έκφραση των χορευτών επηρεάζεται και από τα λόγια του τραγουδιού, τον τρόπο
εκτέλεσης, το χώρο αλλά και την ποιότητα της απόδοσης του μουσικού οργάνου.
Οι κινήσεις πρέπει να εναρμονίζονται με το ιστορικό του τραγουδιού. Ο κορυφαίος
πρέπει να βιώνει το τραγούδι και να ανταποκρίνεται στο ύφος αυτού και δε θα πρέπει να
παρασύρεται σε υπερβολές. Ο κορυφαίος στο Τσάμικο πρέπει να εκστασιάζεται αλλά να
μην επιδίδεται σε κατάχρηση κινήσεων.
Ο κορυφαίος πρέπει να γνωρίζει ποιες κινήσεις του ταιριάζουν και όχι να αντιγράφει
κινήσεις που δεν του ταιριάζουν και είναι πέρα των δυνατοτήτων του. Ο χορός έχει τα
ίδια βήματα κατά όλη τη διάρκεια του χορού και δεν αλλάζουν τα βήματα κάποια στιγμή
ενώ χορεύεται. Το άτομο που χορεύει στη μια άκρη και οδηγεί τους άλλους συνηθίζει να
κάνει φιγούρες, και συγκεντρώνεται περισσότερο ο χορός στο άτομο αυτό. Π.χ. μπορεί
να σταματάει το χορό και να αρχίζει να κάνει φιγούρες, και τότε οι άλλοι μένουν στάσιμοι
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και παρακολουθούν το άτομο αυτό, και μετά μπορεί να συνεχίσει το χορό με βήματα που
χαρακτηρίζουν το χορό.

Συρτός στα δυο (Πωγωνίσιος)

Ο χορός αυτός χορευόταν σε ανοιχτό κύκλο, διπλοκαγκελο, τριπλοκαγκελο ή
τετραπλοκαγκελο, ανάλογα με την περιοχή, από χορευτές που έκαναν την ίδια κίνηση.
Ήταν ο πιο διαδεδομένος χορός αφού οι περισσότεροι χοροί της Ηπείρου κατέληγαν σ’
αυτόν. Ονομάζεται και Πωγωνίσιος. Με το χορευτικό του μοτίβο χορεύονται κι άλλοι
χοροί, όπως η «Γενοβέφα», τα «Κλάματα», ο «Χειμαριωτικος», το «Γιάννη μου το
μαντήλι σου» κλπ. Η θέση των χορευτών στο τριπλοκαγκελο (δυο εσωτερικοί κύκλοι
γυναικών και ένας εξωτερικός ανδρών) δεν εξαρτιόταν από την ηλικία ούτε την
κοινωνική τους τάξη και είναι ένας τρόπος χορού που συναντιέται και στην ευρύτερη
Βαλκανική περιοχή.

Συρτός στα τρία

Είναι ο χορός που πρωτομάθαιναν όλοι σε μικρή ηλικία γιατί έχει αργό τέμπο και απλά
βήματα. Χορευόταν, όπως σήμερα και σ’ άλλες περιοχές της Ελλάδας, τη Θεσσαλία, τη
Δυτ. Μακεδονία τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Μπορεί να χορευτεί και μόνο
με τραγούδι, χωρίς την συνοδεία μουσικών οργάνων. Τα πιο συνηθισμένα τραγούδια που
χρησιμοποιούσαν ήταν τα «Παιδιά της Σαμαρίνας», το «Γιάννη μου το μαντήλι σου» κλπ.
Η λαβή των χεριών γίνεται από τις παλάμες και με λυγισμένους τους αγκώνες για τους
δυο πρώτους χορευτές και κάτω χαμηλά για τους υπόλοιπους. Σήμερα ο χορός
εξακολουθεί να χορεύεται, με πιο γρήγορο ρυθμό και με περισσότερο απελευθερωμένες
κινήσεις τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες, όπως άλλωστε συμβαίνει και με
όσους άλλους παραδοσιακούς χορούς εξακολουθούν να επιβιώνουν.

Βασιλαρχόντισσα

Χορός ανοιχτού κύκλου που χορευόταν σε διπλοκαγκελο η τριπλοκαγκελο, ανάλογα με
την περιοχή. Το τραγούδι αναφέρεται στην Βασίλω, κόρη του Νικολάκη Αβέρωφ από το
Μέτσοβο, την οποία άρπαξαν οι κλέφτες για να την ανταλλάξουν με τόσο χρυσάφι όσο
ήταν το βάρος της. Στα Τζουμέρκα χορευόταν όπως ο Συγκαθιστός Συρράκου, ενώ στα
Ζαγοροχώρια με τις κινήσεις του Ζαγορισιου συν 4 επιπλέον κινήσεις, που ήταν ίδιες με
τις 4 τελευταίες κινήσεις του Ζαγορισιου προς τα αριστερά.

Σιαμαντάκας ή Οσμαντάκας (Οσμάν αγάς )

Αυτοσχεδιαστικός κυρίως χορός που χορευόταν από άνδρες και πήρε τ’ όνομα του από
το ομώνυμο τραγούδι. Είναι αργός χορός, που μερικές φορές ακολουθούσε και κάποια
συγκεκριμένα χορευτικά μοτίβα, τα οποία εντάσσονταν στο πλαίσιο του αυτοσχεδιαστικού
του χαρακτήρα. Τα μοτίβα αυτά ήταν 8 ή 9 κινήσεων.

Κλέφτες

Κυκλικός χορός που χορευόταν κυρίως στη περιοχή του Σουλίου και των Αγράφων.
Είναι λεβέντικος αντρικός χορός σε τέσσερα επαναλαμβανόμενα χορευτικά μοτίβα των 6
κινήσεων το καθένα. Το τραγούδι του χορού αναφέρεται στην προσπάθεια του Αλή Πασά
να εξαγοράσει τους κλέφτες δίνοντας τους ανταλλάγματα.

Μπουλονάσαινα

Αργος χορός των Ζαγοροχωριών που χορευόταν κυρίως από γυναίκες σε ανοιχτό κύκλο
και με λαβή από τις παλάμες και λυγισμένους τους αγκώνες. Αναφέρεται στην αρπαγή
της νύφης του γιατρού Δ. Φραγκούλη με το παιδί της Θεοφάνη, 5 χρονών από τη
συμμορία του Αποστολάκη το 1880. Τα πρώτα χρόνια το τραγούδι δεν χορεύονταν αλλά
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ήταν πένθιμο. Διαρθρώνεται κι αυτός σε δυο κινητικά μοτίβα, που διαχωρίζονταν και με
τρεις επιτόπιες κινήσεις.

Ζαγορίσιος

Χορεύονταν σε ανοιχτό κύκλο από άνδρες και γυναίκες. Η λαβή των χεριών ήταν από τις
παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες ή θυλυκωτά. Το χορευτικό του μοτίβο
σχηματιζόταν από 16 κινήσεις που επαναλαμβανόταν σ’ όλη τη διάρκεια της μουσικής.
Συνοδευόταν είτε από οργανική μουσική είτε με μουσική και τραγούδι, όπως ο
«Κωνσταντάκης», η «Αλεξάνδρα», το «Πουλάκι» ή η «Βεργινάδα» που έχει μεταφορική
σημασία και εννοεί τη λυγερόκορμη κόρη. Μετά το Ζαγορίσιο το γύριζαν συνήθως σε
τσάμικο ή συρτό στα δυο.

Άλλοι χοροί ονομαστικά είναι:
 Ο Γιατρός
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Παλαμάκια



Ρόβας



Κοφτός



Τσίντζιρας (Κοφτός)



Παραμυθιωτκος



Κλειδωτός ή μέσα έξω (Κλειστός)



Είμαι μικρό το μαύρο



Γκέκας



Καγγκελάρης παπαδιών



Δόντια πυκνά



Στη βρύση στα Τσεριτσαινα



Φυσούνι



Ο Μενούσης



Η Πέρδικα



Φεζοδερβεναγας



Γάιτα διπλή και μονή



Βλάχα Κόνιτσας



Καραματάτικος



Κλέφτες (παλιοί)



Ξενιτεμένο μου πουλί



Πάπιγκο



Συγκαθιστός Μετσόβου



Συγκαθιστός Συρράκου



Γιάννης Κώστα



Πως το τρίβουν το πιπέρι



Λιποθυμιαρικος ή χορός της νύφης



Ο γανωτής



Μπεράτι

Γεωγραφία

Θράκη

Η Θράκη καταλαμβάνει το βορειοανατολικό τμήμα της Ελλάδας και συνορεύει δυτικά με
τη Μακεδονία, ανατολικά με την Ευρωπαϊκή Τουρκία και βόρεια με τη Βουλγαρία. Έχει
έκταση 8.578 τ.χλμ και το 2001 ο πληθυσμός ήταν 362.038 κάτοικοι. Το μεγαλύτερο
μέρος της Θράκης αποτελεί μέρος της σημερινής Βουλγαρίας. Στην Τουρκία, καλείται
επίσης Ρούμελη. Το όνομα προέρχεται από το Θράκες.

Παραδοσιακές φορεσιές

Η μουσική και χορευτική παράδοση της Θράκης είναι πλούσια σε χορούς και τραγούδια.
Οι χοροί της Θράκης παρουσιάζονται πλούσιοι σε αριθμό και είναι εντυπωσιακοί. Είναι
κυκλικοί, αντικριστοί και μεικτοί και έχουν διάφορες ονομασίες, κυρίως από τον τρόπο ή
από τις περιστάσεις που χορεύονται, από ιδιαίτερα τοπικά γεγονότα, από εναρκτήριους
στίχους τραγουδιών που τους συνοδεύουν κλπ.
Τα κυριότερα όργανα που συναντάμε είναι το κλαρίνο, ο ζουρνάς, η γκάιντα και το
ακορντεόν που συνοδεύονται από τα κρουστά: νταούλι και τουμπερλέκι.
Κάθε ελληνική τοπική φορεσιά είναι ένα σύνολο ενδυμάτων, που χαρακτηρίζει μια ομάδα
ανθρώπων που ζουν μέσα στον ελληνικό χώρο. Λειτουργεί όπως κάθε ενδυμασία. Ντύνει
δηλαδή και στολίζει το κορμί και παρουσιάζει την όψη που επιθυμεί να δώσει εκείνος που
τη φορεί στους τρίτους, παρέχοντας στον εαυτό του σιγουριά και άνεση.
Μέσα στη συντηρητική και αυστηρή κοινωνία του χωριού και της μικρής πόλης, η
σιγουριά και η άνεση πετυχαίνονται με την ομοιομορφία που προσφέρει μια φορεσιά. Η
φορεσιά βασίζεται στην παράδοση και στη συντηρητικότητα στη φορεσιά δημιουργεί
απαγορευτικά ταμπού, αλλά και ταμπού που λειτουργούν δίνοντας μαζικές ιδιότητες σε
ορισμένα της τμήματα (ποδιά, ζωνάρι, κεφαλόδεσμοι κ.α.).
Ο χώρος της ενδυματολογίας στην περιοχή της Θράκης παρουσιάζει μια εντυπωσιακή
ποικιλομορφία. Οι ενδυματολογικές ιδιαιτερότητες της κάθε ενδυμασίας διαφοροποιούν
και τονίζουν το χαρακτήρα της κοινωνικής ομάδας από την οποία προέρχεται. Η
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ενδυμασία ως ενδυματολογικό σύνολο, σε συνάρτηση με τη διακοσμητική αντίληψη των
επί μέρους εξαρτημάτων της, που εκφράζεται μέσα από διαφορετικά υλικά, σχήματα και
χρώματα δίνουν την ιδιαίτερη αισθητική της κάθε ομάδας.
Οι φορεσιές, αντρικές και γυναικείες, δεν έχουν σημαντικές διαφορές από νομό σε νομό.
Παραμένουν όμως διακοσμημένες με όμορφα κεντήματα και εντυπωσιακά
κεφαλοδεσίματα.

Η ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η ανδρική ενδυμασία παρουσιάζει ενότητα ως προς τη μορφή της σ’ όλο σχεδόν το
Θρακικό χώρο. Η ενδυμασία της περιοχής της Θράκης αποτελούσε ένδυμα κοινό, όπως
κοινές ήταν άλλωστε οι συνθήκες και οι ασχολίες των ανθρώπων του τόπου. Έρχονται
σε πλήρη αντίθεση με τις γυναικείες φορεσιές, όπου τα τολμηρά χρώματα, η διακόσμηση
και τα πολλά εξαρτήματα μπερδεύουν την κυρίως γραμμή τους.
Οι Θρακιώτες όλοι φορούν ποτούρια. Το ποτούρι είναι είδος ανοιχτού (δηλαδή φαρδύ)
παντελονιού που φορέθηκε μόνο στη Θράκη και που ονοματολογικά χαρακτήριζε όλη τη
θρακιώτικη ανδρική ενδυμασία. Ήταν φτιαγμένο από σαγιάκι, μάλλινο δίμιτο υφάσματος
νεροτριβής (είδος τσόχας), συνήθως καφέ χρώματος για την καθημερινή ενδυμασία,
μαύρου χρώματος για την επίσημη φορεσιά και ραβόταν από τους τερζήδες (ράφτες), που
το γλίτωναν με μαύρο γαϊτάνι στις άκρες. Το γαΐτωμα των ποτουριων ήταν ανάλογο με
την περίσταση και την οικονομική κατάσταση του καθενός. Τα καλοκαιρινά ποτούρια
ήταν από βαμβακερό γαλάζιο ύφασμα και ονομαζόταν «βρακιά».
Η ανδρική ενδυμασία της Θράκης αποτελείται επίσης από το πουκάμισο το οποίο ήταν ή
λευκό βαμβακερό κεντημένο στο λαιμό, την τραχηλιά και τα μανίκια ή σκουρογαλαζα ή
καφετιά με λευκές ρίγες ή τετραγωνάκια για την δουλειά και είχαν συνήθως όρθιο
γιακαδακι και φαρδιά μανίκια. Πάνω από το πουκάμισο φορούσαν αμάνικα γιλέκα που
ήταν από σαγιάκι, άλλα ήταν κλειστά και άλλα ανοιχτά ανάλογα με την περιοχή. Υπήρχαν
και πανωφόρια κοντά μανικωτα γιλέκα που ήταν και αυτά από σαγιάκι μαύρο ή
σκουρογαλαζο ή καφετί και λεγόταν τζαμαντανι. Κόκκινο ήταν μόνο το τζαμαντανι του
γαμπρού στην περιοχή της Μακράς Γεφύρας (Ζαλούφι).
Τις κρύες όμως μέρες του χειμώνα φορούσαν τη γούνα, είδος παλτού σαγιακενιου, με
γούνινη επένδυση εσωτερικά (προβιά). Το εξάρτημα αυτό χαρακτήριζε την οικονομική
κατάσταση αυτού που το φορούσε. Οι πιο φτωχοί φορούσαν το «γιαμουρλούκι» (είδος
μακριού παλτού) από γκρι σαγιάκι με κουκούλα.
Στα πόδια φορούσαν τσουράπια πλεχτά. Για κάθε μέρα είχαν λευκά κομμάτια από
σαγιάκι, με τα οποία τύλιγαν τις κνήμες, τα λεγόμενα μπλιαλια ή ποδοπανια και τα
γουρουνοτσάρουχα ή βοϊδοτσαρουχα που τα κατασκεύαζαν οι ίδιοι και δενανε τα
τσαρουχοσχοινα σταυρωτά. Τις γιορτές φορούσαν τα κουντουρια ή γεμενιά παπούτσια
που αγόραζαν. Τα αγοραστά υποδήματα δίνονταν κυρίως σαν δώρα γάμου και φορέθηκαν
με τις θρακιώτικες φορεσιές από τα τέλη του 19ου αιώνα κυρίως.
Η ανδρική ενδυμασία συμπληρωνόταν με το μακρύ μάλλινο δίμιτο ζωνάρι, κροσσωτό στις
δυο στενές πλευρές, σε χρώμα μαύρο με λευκές ρίγες για τους νέους, βυσσινί για τους
μεσήλικες και μαύρο για τους ηλικιωμένους.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανδρικών ενδυμασιών της Θράκης είναι το
κεφαλοκάλυμμα. Πρόκειται για ένα μαύρο ή σκουρογαλαζο ζωνάρι, μήκους περίπου 2
μέτρων, μάλλινο ή βαμβακερό, το οποίο τύλιγαν ολόγυρα στο κεφάλι, αφήνοντας να
κρέμεται στην πλάτη η μια κροσσωτή άκρη. Το κάλυμμα αυτό λεγόταν σάλι ή σερβέτα και
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αντικαταστάθηκε από το καλπάκι, μαύρο βελούδινο ή αστρακάν καπέλο με δυο κουμπιά.
Στο καλπάκι συνήθιζαν να σκαλώνουν ένα ρομβοειδές ή στρογγυλό χαντρινο κόσμημα.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Οι γυναικείες φορεσιές μοιάζει να έχουν φτιαχτεί για να εντυπωσιάσουν παρά για να
αναδείξουν την ομορφιά του κορμιού. Αντίθετα λοιπόν με την ανδρική ενδυμασία η οποία
παρουσιάζεται ως ένα ενιαίο κοινό ένδυμα, η γυναικεία ενδυμασία της Θράκης
παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις μέσα στο χώρο. Τα γυναικεία ρούχα αποτελούσαν
ένα κώδικα επικοινωνίας που δήλωναν την κοινωνική θέση ή την κοινωνική κατηγορία
της γυναίκας. Το κάθε εξάρτημα, το χρώμα, η διακόσμηση και η μορφή του ενδύματος,
όλα αποτελούσαν μηνύματα αναγνωριστικά που δήλωναν αδιάψευστα τη θέση της
γυναίκας στην παραδοσιακή κοινωνία. Οι ελεύθερες είχαν ρούχα με ζωηρά χρώματα και
πλούσια κεντίδια. Οι κορδέλες ήταν στολισμένες με πούλιες μόνο για τις ελεύθερες και
τις νιόπαντρες, τα κόκκινα «σαλένια» ή «μπουχασένια» μόνο για τις νύφες, που θα τα
φορούσαν 40 μέρες μετά το γάμο. Ο κεφαλόδεσμος ήταν σεμνός για τις ηλικιωμένες,
λουλουδιασμένες μαντίλες και σιγκούνια για τις ελεύθερες.
Πριν αρχίσουμε να παρουσιάζουμε κάποιες από τις γυναικείες φορεσιές της Θράκης, θα
πρέπει να πούμε λίγα λόγια για την ζωή της θρακιωτισσας. Γενικά η ζωή της γυναίκας
στην Θράκη ήταν δύσκολη. Την ημέρα δούλευε στο χωράφι και το βράδυ εκτός από τις
δουλειές του σπιτιού έγραφε στον αργαλειό με την κλωστή τη ζωή της στο πανί, έφτιαχνε
ρούχα με κεντίδια που ήταν μόνο με απλά χρώματα, άλλα ρούχα με χρώματα της χαράς,
κεντημένα με δένδρα και πουλιά που πεταγαν τα οποία και έβαζε στο υφαντό της. Κλαδιά
και ρόδια καρπερά, μεταξένια, όλα πάνω στον τσεβρέ που η ίδια θα χάριζε στο παλικάρι
που οι γονείς της διάλεξαν γι’ αυτήν. Ρούχα που θα φορούσε τις σημαδιακές στιγμές της
ζωής (γέννηση- γάμος- θάνατος).
Και όταν η κούραση του καθημερινού μόχθου βάραινε τα βράδια που ύφαιναν ή
ξεφλούδιζαν το καλαμπόκι, άρχιζαν τα τραγούδια, τα χωρατά, τα παραμύθια για να μην
πετρώσει η καρδιά και χαθεί η ελπίδα. Και όλη η ζωή τους αγάπες, καημοί, μεράκια,
θάνατοι έβρισκε παρηγοριά στο τραγούδι.
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ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΜΕΓΑ ΖΑΛΟΥΦΙ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ)
Σε πολύ κλειστές γεωργικές ομάδες που η κοινωνική οργάνωση οριοθετεί αυστηρά τους
ρόλους των δυο φυλών, η γυναίκεια ενδυμασία που διαμορφώνεται είναι αυστηρή ως
προς γραμμή της και αδρή ως προς τα υλικά της κατασκευής της.
Αντιπροσωπευτικός τύπος η ενδυμασία του Ζαλουφιου (Μακράς Γέφυρας). Το Ζαλούφι
(κεφαλοχώρι ) βρισκόταν βορειοανατολικά της Μακράς Γέφυρας (Οζούν Κιουπρου) και
εκκλησιαστικά υπαγόταν στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου. Οι κάτοικοι της ασχολούνταν
κυρίως με την αμπελουργία (το κρασί του Ζαλουφιου ήταν ονομαστό), την γεωργία και
την κτηνοτροφία. Μετά τον ξεριζωμό οι πρόσφυγες αυτής της περιοχής εγκαταστάθηκαν
σε χωριά κατά μήκος της δυτ. όχθης του Έβρου (Δίκαια, Σακκος, Χειμωνιο, Θούριο,
Πύθιο, κλπ), σε χωριά του νομού Σερρών(Κοίμηση, Παραλίμνιο, Θολό, Νεοχώρι, Νέα
Πέτρα) και στο Καλοχωρι Θεσσαλονίκης.
Η γυναικεία φορεσιά του Ζαλουφιου φορέθηκε σε μεγάλο αριθμό χωριών της περιοχής
με μικρές παραλλαγές όπως στη Θυρεα, στο Πύθιο, και στα χωριά ανατολικής Θράκης
Μικρό Ζαλούφι, ψαθάδες, Τσαλί Κουρτ κλπ. Η μεγάλη διάδοση της φορεσιάς σε χωριά
της ευρείας περιοχής που είχαν ως διοικητικό κέντρο την Μακρά Γέφυρα, δικαιολογεί
και την ονομασία της ως φορεσιά Μ. Γέφυρας, αν και δεν φορέθηκε σ’ αυτήν την πόλη.
Τα υλικά για την κατασκευή της ενδυμασίας αυτής είναι όλα δικής τους παράγωγης.
Μόνες τους οι γυναίκες ύφαιναν, έκαναν το σαγιάκι και έβαφαν σε χρώματα μαύρο, καφέ
σκούρο (λιζαρενιο) ή κόκκινο.
Η φορεσιά αποτελούνταν από:
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1.

Το μακρύ πουκάμισο (το χιμις) από λευκασμένο χοντρό βαμβακερό ύφασμα, με
«γραμμένα» (υφαντά κεντήματα) στον ποδόγυρο και κεντήματα στα μανίκια
(σταυροβελονιά)

2. Το σχετικά στενό αμάνικο μονοκόμματο σαγιακενιο φουστάνι σε χρώματα μαύρο,
καφέ, βυσσινί που κεντιόταν με λευκό ελαφρά κλωσμένο βαμβάκι και χρωματιστά
μαλλιά, στον ποδόγυρο και ελάχιστα στην τραχηλιά. Μοτίβα, σχηματισμένα δένδρα,
κούκλες, σαλιαγκουδια (σαλιγκάρια) που συνήθως το κέντημα λεγόταν σαλιαγκό.
Το φουστάνι στο Ζαλούφι ήταν πάντα μαύρο ή σκούρο βυσσινί. Το ολοκόκκινο
φοριόταν όταν η κοπέλα έφτανε σε ηλικία γάμου (15-16 ετών). Το νυφικό ήταν
πάντα μαύρο κεντημένο με βαμβακερές κλωστές.
3. Το μάλλινο δίμιτο φαρδύ ζωνάρι, μαύρο με λεπτές ρίγες στο υφάδι. Οι
Ζαλουφιωτισσες σπάνια φορούσαν μεταλλικό ζωνάρι που συνήθιζαν σε άλλα χωριά
της περιοχής και αυτό μετά την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα. Στα υπόλοιπα
χωριά φορούσαν το ζωνάρι και τις γιορτές το ασημοζούναρο ή μπακιροζουναρο
(σημάδι του αρραβώνα).
4. Οι ποδιές που λεγόταν «ποδέ» διαφέρουν από χωριό σε χωριό. Στο Ζαλούφι οι
ποδιές είναι κατηφενιες (βελούδινες) με στεφανάκια από λουλούδια κεντημένα.
Στους Ψαθάδες οι ποδιές ήταν μάλλινες σαγιακενιες με έντονα χρώματα και
πολλές πούλιες.
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ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΗΔΩΝ (ΚΑΡΩΤΗΣ)-ΔΥΤ.ΘΡΑΚΗΣ
Μάρηδες είναι οι ντόπιοι κάτοικοι 13 χωριών του νομού Έβρου μεταξύ Διδυμοτείχου και

Ορεστειαδος . Η γυναικεία φορεσιά των μαρηδων αποτελείται από:
‐

Το λευκό βαμβακερό πουκάμισο με ποδόγυρο και τραχηλιά γραμμένους στον
αργαλειό. Βαμβακερά αλλά σε κόκκινο χρώμα ήταν και τα πουκάμισα τα νυφικά
που κεντιόταν στον ποδόγυρο.

‐

Χαρακτηριστικό εξάρτημα της γυναικείας φορεσιάς των μαρηδων είναι η τσούκνα
και το φ’στανι (φόρεμα). Η τσουκνα ήταν μαύρη μάλλινη και το φ’στανι βαμβακερό
σε σκούρο γαλάζιο ή πράσινο χρώμα. Τα φ΄στανια ήταν «γιαλωμενα» (γυαλισμένα)
από τον μπογιατζή.

Η τσουκνα είναι αμάνικο φόρεμα από λεπτό μάλλινο σκούρο ύφασμα. Έχει
κέντημα
στην πλάτη την τραχηλιά, στις κουρφοληθρες καθώς και στον ποδόγυρο.Το φ’στανι είναι
βαμβακερό αμάνικο φόρεμα πράσινο ή γαλάζιο που το διακοσμούσαν στον κόρφο και την
πλάτη με επίραπτες κορδέλες χρυσές ή κίτρινες. Το φ’στανι και η τσουκνα είχαν το ίδιο
κόψιμο. Πρόσθεταν δε στο πλάι κάτω από τις μασχάλες κομμάτια από ζωηρόχρωμα
αγοραστά υφάσματα τα «μπασκαλιδια».
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‐

Πάνω από την τσουκνα φορούσαν το «καπουδι» (γιλέκο) από μαύρο σαγιάκι ή την
«γούνα» από άσπρη προβιά διακοσμημένη με μαύρο ύφασμα στα τελειώματα.

‐

Η ποδιά στην περιοχή των μαρηδων είναι υφαντή και ονομάζονταν «μισαλουδα».
Εκτός από τις υφαντές ποδιές αργότερα άρχισαν να φορούν και ποδιές από
αγοραστά υφάσματα στολισμένες με δαντέλες και πούλιες και κορδέλες σε ζωηρά
χρώματα.

‐

Τις γιορτές φορούσαν στα πόδια λευκές ή σκούρες μονόχρωμες κάλτσες με
διάφορα σχέδια, γεμενιά (κλειστή παντόφλα) ή κοντουρια (παπούτσια με
τακούνια). Συνήθιζαν πολλές φορές να φτιάχνουν και να φορούν και μεστια
(υφασμάτινα παπουτσάκια κεντημένα με πολύχρωμες κλωστές και πούλιες).

‐

Στο κεφάλι οι νέες γυναίκες φορούσαν λεπτό «τσεμπέρι» και κίτρινη με
λουλούδια μαντίλα την «μπαρμπουλα». Πάνω από την κίτρινη μαντίλα
«τζιβιρντουσαν» (σκάλωναν) μια δεύτερη άσπρη υφαντή μαντίλα με υφαντό
διάκοσμο στη μια μόνο πλευρά διπλωμένη κατάλληλα.

Κοινωνική ζωή

Η κοινωνική ζωή των ανθρώπων στη Θράκη, συγκριτικά με αυτή των Ηπειρωτών, ήταν
πολύ πιο καλή και πιο ανελιγμένη. Οι άνθρωποι αυτοί καθώς ζούσαν σε μια πιο πεδινή
περιοχή ασχολήθηκαν και με την κτηνοτροφία και με την γεωργία, αλλά και με το
θαλάσσιο εμπόριο, αφού ήταν και πιο κοντά στον Εύξεινο Πόντο και στα παράλια της Μ.
Ασίας. Στα χωράφια δούλευαν τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες και τα παιδιά στην
κατάλληλη ηλικία. Οι φορεσιές τους είναι χοντρές για το κρύο του χειμώνα και λεπτές
για τις ζέστες του καλοκαιριού. Μοιάζουν επίσης με αυτές της Ηπείρου μόνο που έχουν
πιο πολλά χρώματα και στολίδια και καπέλα με διάφορα σχέδια. Οι αντρικές στολές είναι
και με φουστανέλες και με παντελονες κατάλληλες για αυτούς που έκαναν εμπόριο. Οι
χοροί τους είναι γρήγοροι και εύθυμοι και με πολλά πηδήματα καθώς αυτοί οι άνθρωποι
είναι πιο ανοιχτόμυαλοι και με πιο πολλές επιρροές από άλλους γειτονικούς λαούς και οι
στολές βοηθούν στην ανάδειξη της γρηγοράδας αυτής, των βημάτων τους, αλλά και των
φιγούρων.

Χοροί
Ζωναραδικος

Ο Ζωναραδικος είναι παραδοσιακός χορός από τη Θράκη που έφεραν στην Ελλάδα
πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία. Είναι μεικτός χορός (χορεύεται από άντρες και
γυναίκες), κυκλικός, με μεγάλη διάδοση σε όλη τη Θράκη. Το όνομα το οφείλει στο ότι οι
χορευτές πιάνονται ο ένας με τον άλλον από τα ζωνάρια. Μπροστά μπαίνουν οι άντρες
και ακολουθούν οι γυναίκες.
Σύμφωνα με τα ήθη παλιότερα, ο τελευταίος άντρας που θα πιανόταν με την πρώτη
γυναίκα του γυναικείου κύκλου για να σχηματίσουν έναν ενιαίο κύκλο χορού, έπρεπε
απαραίτητα να έχει συγγενική σχέση μαζί της. Όταν η μουσική γίνει έντονη χορεύουν
μόνο οι άντρες σε ευθεία (και όχι κυκλικά όπως συνηθίζεται). Είναι γνωστός με διάφορες
ονομασίες που δηλώνουν τον τρόπο που πιάνονται οι χορευτές (ζωναρατος), τον τρόπο
που τον χορεύουν (ντουζκος = ίσια στρωτά), ή τσεστος (μικρά και σβέλτα βήματα). Ο
ντουζκος και ο τσεστος χορεύεται από άντρες.

Μπαϊντούσκα
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Η Μπαϊντούσκα είναι κυκλικός χορός σε εξασημο ρυθμό, που απαντάται στη Θράκη, τη
Μακεδονία και σε αλλά μέρη της νότιας Βαλκανικής. Σχετικά με την καταγωγή του
ονόματος του χορού έχουν γίνει διάφορες υποθέσεις όπως: σλαβικό (μπάι ντουσκο=
αριστερά και ίσια ή πάει ίσια), τούρκικο (Πάι τακ= κουτσός, στραβοκάνης και μεταφορικά,
με βάδισμα πάπιας). Όπως και άλλοι χοροί, παρουσιάζεται με μικρές ή μεγάλες διαφορές
από τόπο σε τόπο. Ο χορός έχει δέκα βήματα, τα οποία χωρίζουμε σε τρία μέρη:
αντίθετα από τη φορά, επιτόπου και προς τη φορά. Η Μπαϊντούσκα είναι συμβολικός
χορός. Κατά την πιθανότερη εκδοχή αναπαριστά με τους βηματισμούς της μια τακτική
της μάχης. Υπό αυτό το πρίσμα θεωρείται πολεμικός χορός. Ενώ η ιαχή εκφοβισμού των
χορευτών, επιβεβαιώνει τον πολεμικό χαρακτήρα του χορού.

Μαντηλατος

Χορός αντικριστός, συνήθως από έναν άντρα και μια γυναίκα. Οφείλει την ονομασία του
στο μαντήλι που κρατούν οι χορευτές. Συνηθιζόταν ιδιαιτέρα στους γάμους, στο δρόμο
όταν πήγαιναν να πάρουν την νύφη ή τον κουμπάρο για την εκκλησία. Παρόμοιος χορός
με τον Ζωναραδικο.
Άλλοι χοροί ονομαστικά είναι:
¾ Συγκαθιστός
¾ Ταπεινός
¾ Κουσευτος
¾ Χορός της παλαίστρας
¾ Σουφλιουτουδα
¾ Γιάννη μ’, Γιαννάκη μου
¾ Γικνα
¾ Σούστα
¾ Του Μαμα τα παλικάρια
¾ Ζεϊμπέκικος
¾ Λαγισιος ή λαγιτικος
¾ Πως το τρίβουν το πιπέρι
¾ Χορός του μαχαιριού ή αράπικος
¾ Οι χοροί των αναστεναριών
¾ Κουτσός
¾ Τριπάτης
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Μακεδονία

Γεωγραφία

Η Μακεδονία βρίσκεται στο κέντρο της νότιας Βαλκανικής, βόρεια της αρχαίας Ελλάδας
(Ελλάδα), ανατολικά της Ιλλυρίας και δυτικά της Θράκης. Η Μακεδονία σήμερα αποτελεί
το μεγαλύτερο σε έκταση γεωγραφικό διαμέρισμα της ελληνικής επικράτειας. Συνορεύει
με την Π.Γ.Δ.Μ και τη Βουλγαρία στο βορρά, με την Θεσσαλία και το Αιγαίο πέλαγος στο
Νότο, με την δυτική Θράκη στα ανατολικά και με την Ήπειρο και την Αλβανία στα
δυτικά. Αποτελείται από τους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας,
Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Δράμας, και
Καβάλας. Μητρόπολη και κύρια πόλη της Μακεδονίας, κέντρο της βόρειας Ελλάδας και
συμπρωτεύουσα της Αθήνας, είναι η Θεσσαλονίκη.

Ιστορία

Το όνομα ‘‘Μακεδονία ’’ είναι το αρχαιότερο όνομα επιζών από μια χώρα στην ήπειρο
της Ευρώπης. Οι αρχαίοι μακεδόνες ήταν ένα ξεχωριστό έθνος, εθνοτικά, γλωσσικά και
πολιτισμικά διαφορετικό από τους γείτονές τους. Αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι
παλιά ο ευρωπαϊκός πολιτισμός άνθισε στη Μακεδονία μεταξύ 7000 και 3500π.Χ..

Παραδοσιακές φορεσιές

Η Θεσσαλονίκη, ως ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, έχει αγκαλιάσει
πολλές παραδόσεις με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια ξεχωριστή μουσική ιστορία. Τα
παραδοσιακά Μακεδονικά τραγούδια υπάγονται στα μουσικά ιδιώματα της ηπειρωτικής
Ελλάδας, αλλά χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια, λόγω των διαφόρων
επιρροών που δέχτηκαν τόσο από τους γειτονικούς λαούς, όσο και από τους πρόσφυγες.
Τα πρώτα μουσικά όργανα που συναντάμε στη Μακεδονία είναι το κλαρίνο, ο ζουρνάς, η
γκάιντα και το ακορντεόν που συνοδεύονται από το νταούλι και το τουμπερλέκι.
Αργότερα εισάγονται και τα λεγόμενα «χάλκινα της Μακεδονίας» (τρομπέτα, κορνέτα,
τρομπόνι και άλλα πνευστά) τα οποία κυριαρχούν με τον δυνατό τους ήχο.
Οι φορεσιές, αντρικές και γυναικείες, είναι άλλοτε φτιαγμένες από βαριά υφάσματα και
άλλοτε από πιο λεπτά, πάντα όμως διακοσμημένα με πλούσια κεντήματα και κοσμήματα.
Ιδιαίτερη είναι η γυναικεία φορεσιά της Αλεξάνδρειας, του νομού Ημαθίας, όπου οι
γυναίκες φορανε περικεφαλαία και όχι μαντήλι ή καπέλο, χαρακτηριστικό που δεν
συναντάται σε καμία άλλη περιοχή, όχι μόνο της Μακεδονίας αλλά και ολόκληρης της
Ελλάδας.

Κοινωνική ζωή

Η ζωή των ανθρώπων στη Μακεδονία δε διαφέρει και πολύ από αυτή των Θρακιωτών.
Ήταν άνθρωποι με πολλές γνώσεις και επιρροές όχι μόνο από γειτονικές εγχώριες
περιοχές, αλλά κι από τα γειτονικά κράτη. Αυτό φαίνεται και μέσα από τα τραγούδια τους
που είναι γρήγορα, εύθυμα και πηδηχτά αλλά κι από τις αρχοντικές φορεσιές τους που
είναι στολισμένες με ξεχωριστά κοσμήματα από το κεφάλι ως τα πόδια. Οι γυναίκες δεν
ήταν κλεισμένες στο σπίτι όπως οι Ηπειρώτισσες, αλλά ασχολούνταν και με τα κοσμικά.
Οι άντρες ήταν κι αυτοί μέσα σε όλα καθώς ασχολούνταν με το εμπόριο είτε αυτό ήταν
θαλάσσιο είτε χερσαίο.

Χοροί

94

Μακρυνίτσα

Γυναικείος χορός που χορεύεται ιδιαίτερα στη Νάουσα, κατά τη διάρκεια της αποκριάς.
Είναι από τους λίγους πένθιμους χορούς, αφού είναι συνδεδεμένος με το χαλασμό της
Νάουσας το 1822 και την τραγική θυσία των γυναικών που έπεσαν στα νερά της
Αραπιτσας για να γλιτώσουν από την τούρκικη αιχμαλωσία. Η λαβή των χεριών γίνεται
από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες και βρίσκονται κοντά η μια χορεύτρια με
την άλλη. Το μέτωπο του χορού είναι πάντα προς τη φορά.

Νιζαμικος

Είναι ανδρικός χορός της Νάουσας και χορεύεται με λαβή των χεριών από τις παλάμες
με λυγισμένους τους αγκώνες. Η ονομασία του οφείλεται στους Νιζάμηδες, τούρκους
οπλισμένους φοροεισπράκτορες τους οποίους οι Ναουσαιοι προσπαθούσαν να
εξευμενίσουν με το χορό αυτό και να γλιτώσουν το χαράτσι. Ο Νιζαμικος χορεύεται κάθε
χρόνο στο καρναβάλι της Νάουσας με την ονομασία «μπουλες και γενίτσαροι».

Άλλοι χοροί ονομαστικά είναι :
9 Μακεδονικός χορός (Μακεδονία ξακουστή)
9 Λεβέντικος
9 Συρτός Μακεδονίας (Καπουτζηδων)
9 Γερακίνα
9 Ο Νικολός
9 Η Σταμουλω ή Στανκαινα
9 Ομορφούλα
9 Μπεράτικος, ή γεροντικός ή σταρτσκο
9 Ο λυτός ή πουστσενο
9 Τα αρραβωνιάσματα ή μπουγατσάς, ή διπλός
9 Συμπεθέρα
9 Πάρταλος
9 Ακριτικός ή Μπουφιωτικος
9 Μακεδονικός κλέφτικος
9 Γκάιντα
9 Τ’ άστριν κι του φεγγαράκι
9 Ο καγκελευτος
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9 Άνοιξε Ελένη την πόρτα
9 Ράικο
9 Συρε-συρε
9 Τρίτα πάτα
9 Έντεκα
9 Πατρούνινο ή Πετρούνα ή Πατρώνα ή Πατρούλα
9 Συρτός Άνω Ορεινής Σερρών
9 Κόρη Ελένη
9 Παρδαλά τσουράπια
9 Καστοριανός
9 Χορός της Σαμαρίνας
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην Ελλάδα οι παραδοσιακοί χοροί ή δημοτικοί χοροί χαρακτηρίζονται οι χοροί των
αγροτικών κυρίως περιοχών, οι οποίοι είναι προϊόν προφορικής κατά κανόνα
παράδοσης..
Οι χοροί μαζί με τη μουσική και τα τραγούδια, που έφτασαν μέσα από την προφορική
παράδοση ως τις ημέρες μας, συνδέονται άμεσα με την περίοδο της Τουρκοκρατίας και
της Ελληνικής Επανάστασης, οι ρίζες τους όμως προχωρούν βαθιά στο παρελθόν. Αυτή
την περίοδο ,φαίνεται ότι οι Έλληνες δεν έπαψαν να τραγουδούν και να χορεύουν και
όπως διέσωσαν την γλώσσα τους έκαναν το ίδιο με την μουσικοχορευτική παράδοσή
ο
ο
τους, η οποία γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση στον 18 και 19 αιώνα. Στην δύσκολη αυτή
περίοδο ,όπου η εκπαίδευση των Ελλήνων ήταν αδύνατη ο χορός συνέβαλε μαζί με
πολλά άλλα στην διατήρηση της συνοχής της ελληνικής κοινωνίας και της εθνικής
ταυτότητας.
Πληροφορίες για τον χορό κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας βρίσκει κανείς στις
περιγραφές διαφόρων ξένων περιηγητών που επισκέπτονταν την EΕλλάδα την περίοδο
αυτή και δημοσίευαν τις εντυπώσεις τους ( Οι Γάλλοι Pierre Bellon, Jean de Gontaut
Biron, Pierre Augustin, MadamChenier , Ο Ιησουΐτης μισσιονάριος Sauger, Οi Aγγλοi
Porter, Richard Chandler, Edward Dodwell, T.Smart Hughes κ.α.)
Μελετώντας τα χρονικά των Ευρωπαίων περιηγητών μια πρώτη εκτίμηση που μπορεί
να κάνει κανείς είναι ότι , στις πληροφορίες που περιβάλλονται σε αυτά όσον αφορά τα
ήθη και τα έθιμα ,τους χορούς και τα τραγούδια κλπ υπάρχουν πολλά στοιχεία που τα
βρίσκουμε και στην σημερινή μας παράδοση. Η Ελληνική κοινωνία τότε ήταν πιο
συσπειρωμένη λόγω του κατακτητή και δεν υπήρχε μεγάλο χάσμα λαού και υψηλής
κοινωνίας.
Και οι περιηγητές αλλά και οι Έλληνες λαογράφοι αργότερα μετά την σύσταση του
Ελληνικού κράτους προσπάθησαν να αποδείξουν την συνέχεια του Ελληνικού
πολιτισμού από την αρχαιότητα ως σήμερα. Αυτό ενισχύθηκε κι όλας γιατί ορισμένοι
Ευρωπαίοι
αμφισβήτησαν την Ελληνικότητα των Νεοελλήνων και ιδιαίτερα ο
Γερμανός Φαλμεράϊερ μίλησε για εκσλαβισμό της Ελλάδας..
Η ιδέα όμως της αποδείξεως της Ελληνικής συνέχειας έφερε καρπούς και ο
ιδρυτής και θεμελιωτής της Ελληνικής Λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης (1852-1921)
βοήθησε τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή και με τα έργα του επηρέασε βαθιά του
σύγχρονους του Έλληνες λογοτέχνες να στρέψουν το ενδιαφέρον τους προς τις πηγές
της Ελληνική παράδοσης. Είναι γεγονός ότι στις πρώτες δεκαετίες μετά την
επανάσταση, εκτός από την επαρχία όπου ο χορός ζούσε και βασίλευε και οι Αθηναίοι
συνέχιζαν να χορεύουν όχι μόνο στις λαϊκές αλλά και σε κοινωνικές εκδηλώσεις των
ανακτόρων. Μας αναφέρει η Ν. Κρεστεντίνου (πρώτη έφορος του Λυκείου Ελληνίδων το
1911) ότι στα ανάκτορα οι ξένοι εντυπωσιάζονταν από το ωραίο χορευτικό θέαμα των
Ελλήνων μεγάλο αξιωματικών με τις φουστανέλες τους καθώς και των κυριών με την
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εθνική τους Ελληνική ενδυμασία.. Σιγά σιγά όμως η Αθηναϊκή κοινωνία στρέφεται προς
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και περιφρονεί την επαρχία..
ου
Στις αρχές του 20
αιώνα, ωστόσο, το κλίμα αλλάζει και με πρωτοβουλία της
Καλλιρρόης Παρρέν ( του Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών) άλλα και άλλων νεοϊδρυθέντων
συλλόγων(σύλλογος «Τέχνη») ο κόσμος ενδιαφέρεται για τους Ελληνικούς χορούς..
ου
Με τις επιπτώσεις του 2
Παγκοσμίου πολέμου , την βιομηχανική επανάσταση, την
αθρόα μετακίνηση ανθρώπων στις πόλεις, επεβλήθησαν μεγάλες αλλαγές στις
παραδοσιακές αγροτικές κοινωνίες. Με τις αλλαγές αυτές αποδιοργανώνεται η
παραδοσιακή εθιμική ζωή και κατ επέκταση και ο χορός ο οποίος αποτελούσε κυρίαρχο
στοιχείο της κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής των χωριών. Ετσι χορευτικές
περιστάσεις ακόμα και στα χωριά καταργήθηκαν και σταμάτησε ο παραδοσιακός τρόπος
μετάδοσης του χορού κατά ένα μεγάλο μέρος.. Όσοι μετακινήθηκαν στις πόλεις άρχισαν
να νοσταλγούν τα χωριά τους και δημιουργούν συλλόγους βάζοντας χοροδιδασκάλους
σε αυτούς.

Ετσι η συστηματική έρευνα και μελέτη του χορού μιας κοινότητας δεν βοηθάει μόνο
στην κατανόηση αυτού του πολιτισμικού φαινομένου μέσα στον τόπο και τον χρόνο που
γεννήθηκε και αναπτύχθηκε, αλλά μας παρέχει πληροφορίες για την οργάνωση της
κοινότητας, για τους ανθρώπους, καθώς και για την τη σημασία του χορού γι αυτούς..
Στην παραδοσιακή κοινωνία η λέξη «χορός» μπορεί να σημαίνει ένα είδος χορού
(π.χ. Τσάμικος ,Ζωναράδικος κλπ) ή το χορευτικό γεγονός στο σύνολο του και αυτό
καταδεικνύεται από τις εκφράσεις όπως « πάμε στο χορό» κλπ. Οι διάφοροι
επιστήμονες έχουν διατυπώσει ορισμούς του ελληνικού χορού βλέποντας τον ο
καθένας από τη οπτική γωνία που τον εξετάζει. Είναι πολλοί οι ορισμοί, εμείς θα
αρκεστούμε στο παραδοσιακό προφανές που αναφέραμε προηγουμένως.
Στην σύγχρονη Ελλάδα η συσχέτιση του χορού με τις δραστηριότητες της
Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι άμεσα συνδεδεμένη. Οι περισσότερες ευκαιρίες για χορό
είναι τελετές που γίνονται στην εκκλησία ή και θρησκευτικές εορτές. Αλλωστε αυτός ο
θρησκευτικός συσχετισμός εμφανίζεται ήδη από τους αρχαίους Μινωικούς χρόνους. Για
παράδειγμα ο χορός του Προφήτη Ησαΐα αποτελεί μέρος της τελετής του μυστηρίου του
γάμου σύμφωνα με το Ελληνικό Ορθόδοξο δόγμα ,όπου η νύφη ,ο γαμπρός, ο κουμπάρος
και ο παπάς κάνουν τον κύκλο της Τράπεζας τρεις φορές. Μετά την τέλεση του
μυστηρίου του γάμου ο χορός ήταν απαραίτητος. έξω από την εκκλησία, όπως επίσης σε
όλες τις θρησκευτικές γιορτές ( Πολιούχος, Πάσχα, κλπ)..
Μια πολύ ασυνήθιστη σχέση μεταξύ του χορού και των θρησκευτικών τελετών στην
πραγματικότητα παρεμποδίζεται από την εκκλησία παρότι οι συμμετέχοντες είναι
η
Έλληνες Ορθόδοξοι και εορτάζουν την 21 Μαΐου προς τιμή των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης. Πρόκειται για τα Αναστενάρια και τους Αναστενάρηδες. Αρχίζουν να
χορεύουν την παραμονή της γιορτής και σταδιακά φέρνουν τους εαυτούς τους σε μια
κατάσταση έκστασης. Αυτό συνεχίζεται μέχρι την επομένη και κορυφώνεται με τον χορό
στα αναμμένα κάρβουνα μιας ιερής φωτιάς..
Υπάρχουν κάποια παραδοσιακά έθιμα που συχνά αναφέρονται ως χοροί και τα οποία
υπο την στενή έννοια του όρου δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιοι. Περιλαμβάνουν
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αποκριάτικες τελετές, όπως ο χορός της «κατσίκας» στη Σκύρο, ο «χορός της
Τζαμάλας» στη Θράκη και τη Μακεδονία, όπου οι κινήσεις συνδέονται με τη γονιμότητα
της Γης . Γενικά σε κάθε έθιμο υπάρχει ο χορός .
Στην Ελλάδα παρατηρείται μια φοβερά μεγάλη ποικιλία ρυθμών και χορευτικών
μορφών λόγω της συχνής εναλλαγής του πυκνού Ελληνικού τοπίου (κάμποι, βουνά,
θάλασσα, λίμνες), της γεωγραφικής θέσης της χώρας (σταυροδρόμι πολιτισμών μεταξύ
Ανατολής και Δύσης) και της μακραίωνης ιστορίας του Ελληνισμού.
ου
Ο χορός στη παραδοσιακή κοινωνία ήταν μέχρι τα τέλη του 20 αιώνα μια από τις
σημαντικότερες κοινωνικές εκδηλώσεις και αποτελούσε «θεσμό». Ηταν όχι μόνο μέσο
ψυχαγωγίας αλλά και διαπαιδαγώγησης αφού λειτουργούσε ως ένας τρόπος μύησης στις
πολιτιστικές αξίες, ηθικές αξίες και αισθητικές αντιλήψεις, στο ομαδικό πνεύμα ,στην
αντίληψη τα ης σχέσης των δύο φύλων, και στην αντίληψη της δομής και της οργάνωσης
της κοινωνίας.
Οι χορευτικές περιστάσεις ήταν πάρα πολλές και κατατάσσονται σε δύο μεγάλες
κατηγορίες: Στις Τελετουργικές (κύκλος του χρόνου, της ζωής -Δωδεκαήμερο ,Πάσχα,
Αποκριές ,οικογενειακές γιορτές) με τελετουργικό χαρακτήρα και στις μη
Τελετουργικές (γλέντια, πανηγύρια, χορός στις γειτονιές κλπ) που έχουν ψυχαγωγικό
χαρακτήρα. Παρ όλα αυτά στην τελετουργική διαδικασία υπάρχουν φάσεις που ο χορός
λειτουργούσε και ως διασκέδαση.
Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας οι καλοί χορευτές έχαιραν πάντοτε ιδιαίτερης
αναγνώρισης και εκτίμησης.. Έλεγαν για παράδειγμα: «αυτός χορεύει αλαφρά, πατάει στα
νύχια, χορεύει στον τόπο, είναι μερακλής, κλπ». Άντρες και γυναίκες εκτελούσαν τις
ίδιες κινήσεις , εν τούτοις διέφερε ο τρόπος εκτέλεσης. Οι γυναίκες χόρευαν πιο
στρωτά, σεμνά ,φρόνιμα και συγκρατημένα ενώ οι άντρες πιο γενναία, μεγαλόπρεπα,
ζωηρά και έντονα. Αλλωστε αυτό το αναφέρει και ο Πλάτων (Πλάτωνος νόμοι).
Επίσης σημαντική είναι και η σχέση ανάμεσα στον χορευτή και τον μουσικό. Ο χορός
δεν είναι απλά μια σειρά βημάτων που πρέπει να γίνουν μια συγκεκριμένη στιγμή αλλά
μια προέκταση του εαυτού του χορευτή η οποία βοηθιέται πολύ εάν ο οργανοπαίχτης
παίξει καλά για αυτόν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένας διάλογος χωρίς λόγια,
μια αλληλοσυνεννόηση ,αλληλοεπίδραση και αμοιβαιότητα ανάμεσα στους δύο και κάθε
χορευτική στιγμή είναι μοναδική. Πολλές φορές λέει ο μουσικός στον χορευτή «Με
έκανες να παίξω καλά έτσι όπως χόρεψες». Μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο. Ο
χορός επίσης χρειάζεται καλή παρέα, κρασί ,χωρίς αυτά ο Έλληνας δύσκολα χορεύει
Όταν ο Έλληνας δεν έχει κέφι ,κανένα παρακάλι δεν μπορεί να τον πείσει να χορέψει.
Οι περισσότεροι Ελληνικοί χοροί έχουν το σχήμα του ανοιχτού κύκλου όπου ο
πρώτος παίζει το ρόλο του αρχηγού (σέρνει τον χορό). Ηταν συνήθως άντρας και
μάλιστα επιδέξιος. Σπάνια έχουμε χορούς αριστερόστροφους (ζερβούς) οπότε ο
τελευταίος γίνεται πρώτος. Οι πιο πολλοί χοροί είναι μικτοί ,χορεύονται δηλαδή και από
άντρες και από γυναίκες. Υπάρχουν και χοροί μόνο για άντρες και μόνο για γυναίκες.
Ολοι εκτελούν μια συγκεκριμένη χορευτική φράση , και μόνο ο πρωτοχορευτής μπορεί
να αυτοσχεδιάσει (φιγούρες, παραλλαγές κλπ)
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που χορεύει μόνο ο πρωτοχορευτής, οι άλλοι τον
βλέπουν και περιμένουν τη σειρά τους να μπουν πρώτοι (Συρτός Χανιώτης, Τσάμικος
κλπ). Υπάρχουν και περιπτώσεις που πέρα από την συνηθισμένη χορευτική φράση όλοι
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οι χορευτές πραγματοποιούν φιγούρες, παραλλαγές όλοι τους μαζί (Τσέστος, Β. Θράκης
,Σέρα Ποντίων κλπ)
Οι Πόντιοι παλιότερα είχαν κλειστό χορό( δεν υπήρχε δηλαδή πρώτος και
τελευταίος ). Εκτός από τους κυκλικούς χορούς έχουμε τους αντικριστούς
ζευγαρωτούς (καρσιλαμάδες Μ.Ασίας με κίνηση και των χεριών ή με κουτάλια και ζίλια ,
Βλάχικοι συγκαθιστοί , Συγκαθιστοί Θράκης, Νησιώτικοι μπάλλοι κλπ) και τις πατινάδες
(δρομικοί χοροί)
Οι ατομικοί και μοναχικοί χοροί είναι μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει μια
χορευτική φράση και παραλλαγές που συνήθως χρειάζεται δεξιοτεχνία (Ζεϊμπέκικος,
Χορός με το Δρεπάνι Κύπρου κλπ). Υπάρχει βέβαια και η ευθεία γραμμή ( Χασάπικο
βαρύ κλπ ) αλλά και ελικοειδές σχήμα (Γκάϊντα γρήγορη κλπ).
Οι τρόποι σύνδεσης των χεριών ποικίλει ανάλογα με την περιοχή ,τον χορό και την
περίσταση. Ετσι έχουμε κράτημα από τις παλάμες, (τεντωμένοι κάτω οι αγκώνες,
λυγισμένοι οι αγκώνες ), σταυρωτά μπρος , σταυρωτά πίσω, από τα ζωνάρια, θηληκωτά
(αγκαζέ) κλπ.
Οι ονομασίες των χορών προέρχονται από τα τραγούδια ( Της Μαρίας ,της
Λισσάβως κλπ) , από τον τόπο προέλευσης ( Ζαγορίσιος ),από τον τρόπο λαβής των
χορευτών (Ζωναράδικος), από τον τρόπο που χορεύονται (Συρτός ,Στρωτός, Σιγανός,
Ομάλ ,Βαρύς ,Πηδηχτός ,Κουσευτός,, Τρεχάτος ,Τρεμουλιστός κλπ) και από άλλα πολλά.
Στους τρανούς τελετουργικούς χορούς ιδιαίτερα στη Ήπειρο μετά την λειτουργία
έξω από την εκκλησία ,άλλα και στη πλατεία του χωριού η διάταξη ήταν συνήθως με
τους άντρες μπροστά κατά ηλικία και κοινωνική κατάσταση ,τις γυναίκες μετά κατά
ηλικία (παντρεμμένες αρραβωνιασμένες, ελεύθερες )και τα παιδιά στο τέλος .Όταν ο
κόσμος ήταν πολύς οι χοροί γίνονταν διπλοκάγκελοι ,τριπλοκάγκελοι κλπ ,συνήθως με
τους άντρες μέσα και τις γυναίκες από έξω. Υπάρχουν και περιπτώσεις που οι άντρες
είναι από έξω και οι γυναίκες από μέσα.. Στους Πασχαλιάτικους χορούς ανήκουν και οι
πλεχτοί χορούς-διπλοί χοροί και καγγελευτοί χοροί.
Ρυθμός - Παραδοσιακοί Ρυθμοί
Ο ρυθμός μαζί με την κίνηση αποτελούν τη βάση για ένα χορό ο οποίος
συμπληρώνεται με τα λόγια και την μελωδία. Κάθε λαός διαμόρφωσε τις δικές του
ρυθμικές χορευτικές παραδόσεις, την ιδιαίτερή του πλαστική εκφραστικότητα, το
συντονισμό των κινήσεων και το συσχετισμό της μουσικής με την κίνηση. Στον λαϊκό
χορό υπερισχύει το ρυθμικό στοιχείο που είναι και κυρίαρχο.

Όταν χορεύουμε δεν χορεύουμε τα λόγια του τραγουδιού αλλά ως επι το πλείστον
χορεύουμε τον ρυθμό. Εξαιρέσεις υπάρχουν σε κωμικά, μιμικά, σατιρικά τραγούδια και
αυτοσχεδιασμούς όπου χορεύουν τα λόγια του τραγουδιού ή την μελωδία (πως το
τρίβουν το πιπέρι, αυτοσχεδιασμοί στο τσάμικο). Υπάρχουν ακόμα λαοί και φυλές της
Ασίας, Αμερικής, Αφρικής και Αυστραλίας, που ζουν πρωτόγονα, και εκφράζονται
αποκλειστικά με τον ρυθμό χορεύοντας με τύμπανα ταμπούρλα, κρόταλα κλπ. Σε μας τα
λόγια ενός τραγουδιού και η μελωδία βοηθούν τον χορευτή να εκφραστεί καλύτερα γιατί
ενθουσιάζεται και συγκινείται και από αυτά. Μόνο με τον ρυθμό χορεύει κανείς ψυχρά.
Αυτό όμως δεν αφορά τους λαούς αυτούς. Η περίπτωσή τους είναι τελείως διαφορετική.
Τα ταμπούρλα και τα τύμπανα για αυτούς είναι η ‘μουσική’ τους γιατί έχουν αναπτύξει
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την τέχνη και την τεχνική του ρυθμού σε ύψιστο βαθμό. Και μόνο με τον ρυθμό
επιτυγχάνεται σε αυτούς το τέλειο αποτέλεσμα και ο χορευτής παραδίδεται στην
έκσταση.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως ό,τι έχει κληροδοτήσει η αρχαία ρυθμική
στη νεότερη, αυτό δεν πρέπει να το αναζητήσουμε στα σημερινά ποιητικά κείμενα αλλά
στις μελωδίες και στους ρυθμούς της βυζαντινής μουσικής και των δημοτικών
τραγουδιών. Εδώ διασώθηκε ό,τι διασώθηκε από την αρχαία ποίηση, που δεν ήταν μόνο
κείμενο, απλό ανάγνωσμα, είδος δηλαδή γραμματολογικό, αλλά ήταν κυρίως μουσική,
μελωδία και ρυθμός.

Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το φαινόμενο που παρατηρείται ευρύτατα στην
Κεντρική και Δυτική Μακεδονία όπου πολλές χορευτικές μελωδίες διαφοροποιούν την
αγωγή (ταχύτητα), δηλαδή ξεκινούν αργά και επιταχύνουν προοδευτικά σε μεγάλες
ταχύτητες. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι στη Ελλάδα έχουμε ποικιλομορφία
παραδοσιακών ρυθμών και είναι από τα ελάχιστα κράτη της Ευρώπης που συναντούμε
ακόμα αυθεντικούς μουσικούς και χορευτές.
Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί χοροί ιδίως στον χώρο της ηπειρωτικής Ελλάδας που
ακούγονται μελωδίες από δύο ή τρεις εναλλασσόμενους ρυθμούς (δηλαδή τα λεγόμενα
γυρίσματα)
Έτσι είναι βέβαιο πια και μάλιστα τεκμηριωμένο επιστημονικά ότι στην μουσική και
στον χορό υπάρχει μια αδιάσπαστη συνέχεια από την πρώιμη αρχαιότητα ως τις μέρες
μας. «Είναι ευτύχημα», γράφει ο Σ. Καράς, ότι σήμερα μετά τόσους αιώνες στο τραγούδι
και την όρχηση (δηλαδή τον χορό) του λαού μας ζει ολόκληρο το σύστημα της ελληνικής
ρυθμοποιΐας. Και ίαμβοι και τροχαίοι και δάκτυλοι και ανάπαιστοι και σπονδείοι και
παίονες και ιωνικοί και χορίαμβοι και αντίσπαστοι και επίτριτοι και δόχμιοι και
επιτέταρτοι και επιβατοί και άλλοι, εις τρόπον ώστε να μπορούμε όχι μόνο να χαρούμε
τον πλούτο και την ποικιλία τη ρυθμική και χορευτική των ελληνικών μελωδιών, αλλά και
να διαπιστώσουμε την ενότητα, που υπάρχει μεταξύ αρχαίας και νέας ελληνικής,
ρυθμοποιΐας και ορχήσεως».
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Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ
Η ιστορία και η εξέλιξη του ενδύματος συνδέεται στενά με την κοινωνική ζωή του
ατόμου, αφού είναι γνωστό ότι το ένδυμα χαρακτηρίζει την προσωπικότητα ενός
ανθρώπου. Πρωταρχικός σκοπός του ενδύματος είναι η προστασία του ανθρώπου από
τις καιρικές συνθήκες, ωστόσο το ένδυμα βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με το πρόσωπο ή
προσωπείο που το άτομο εμφανίζει στο κοινωνικό του περιβάλλον. Ως εκ τούτου το
ένδυμα – φορεσιά ως κοινωνικό σημείο αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για την
προσωπική και κοινωνική ταυτότητα των ατόμων, καθώς μπορεί να ερμηνευτεί από
ιστορική, οικονομική, ψυχολογική, κοινωνιολογική και γεωγραφική άποψη. Εύλογα λοιπόν
η εξέλιξη των ενδυμασιών συνδέθηκε πάντοτε στενά με την ιστορία και την κοινωνική
ζωή ιδιαίτερα.
Όπως κάθε έκφραση λαϊκής δημιουργίας, έτσι και οι παραδοσιακές φορεσιές πήραν τη
σημερινή τους μορφή, έπειτα από μακραίωνη διαδρομή αλληλοεπιδράσεων και εξελίξεων,
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα, κατά τη βυζαντινή περίοδο, η εξέλιξη της
ενδυμασίας ήταν επαναστατική, όχι μόνο λόγω της χρήσης πολύτιμων υφασμάτων,
χρυσοκέντητων και ασημοκέντητων σχεδίων και βαρύτιμων κοσμημάτων, αλλά και λόγω
της στερεότητας και κομψότητας των κατασκευών.
Στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, παρά την καταπίεση, τους διωγμούς και τις λεηλασίες
που υπέστη ο ελληνικός λαός, μετά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, δημιουργήθηκαν
θαυμαστά έργα τέχνης, βασισμένα πάνω στη βυζαντινή εκκλησιαστική και κοσμική
παράδοση. Ειδικότερα, στον τομέα της αργυροχρυσοχοΐας, τα εργαστήρια της Ηπείρου
και της Αρκαδίας παρήγαγαν θαυμαστά έργα τέχνης.
Η μεγάλη ποικιλία, οι παραλλαγές και η ομορφιά των παραδοσιακών ενδυμασιών
διαφόρων περιοχών της πατρίδας μας προκαλεί κατάπληξη, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη
δυσκολία σε όποιον αποφασίσει να ασχοληθεί περισσότερο με τη μελέτη τους.
Παλαιότερα, στον ίδιο χώρο, η κοινωνική τάξη, το επάγγελμα, η ηλικία, το φύλο, η
κοινωνική θέση, η γεωγραφία της περιοχής κ.ά., καθόριζαν τον ιδιαίτερο τύπο της
φορεσιάς που έπρεπε να φορέσει κάθε άτομο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια
πραγματικά μοναδική και ταυτόχρονα τεράστια ποικιλία παραδοσιακών φορεσιών,
σημειώνει ο επιστήμονας.
Ο ελληνικός λαός παρήγαγε τα απαραίτητα για την κατασκευή των ενδυμασιών
υλικά χρησιμοποιώντας την ακατέργαστη πρώτη ύλη, που ήταν κυρίως τα μαλλιά των
αιγοπροβάτων. Η κατασκευή των παραδοσιακών φορεσιών απασχολούσε τις μανάδες
αμέσως μετά τη γέννηση των παιδιών τους, εντάσσοντάς την στα πλαίσια της ετοιμασίας
των προικιών τους. Κάθε γυναίκα από πολύ μικρή ηλικία έπρεπε να μάθει, εκτός των
άλλων, και την κατεργασία του μαλλιού. Ήταν υποχρεωμένη, επίσης, να μάθει να γνέθει,
να υφαίνει, να πλέκει, να ράβει, να κεντάει και γενικά να ξέρει να δουλεύει την
ακατέργαστη πρώτη ύλη. Όλη η ευθύνη για την επεξεργασία και παραγωγή των
απαραίτητων για την κατασκευή των φορεσιών υλικών ήταν δική τους. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα η οικοτεχνία να αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε, ειδικότερα στον τομέα
της γυναικείας χειροτεχνίας και του κεντήματος, να δημιουργηθούν πραγματικά
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αριστουργήματα τέχνης.
Οι τρεις γνωστές κατηγορίες της ελληνικής φορεσιάς -καθημερινή, γιορτινή,
νυφική- και η λεπτομερειακή μελέτη και ανάλυση των υλικών που χρησιμοποιούσαν οι
γυναίκες και οι λαϊκοί τεχνίτες για την κατασκευή τους, μπορεί να μας οδηγήσει στην
παρατήρηση ότι η κατασκευή της φορεσιάς προσδιορίζεται από δύο ακόμη παράγοντες:
Την ηλικία του ανθρώπου (κόρη, νύφη, νιόπαντρη, παντρεμένη χρόνια, ηλικιωμένη για τις
γυναίκες και αντίστοιχα για τους άντρες) και την κοινωνική τάξη. Τα στοιχεία αυτά
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο έραβαν και κεντούσαν κάθε κομμάτι φορεσιάς. Γιατί
στη ζωή τους το καθένα παίρνει τη λειτουργική του θέση με απόλυτη καθορισμένη τάξη.
Η μορφή της φορεσιάς είναι αυτό που θα λέγαμε απλά, ο καθρέπτης του ανθρώπου που
τη φορεί. Έτσι οι γυναικείες φορεσιές χωρίστηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες. Οι
φορεσιές με το σιγκούνι… Οι φορεσιές με το καβάδι… Οι φορεσιές με το φουστάνι… Και
σε άλλες δύο οι αντρικές. Η φουστανέλα, η βράκα.
Μία άλλη έρευνα διαιρεί γενικά τις φορεσιές σε ορεινές, πεδινές και νησιώτικες και κάθε
μία από αυτές σε χωριάτικες και αστικές. Οι περισσότερες (γυναικείες) φορεσιές
αποτελούνται από: Το πουκάμισο, το αντερί ή σαγιά (είδος φορέματος – παλτού,
φτιαγμένο συνήθως από πολύτιμη στόφα), το σιγκούνι (είδος παλτού από “σαγιάκι”,
μάλλινο υφαντό ύφασμα γνωστό στην αρχαιότητα με το όνομα “σαγίον”), τη βράκα
(εσώρουχο σε όλες σχεδόν τις γυναικείες φορεσιές), τα πολύπλοκα κεφαλοδέματα,
κυρίως νυφικά.
Οι ανδρικές φορεσιές έχουν πανάρχαιες ρίζες, είναι αυστηρές στο χρώμα και
λιτές στη διακόσμηση, έτσι ώστε το βασικό τους σχήμα να μένει ξεκάθαρο. Διαιρούνται
γενικά σε στεριανές και θαλασσινές και κάθε μία από αυτές σε χωρικές και αστικές.
Όλες οι ελληνικές φορεσιές έχουν για εσώρουχα τη φανέλα και το σώβρακο και από
καμιά δεν λείπει το πουκάμισο, που συνήθως είναι κοντό. Στη Θράκη επικρατεί το
πουτούρι, είδος σκουρόχρωμου μάλλινου παντελονιού. Στη Μακεδονία επικρατεί το
μαύρο πανωβράκι (παντελόνι) και η πουκαμίσα. Στην Πελοπόννησο, την Αττική και,
γενικά, τη Στερεά Ελλάδα, συναντάμε τη Φουστανέλα, είδος πολύπτυχης λευκής φούστας
που καθιερώθηκε ως το κατεξοχήν ελληνικό ένδυμα. Στις παραθαλάσσιες περιοχές και
τα νησιά συναντάμε τη βράκα, είδος φουφουλωτού παντελονιού σε διάφορες παραλλαγές.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
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Η παραδοσιακή κοινωνία και οι εκδηλώσεις της βρίσκονται στο κέντρο ενός
πολύπλοκου
συστήματος
μεταβλητών
που
συγκλίνουν,
αποκλίνουν,
αλληλοσυμπληρώνονται ή αντιτίθεται: οικογενειακές, κοινοτικές, οικονομικές,
καλλιτεχνικές, θρησκευτικές, γλωσσικές.
Ο χορός δεν αναλύεται ως μία κινητική ενότητα με αυστηρώς σταθερά όρια αλλά ως
συνισταμένη των δυναμικών σχέσεων που έχουν μεταξύ τους τα στοιχεία που τον
απαρτίζουν:
Ιστορική πραγματικότητα

Χώρος

Κίνηση και Μουσική

Κοινωνικές σχέσεις

Οικογενειακές σχέσεις

Ανταλλαγές

Τοπική ταυτότητα

Κοινότητα

Άνθρωποι

Έτσι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις εύκολες κινησιολογικές αναλύσεις, τα εθνικά και
πατριωτικά κηρύγματα, τις θεατροποιημένες παραστάσεις και να γνωρίσουμε τη
λειτουργική σχέση του χορού με την τοπική κοινωνία, τις κοινωνικές συνθήκες της
εμφάνισης, της διατήρησης και της λειτουργίας του.

Μπορεί η παραδοσιακή κοινωνία να μην υπάρχει πια, όμως στις κατά τόπους κοινωνίες
και σε εκείνα τα χορευτικά γεγονότα που εξακολουθούν να είναι ενταγμένα στη ζωή του
ανθρώπου είτε σε σχέση με τον κύκλο της ζωής είτε σε σχέση με τον κύκλο του χρόνου,
υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο χορός είναι ακόμα ζωντανός, δεν αναπαράγεται
απλώς.

Θα κλείσουμε με ένα χαρακτηριστικό διάλογο που διαμείφθηκε ανάμεσα στον Κάιζερ της
Γερμανίας και την ιδρύτρια του Λυκειου Ελληνίδων Καλλιρρόη Παρρέν όταν ο πρώτος
παρακολούθησε παράσταση δημοτικών χορών στην Κέρκυρα όπου έκανε τις διακοπές
του:
“ Δεν ηξεύρω αν οι χοροί σας είναι αρχαίοι, ως λέγετε, ή αν διετήρησαν μόνον τα
ονόματα. Αι παραλλαγαί των όμως ...παρουσιάζουν τόσον ευγενικήν αρμονικότητα, τόσην
ποικιλίαν, τόσην αισθηματικήν γραφικότητα, ώστε να κάμνουν τιμήν εις τους προγονικούς
σας, να είναι ίσως ωραιότεροι από εκείνους. Διαδόσατέ τους, γνωρίσατέ τους εις τον
κόσμον, γενικεύσατέ τους διά να εκτοπίσουν τους χορούς των εκφύλων, που λυμαίνονται
σήμερον την Ευρώπην.”
“...φυλή, η οποία περισώζει εις τας παραδόσεις και τα ήθη και τα έθιμά της όλην την
αριστοκρατικήν ευγένειαν ενός καλλιτεχνικού και ωραίου παρελθόντος, φυλή που με το
πέρασμα των αιώνων δεν επηρεάσθη από τους βαρβάρους της γης, οι οποίοι επέδραμον
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εναντίον της, φυλή που έζησε δύο χιλιάδες χρόνια με αμείωτα τα ευγενέστερά της
ιδανικά, ήτο, είναι και θα είναι μεγάλη και εκλεκτή μεταξύ των φυλών της γης.”

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

¾ http://www.tsamiko.gr/links.asp
πολλοί ιστότοποι για το χορό και το τραγούδι
• http://ellas2.wordpress.com/2010/04/02/η-εξέλιξη-της-παραδοσιακήςφορεσιάς
• http://www.dancearchive.gr/index.php
πολύ σοβαρά άρθρα για το χορό
• http://ellinwnparadosi.blogspot.com/
αρκετά ενημερωμένο BLOG
• http://www.destinationskiathos.com/skiathos-traditional-dances-uniforms
ενδιαφέροντα πράγματα για την πολύ ιδιαίτερη φορεσιά της Σκιάθου
¾ http://www.mani.org.gr/ithi/horoi/horoi.htm
στοιχεία για τη Μάνη
¾ http://www.pischools.gr/download/programs/Oloimero/oloimero_03_05/ekp_yliko/5o_argo
ys/paradosiakoi_xoroi.htm
ωραία πράγματα για τα γενικά που θα χρειαστούμε
• http://culture.ana-mpa.gr/view5.php?id=8922
γενικά για την εξέλιξη της φορεσιάς
http://www.youtube.com/watch?v=da6JjNyZKZQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kC06N7ry7mk&feature=re
γενίτσαρος χορεύει παπαδιά
¾ http://www.paradosiakiforesia.gr/map.html
στολές από όλη την Ελλάδα
 http://www.mantinada.gr/music/dances
ό,τι αφορά την Κρήτη
• http://www.youtube.com/watch?v=OzlqsgL0elE
• http://www.youtube.com/watch?v=eGXpbNdE2-8
οι φορεσιές της Κρήτης
• http://www.lel.gr/include/ourfiles/research_xalkina.pdf
τα χάλκινα πνευστά της Μακεδονίας
• http://users.sch.gr/theoarvani/istoria/paradosi/paradosi4.html
διάφορα για τα όργανα
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•

http://fifidouka.wordpress.com/2008/07/18/%CE%B6%CE%B5%CE%B9%C
E%BC%CF%80%CE%B5%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
/

•

http://www.dancepandect.gr/pds_cosmos/pop/pop_tekmhrio_gr.php?mode=Vie&oid=OC2A452DA

• http://www.kappadokes.com/greek/customs/dances/dances_gr.htm
πάρα πολλά στοιχεία για την Καππαδοκία
• http://www.xororama.gr/
πληροφορίες για όλους τους χορούς
• http://el-pontos.blogspot.com/2007/05/1-2-3-1800.html
• http://www.youtube.com/watch?v=WNlfE1sTvzQ
• http://www.youtube.com/watch?v=2MfBDdFUmtE&feature=related
• http://www.pontos.gr/default.aspx?catid=277
• http://www.pontos-stuttgart.de/xoroi/xoroi.html
για τους ποντιακούς χορούς
• http://zaliosparadosi.blogspot.com/2011/10/blog-post_6019.html
βιβλιογραφία για τις φορεσιές
• http://www.paradosiakes-endymasies.gr/
• http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/tsakonia/tsakonia.htm
τσακώνικη φορεσιά-χορός
• http://www.mani.org.gr/ithi/foresia/for.htm
μανιατικη φορεσια
• http://argolikivivliothiki.gr/2009/07/17/%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE
%BF%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%AF
%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5/
φορεσιά Άργους και ευρύτερης περιοχής

•
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http://ellas2.wordpress.com/2010/04/02/%CE%B7%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE
%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF
%82-%CF%83/
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